Z á p i s č. 12
z 12. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 28. 6. 2022
Přítomno

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

Omluven

Ing. Dan Ramzer

Ověřovatelé

Ing. Jan Sviták a Ing. Květa Vinklátová

Zapisovatelka

Jitka Machálková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisů
z 11. RK dne 7. 6. 2022 a z 16. mRK dne 13. 6. 2022
12. zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil Martin Půta, hejtman, v 7.00 hodin. Omluvil
nepřítomnost Ing. Dana Ramzera. Navrhl, aby zápis ověřili Ing. Jan Sviták a Ing. Květa
Vinklátová, 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 11. RK dne 7. 6. 2022 a z 16. mRK dne
13. 6. 2022. Zápisy ověřeny byly, připomínky nikdo nevznesl, tímto je lze považovat
za schválené.
Mgr. Havlík informoval členy rady kraje, že nově na titulních stranách materiálů se u jmen
objevují ikonky pečetí, které symbolizují podpisy (schválení) předkládaných materiálů
v řádném termínu.
2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisů z 11. RK dne 7. 6. 2022
a z 16. mRK dne 13. 6. 2022

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

4.

Vyhodnocení 6. zasedání zastupitelstva
kraje konaného dne 21. 6. 2022

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

5.

Zahraniční pracovní cesta č. 38/2022

Mgr. René Havlík odb. kancelář
hejtmana

Zápis z 12. zasedání Rady Libereckého kraje dne 28. 6. 2022
6.

RO č. 215/22 - úprava v kapitole 917 01 Z pís. Martin Půta
- Transfery, Post Bellum o.p.s., a Krajská
hospodářská komora Libereckého kraje
z. s.

7.

Převod movitého majetku na zapsaný
spolek „Liberecké fórum“

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

8.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP – výměna
2 ks výtahů v budově A Krajského úřadu
Libereckého kraje“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. kancelář
ředitele

9.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDS – výměna
2 ks výtahů v budově A Krajského úřadu
Libereckého kraje“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. kancelář
ředitele

10.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Poskytování
telekomunikačních služeb a související
služby a dodávky“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. kancelář
ředitele

11.

Poskytnutí finančních prostředků ze
Sociálního fondu Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

12.

Autobusy LK, s.r.o. – jednání rady kraje
v působnosti jediného společníka
vykonávajícího působnost valné
hromady – závěry auditu hospodaření
za rok 2020

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

13.

Autobusy LK, s.r.o. – jednání rady kraje
v působnosti jediného společníka
vykonávajícího působnost valné
hromady – schválení řádné účetní
závěrky 2021

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

14.

Autobusy LK, s.r.o. – návrh dalšího
fungování a financování společnosti
od 1. 7. 2022

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

15.

Jednání rady kraje v působnosti jediného
společníka vykonávajícího působnost
valné hromady – odměna jednateli
společnosti KORID LK, spol. s r.o.

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

16.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci
ve veřejné linkové dopravě - Dopravní
sdružení obcí Jablonecka

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

17.

Provoz turistických vlaků na Zubačce
2023+

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti
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odb. kancelář
hejtmana
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18.

Jednání rady kraje v působnosti jediného Z pís. Mgr. Vladimír
akcionáře akciové společnosti
Richter
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,
a.s.

odb. zdravotnictví

19.

Komplexní hodnocení ředitele Léčebny
respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové
organizace

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

20.

Odměna ředitelům příspěvkových
organizací resortu zdravotnictví
za I. pololetí roku 2022

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

21.

Zpráva o činnosti příspěvkových
organizací v resortu zdravotnictví za rok
2021

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

22.

ZR-RO č. 216/22 – úpravy kapitoly
917 09 Transfery, 912 09 Účelové
příspěvky PO

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

23.

Souhlas s přijetím daru příspěvkovou
organizací Zdravotnická záchranná
služba Libereckého kraje, příspěvková
organizace

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

24.

Jmenování ředitelky zařízení Dům
seniorů Liberec – Františkov,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

25.

Výsledek výběrového řízení na
ředitele/ředitelku zařízení Domov
důchodců Český Dub, příspěvková
organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

26.

Zprávy o činnosti příspěvkových
organizací resortu sociálních věcí za rok
2021

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

27.

Aktualizace transformačního plánu
zařízení Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

28.

Aktualizace transformačního plánu
zařízení APOSS Liberec, příspěvková
organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

29.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovým
organizacím resortu sociálních věcí

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

30.

Změna termínu využití poskytnutého
mimořádného účelového příspěvku
vybraným organizacím resortu sociálních
věcí

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí
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31.

RO č. 214/22 – úprava kapitoly 912 05
– Účelové příspěvky, odbor sociálních
věcí – poskytnutí účelového příspěvku
Domov a Centrum denních služeb
Jablonec

Z pís. Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

32.

Revokace části usnesení č. 827/22/RK
– Účetní závěrky a výsledek hospodaření
příspěvkových organizací resortu
sociálních věcí za rok 2021

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

33.

Úprava finančních dokumentů
příspěvkové organizace Domov
pro seniory Vratislavice nad Nisou

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

34.

RO č. 212/22 – přijetí neinvestiční
dotace Úřadu vlády České republiky
na projekt „Podpora koordinátorů
pro romské záležitosti“, ÚZ 4001

Z pís. Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

35.

Spolupráce s Nadací J&T

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

36.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Nákup
osobního automobilu II“ Domovem
důchodců Český Dub, příspěvkovou
organizací

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

37.

Protokol o kontrole č. j. OK-05/22
– Gymnázium, Letná 263, 471 24
Mimoň, příspěvková organizace LK

Mgr. René Havlík odb. kontroly

38.

Protokol o kontrole č. j. OK-06/22
– Dětský domov, Pasecká 20, 466 02
Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace LK

Mgr. René Havlík odb. kontroly

39.

Protokol o kontrole č. j. OK-06/22-N
– Dětský domov, Pasecká 20, 466 02
Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace LK

Mgr. René Havlík odb. kontroly

40.

Protokol o kontrole č. j. OK-08/22
– Gymnázium, Střední odborná škola
a Střední zdravotnická škola, Tkalcovská
460, 514 01 Jilemnice příspěvková
organizace LK

Mgr. René Havlík odb. kontroly

41.

Protokol o kontrole č. j. OK-09/22
– Střední průmyslová škola textilní,
Tyršova 1,460 01 Liberec, příspěvková
organizace LK

Mgr. René Havlík odb. kontroly
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42.

Protokol o kontrole č. j. OK-92/20-N
– Střední škola strojní, stavební a
dopravní, Truhlářská 360/3, 460 01
Liberec, příspěvková organizace LK

Mgr. René Havlík odb. kontroly

43.

Protokol o kontrole č. j. OK-74/22-M
– Dům seniorů Liberec – Františkov,
Domažlická 880/8, 460 07 Liberec,
příspěvková organizace LK

Mgr. René Havlík odb. kontroly

44.

RO č. 229/22 – přesun v kapitole 923
– Spolufinancování EU a schválení
projektového záměru „Juniorní centrum
excelence pro informační bezpečnost“

45.

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku
Libereckého kraje 2022 – poskytnutí
finančního daru vítězné stavbě

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

46.

Rozhodnutí o výběru dodavatele VZMR
„Vybavení pro uložení sbírk. předmětů,
zařízení a vybavení konzervátor. dílny
a digi. pracoviště (Záchrana pokladů
zdepozitářů)“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

47.

Zpráva o ukončení realizace projektu
„Školy bez bariér – Vyšší odborná škola
mezinárodního obchodu a Obchodní
akademie, Jablonec nad Nisou, Horní
náměstí 15, p. o.“

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

48.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
k projektu „SEN budovy domova
mládeže v ulici 9. května – SUPŠS
Kamenický Šenov“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

49.

RO č. 217/22; úpravy v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu
Kotlíkové dotace v LK III

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

50.

RO č. 218/22; úpravy v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotací a změny rozhodnutí
z programu Kotlíkové dotace v LK III
- NZÚ

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

51.

RO č. 225/22 – přesun v kapitole 923
– Spolufinancování EU a schválení
projektového záměru „Změna zdroje
vytápění objektu Zeyerova, APOSS
Liberec“

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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52.

Registrace akce a rozhodnutí o
poskytnutí dotace k projektu „Jedličkův
ústav - pořízení automobilu pro terénní
sociální služby“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

53.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
k projektu „APOSS Liberec, p. o.
- výstavba domácností pro osoby
se zdravotním postižením, Nová Ves“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

54.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Pořízení automobilu pro
terénní sociální služby - Jedličkův ústav,
p. o. II“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

55.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Pořízení automobilu - Domov
a Centrum denních služeb Jablonec
n. N.“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

56.

Veřejná zakázka „Silnice III/27246
Křižany po křižovatku s III/2784“
- dodatek č. 1

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

57.

Rozhodnutí o výběru veřejné zakázky
malého rozsahu „Silnice II/289 Bořkov,
sanace skalního masivu“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

58.

Zrušení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku „Silnice II/283 Libštát – Bělá,
výhybny“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

59.

Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS
„BOZP - Silnice II/283 Libštát – Bělá,
výhybny“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

60.

Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS
„TDS - Silnice II/283 Libštát – Bělá,
výhybny“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

61.

Smlouva o vertikální spolupráci
se společností Silnice LK a.s.
–na provedení akce „Most ev. č. 2951-2
přes potok Jílovku v obci Martinice
v Krkonoších“ - dodatek č. 1

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

62.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „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“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství
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63.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zpracování projektové
dokumentace na akci Silnice III/2914
Arnoltice - Dolní Oldříš, rekonstrukce
silnice“
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

Nepředloženo
64.

Poskytnutí neinvestičního příspěvku
KSS LK na akci „Kontrola předpjatých
mostních konstrukcí“ včetně podmínek
stanovených zřizovatelem

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

65.

Poskytnutí neinvestičního příspěvku
KSS LK na akci „Znalecké posudky
pro věcná břemena“ včetně podmínek
stanovených zřizovatelem

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

66.

Poskytnutí neinvestičního příspěvku
KSS LK na akci „Posudky, průzkumy
před zadáním PD nebo reklamací“ včetně
podmínek stanovených zřizovatelem

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

67.

Poskytnutí neinvestičního příspěvku
KSS LK na akci „Následná péče o aleje
v době udržitelnosti 10 let“ včetně
podmínek stanovených zřizovatelem

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

68.

RO č. 219/22 - úprava výdajů v kapitole Z pís. Ing. Jan Sviták
920 06 - Kapitálové výdaje, odbor
silničního hospodářství; akce
„Financování silnic II. a III. třídy v LK“;
přesun mezi akcemi

odb. silničního
hospodářství

69.

RO č. 224/22 - navýšení příjmů kraje
od SFDI a navýšení výdajů v kapitole
920 06 – Kapitálové výdaje, odbor
silničního hospodářství; Odra - Nisa
v lokalitě Chotyně - U Hrabarů
NEPŘEDLOŽENO

odb. silničního
hospodářství

Z pís. Ing. Jan Sviták

Nepředloženo
70.

Výjimka z ceníku jednorázových úhrad
za zřízení služebnosti – Severočeská
vodárenská společnost a.s.
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

Nepředloženo
71.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu
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Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu
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72.

RO č. 211/22 – úprava kapitoly 917 07
- Transfery a rozhodnutí o poskytnutí
účelové dotace – záštity s finanční
podporou

Z pís. Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

73.

Poskytnutí věcného daru v rámci
Mezinárodního festivalu animovaných
filmů – ANIFILM 2022

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

74.

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje – oblast kultury
– spolku Kultura, z.s.

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

75.

RO č. 213/22 úprava kapitoly 914 07
Působnosti, navýšení financování akce
Dny lidové architektury

Z pís. Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

76.

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

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

77.

Veřejná zakázka „Studie proveditelnosti
protipovodňových opatření obcí
na Lužické Nise“ – dodatek č. 1

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

78.

Návrh Memoranda o společném zájmu
a postupu ve věci výstavby a provozu
budoucí bioplynové stanice v Liberci

Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

79.

Majetkoprávní operace – schválení
smlouvy o bezúplatném převodu
pozemku v k. ú. Jesenný

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

80.

Majetkoprávní operace – schválení
smlouvy o spolupráci při zajištění
vybudování připojení k veřejné
komunikační síti – k. ú. Jablonec
nad Nisou

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

81.

Souhlas s právními jednáními hejtmana
učiněnými v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na Ukrajině na základě
usnesení č. 489/22/RK - období
od 24. 2. 2022 do 20. 6. 2022

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

82.

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Oprava fasády objektu SŠ a MŠ,
ul. Na Bojišti čp. 15 a 17, Liberec III“
– dodatek č. 1

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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83.

Zpracování projektové dokumentace
– Revitalizace tří objektů – Vlastivědné
muzeum a galerie v české Lípě – dodatek
č.1

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

84.

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

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

85.

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

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

86.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky "Oprava střešního pláště
a sanace střešní konstrukce – Dětský
domov Frýdlant II"

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

87.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „BOZP - Oprava střešního
pláště a sanace střešní konstrukce
– Dětský domov Frýdlant“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

88.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „TDS - Oprava střešního pláště
a sanace střešní konstrukce – Dětský
domov Frýdlant“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

89.

Revokace usnesení č. 875/22/RK
a zrušení veřejné zakázky „Školy
bez bariér – SPŠSE a VOŠ, Liberec 1,
Masarykova 3, p. o. – stavební práce“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

90.

Písemné informace

Mgr. René Havlík
člen rady kraje
Mgr. René Havlík

91.

a)

Plán kontrolní činnosti KÚ LK
na II. pololetí 2022

b)

Zpráva o uzavřených zakázkách
Libereckého kraje s ARR - Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o.,
od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022

Mgr. Jiří Ulvr

Zrušení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Stavebně
technické posouzení střech budov
Libereckého kraje pro budoucí umístění
FVE“

Ing. Zbyněk
Miklík
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a správy
nemovitého
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92.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Stavebně
technické posouzení střech budov
Libereckého kraje pro budoucí umístění
FVE - II“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

93.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice III/28719 Turnov
(Vesecko)“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

94.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice
III/27243 Jítrava, rekonstrukce
propustku“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

95.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice
III/27243 Jítrava, rekonstrukce
propustku“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

96.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice III/28624 Mrklov“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

97.

Veřejná zakázka „Silnice II/286 Dolní
Štěpanice – Vítkovice“ - dodatek č. 1

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

98.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Defibrilátory monitory 2022“
Zdravotnickou záchrannou službou
Libereckého kraje, příspěvkovou
organizací

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

99.

RO č. 232/22 - úpravy kapitoly 917 09
Transfery, záštity

Z pís. Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

100.

Rozhodnutí o zavedení dynamického
nákupního systému „Centrální nákup
elektrické energie a zemního plynu
- DNS“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

101.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Most ev.č. 26839-5
přes Svitávku v Kunraticích u Cvikova
II.“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

102.

Vytýkací dopis ředitelce zařízení Domov
pro seniory Vratislavice nad Nisou,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

103.

Dodatek č. 3 ke smlouvě
č. OLP/4200/2019, uzavřené mezi
Libereckým krajem a Euroregionem Nisa
k projektu „Veletrh KONVENT´A 2022
– pozvánka do Libereckého kraje“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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104.

Smlouva o společném zadání veřejných
zakázek a spolupráci při realizaci veřejné
zakázky „ITS Bedřichov“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

105.

Veřejná zakázka „Silnice III/28310
Stružinec“ – změna zadávacích
podmínek

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

106.

Veřejná zakázka „Silnice III/29022
a III/29046 Albrechtice v Jizerských
horách - Tanvald“ - změna zadávacích
podmínek

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

107.

RO č. 233/22 – úprava kapitoly 916 04
– rozpočet přímých výdajů regionálního
školství územních samosprávných celků
roku 2022

108.

Vytýkací dopis řediteli zařízení Dům
seniorů Františkov – Liberec,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

109.

Odvolání ředitele příspěvkové
organizace Domov důchodců Jablonecké
Paseky, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

110.

Různé

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

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 63, 69 a 70 nejsou předloženy.
Ing. Miklík požádal o zařazení bodů č. 111 Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky
"Zpracování projektové dokumentace "Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady"
a č. 112 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "Zpracování projektové dokumentace
"Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady II".
M. Půta nechal hlasovat o zařazení nových bodů do programu jednání.
hlasování č. 2

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Ing. Sviták stáhl bod č. 57 z návrhu programu.
Mgr. Richter navrhl projednání bodu č. 18 Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře
akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., v 9.00 hodin,
neboť k jeho projednání jsou přizváni Ing. Pavel Marek, předseda představenstva NsP ČL, a.s.,
Ing. Petr Urban, ekonomický ředitel NsP ČL, a.s., a Mgr. Jaromír Dvořák, člen Dozorčí rady
NsP ČL, a.s.
Mgr. Tulpa rovněž požádal o projednání bodu č. 24 Jmenování ředitelky zařízení Dům seniorů
Liberec – Františkov, příspěvková organizace, v 7.30 hodin a dále body č. 43 Protokol
o kontrole č. j. OK-74/22-M – Dům seniorů Liberec – Františkov, Domažlická 880/8, 460 07
Liberec, příspěvková organizace LK , č. 102 Vytýkací dopis ředitelce zařízení Domov
pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, č. 108 Vytýkací dopis řediteli
zařízení Dům seniorů Františkov – Liberec, příspěvková organizace, a č. 109 Odvolání ředitele
příspěvkové organizace Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace,
v 8.00 hodin. Důvodem je, že jsou k těmto bodům přizváni dotčení ředitelé příspěvkových
organizací rezortu sociálních věcí.
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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. Kontrola plnění usnesení rady kraje
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1053/22/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 416/18/RK, 160/22/RK, 325/22/RK, 355/22/RK, 409/22/RK,
410/22/RK, 418/22/RK, 426/22/RK, 448/22/RK, 507/22/RK, 508/22/RK, 514/22/RK,
517/22/RK, 518/22/RK, 521/22/RK, 526/22/RK, 527/22/RK, 530/22/RK, 543/22/RK,
616/22/RK, 618/22/RK, 621/22/RK, 622/22/RK, 624/22/RK, 625/22/RK, 629/22/RK,
630/22/RK, 643/22/RK, 644/22/RK, 647/22/RK, 657/22/RK, 719/22/RK, 720/22/RK,
723/22/RK, 737/22/RK, 738/22/RK, 739/22/RK, 749/22/RK, 769/22/RK, 770/22/RK,
773/22/RK, 774/22/RK, 775/22/RK, 777/22/RK, 782/22/RK, 789/22/RK, 794/22/RK,
800/22/RK, 806/22/RK, 809/22/RK, 819/22/RK, 822/22/RK, 823/22/RK, 824/22/RK,
827/22/RK, 828/22/RK, 829/22/RK, 831/22/RK, 849/22/RK, 851/22/RK, 852/22/RK,
855/22/RK, 859/22/RK, 862/22/RK, 870/22/RK, 883/22/RK, 884/22/RK, 885/22/RK,
886/22/RK, 887/22/RK, 891/22/RK, 892/22/RK, 909/22/mRK, 913/22/RK, 925/22/RK,
926/22/RK, 927/22/RK, 928/22/RK, 929/22/RK, 935/22/RK, 936/22/RK, 937/22/RK,
939/22/RK, 941/22/RK, 942/22/RK, 945/22/RK, 947/22/RK, 948/22/RK, 950/22/RK,
951/22/RK, 952/22/RK, 953/22/RK, 954/22/RK, 957/22/RK, 958/22/RK, 959/22/RK,
960/22/RK, 961/22/RK, 962/22/RK, 963/22/RK, 967/22/RK, 968/22/RK, 970/22/RK,
971/22/RK, 972/22/RK, 973/22/RK, 974/22/RK, 975/22/RK, 979/22/RK, 980/22/RK,
984/22/RK, 985/22/RK, 986/22/RK, 1011/22/RK, 1012/22/RK, 1016/22/RK, 1017/22/RK,
1021/22/RK, 1022/22/RK, 1036/22/RK, 1037/22/RK, 1038/22/RK, 1048/22/mRK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 2055/21/RK ad a) z31. 5. 2022 na 31. 7. 2022,
- 2167/21/mRK z 3. 5. 2022 na 30. 6. 2022,
- 313/22/RK ad 2) z 31. 5. 2022 na 30. 9. 2022,
- 420/22/RK ad 1) z 31. 5. 2022 na 31. 7. 2022,
- 771/22/RK z 31. 5. 2022 na 30. 6. 2022,
- 772/22/RK z 31. 5. 2022 na 30. 6. 2022,
- 783/22/RK ad ad) z 31. 5. 2022 na 31. 7. 2022,
- 820/22/RK ad 2) z 10. 6. 2022 na 30. 6. 2022,
- 858/22/RK z 31. 5. 2022 na 30. 6. 2022.
hlasování č. 4
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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4. Vyhodnocení 6. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 21. 6. 2022
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1054/22/RK
Vyhodnocení 6. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 21. 6. 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 21. 6. 2022 s tím,
že z průběhu zasedání a projednávání jednotlivých bodů programu nevyplynuly pro členy rady
kraje žádné konkrétní úkoly.
hlasování č. 5 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
5. Zahraniční pracovní cesta č. 38/2022
M. Půta uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1055/22/RK
Zahraniční pracovní cesta č. 38/2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zahraniční pracovní cestou Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, a Vladimíra Richtera,
člena rady Libereckého kraje, v termínu 5. - 10. července 2022 na Ukrajinu. Důvodem účasti
je projednání otázek humanitární pomoci a spolupráce mezi regiony Vinnytsia a Libereckým
krajem.
hlasování č. 6 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6. RO č. 215/22 - úprava v kapitole 917 01 - Transfery, Post Bellum o.p.s., a Krajská
hospodářská komora Libereckého kraje z. s.
M. Půta stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1056/22/RK
RO č. 215/22 - úprava v kapitole 917 01 - Transfery, Post Bellum o.p.s., a Krajská
hospodářská komora Libereckého kraje z. s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 215/22, kterým se upravují výdaje u vybraného dílčího ukazatele ostatní
neinvestiční transfery kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, a to tak se snižuje
nerozepsaná část ukazatele ostatní neinvestiční transfery o 200.000 Kč a zároveň se navyšuje
ukazatel Paměť národa/Post Bellum o 100.000 Kč a nově vzniklý ukazatel Krajská hospodářská
komora Libereckého kraje, z. s., o 100.000 Kč bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pro resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 215/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 7
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7. Převod movitého majetku na zapsaný spolek „Liberecké fórum“
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele,
která stručně představila projednávaný materiál a sdělila, že se jedná o převod již nepotřebných
židlí či psacích stolů.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1057/22/RK
Převod movitého majetku na zapsaný spolek „Liberecké fórum“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí věcného daru zapsanému spolku „Liberecké fórum“, Heliova 555/7, 460 01
Liberec I-Staré Město, IČO: 22843361, v tomto rozsahu:
Název

Identifikační kód

Stůl psací MK 501
Stůl psací MK 501
Stůl psací MK 500
Stůl psací
Stůl čtvrtkruh MK 504
Stůl čtvrtkruh MK 504
Stůl jednací kostka
Stůl kruhový 2100 mm
Polokřeslo
Polokřeslo
Polokřeslo
Polokřeslo
Polokřeslo s područkou
Polokřeslo s područkou
Polokřeslo bez područky
Křeslo jednací
Židle jednací
Židle jednací
Židle návštěvní
Židle otočná SKILL
Židle otočná Bravo
Židle otočná Anatom
Židle otočná Optimum
Celkem

KULBH0007QX5
KULBH0006YH6
KULBH0006Y8F
KULBH0006BZ5
KULBH0007QWA
KULBH0006YGB
KULBH000HDKV
KULBH0007AD1
KULBH00016UM
KULBH0003CIE
KULBH0008LF9
KULBH0007DRI
KULBH0000QHW
KULBH0000CCB
KULBH0000QU3
KULBH0008J9H
KULBH0001A8W
KULBH00000ZG
KULBH00066S3
KULBH000G4DY
KULBH000ED46
KULBH000J99G
KULBH000H925

schvaluje
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Pořizovací cena
(v Kč)
2.750,00
2.999,00
2.880,00
4.379,00
1.690,00
2.023,00
2.216,00
8.945,00
1.657,00
1.659,00
995,00
879,00
995,00
995,00
790,00
1.185,00
790,00
1.385,00
1.000,40
4.749,25
2.250,00
6.954,00
4.150,00
58.315,65

Rok pořízení
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2014
2005
2001
2002
2004
2005
2003
2003
2003
2001
2002
2003
2001
2015
2008
2011
2014

Zápis z 12. zasedání Rady Libereckého kraje dne 28. 6. 2022
darovací smlouvu číslo OLP/2885/2022 mezi Libereckým krajem a zapsaným spolkem
„Liberecké fórum“, Heliova 555/7, 460 01 Liberec I-Staré Město, IČO: 22843361
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení darovací smlouvy Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 8 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7
8. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – výměna 2 ks
výtahů v budově A Krajského úřadu Libereckého kraje“
M. Půta navrhl společné projednání bodů č. 8 a 9.
Mgr. Jarošová k těmto bodům sdělila, že práce na výtazích by měly být zahájeny ve třetím
týdnu měsíce července. Harmonogram prací je, že na začátku října bude kompletně vyměněn
jeden výtah a do února následujícícho roku bude vyměněn druhý výtah.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1058/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – výměna 2 ks
výtahů v budově A Krajského úřadu Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – výměna 2 ks výtahů v budově A Krajského úřadu
Libereckého kraje“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, a to účastníka INVESTING CZ spol. s r.o., IČO 25036751, se sídlem
Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1, za nabídkovou cenu 38.000 Kč bez DPH,
tj. 45.980 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/1789/2022 mezi Libereckým krajem a společností INVESTING CZ spol. s r.o.,
IČO 25036751, se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1
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: 31. 07. 2022
hlasování č. 9 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7
9. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – výměna 2 ks
výtahů v budově A Krajského úřadu Libereckého kraje“
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1059/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – výměna 2 ks
výtahů v budově A Krajského úřadu Libereckého kraje“
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Rada kraje po projednání
rozhoduje o
výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS – výměna 2 ks výtahů v budově A Krajského úřadu
Libereckého kraje“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, a to účastníka INVESTING CZ spol. s r.o., IČO 25036751, se sídlem
Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1 za nabídkovou cenu 69.800 Kč bez DPH,
tj. 84.458 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/1791/2022
mezi Libereckým krajem a společností INVESTING CZ spol. s r.o., IČO 25036751, se sídlem
Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1
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: 31. 07. 2022
hlasování č. 10
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7
10. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb
a související služby a dodávky“
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek.
Ing. Miklík sdělil, že obsahem materiálu je zahájení zadávacího řízení a již proběhly předběžné
tržní konzultace. Liberecký kraj vystupuje jako centrální zadavatele, který zastupuje celkem
232 pověřujících zadavatelů. Bude soutěženo formou aukce. Dále upozornil na inflační
doložku.
Načež proběhla krátká diskuze týkající se dostupnosti vysílačů a telekomunikačních sítí
na území Libereckého kraje a inflační doložky.
Mgr. Jarošová doplnila, že se k této veřejné zakázce přidalo také Statutární město Liberec
i se svými příspěvkovými organizacemi.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1060/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb
a související služby a dodávky“
Rada kraje po projednání
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,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení:
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Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
náhradník Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele,
náhradník Ing. Milan Servít, vedoucí personálního a mzdového oddělení,
Bc. Tomáš Charypar, vedoucí oddělení hospodářské správy,
náhradník Vladimír Linhart, oddělení hospodářské správy,
Hana Mazánková, oddělení hospodářské správy,
náhradník Ing. Tereza Palová, oddělení hospodářské správy,
Miroslav Pavelka, konzultant, osoba odborně způsobilá,
náhradník Mgr. Petra Pavelková, osoba odborně způsobilá,
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb
a související služby a dodávky“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, článku 2.3.4 - v rámci zahájení zadávacího řízení není vzhledem ke složitosti
předmětu plnění předložen závazný návrh smlouvy,
2. text „zadávací dokumentace“
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: 31. 08. 2022
hlasování č. 11
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7
11. Poskytnutí finančních prostředků ze Sociálního fondu Libereckého kraje
Mgr. Jarošová okomentovala předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1061/22/RK
Poskytnutí finančních prostředků ze Sociálního fondu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
vyplacení finanční odměny a věcného daru zaměstnanci Libereckého kraje zařazeného
do krajského úřadu při příležitosti odchodu do důchodu dle Statutu Sociálního fondu
Libereckého kraje z kapitoly 925 15 – Sociální fond Libereckého kraje v celkové výši 5.300 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání odměny a daru příslušnému
zaměstnanci Libereckého kraje zařazeného do krajského úřadu.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 12
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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12. Autobusy LK, s.r.o. – jednání rady kraje v působnosti jediného společníka
vykonávajícího působnost valné hromady – závěry auditu hospodaření za rok 2020
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Monika Šulcová, vedoucí odboru dopravní obslužnosti,
Mgr. Daniel David, člen dozorčí rady a Ing. Jiří Zdražil, jednatel Autobusy LK, s.r.o.
Ing. Sviták představil předložený materiál a sdělil, že jeho předmětem jsou závěry auditu
hospodaření za rok 2020. Audit zpracovávala advokátní kancelář Havel & Partners,
kteří ve shrnutí uvedli, že auditor neshledal nesprávnosti, které by měly významný dopad
na účetní závěrku. Dále se zabývali kontrolou uzavřených smluv, kde je uveden postup
jak by měly být zjištěné nedostatky napraveny a vyřešeny.
Ing. Zdražil doplnil, že v materiálu jsou uvedena veškerá stanoviska Havel & Partners,
včetně navrženého postupu možných náprav. Bylo projednáno dozorčí radou.
M. Půta požádal o zaslání informace všem členům rady kraje ohledně vyřešení daného
problému se smlouvami.
Mgr. Richter okomentoval svůj pohled na závěrečnou zprávu auditu a uvedl důvody,
proč nebude pro tento materiál hlasovat.
M. Půta shrnul, že dozorčí rada schválila předložený postup a pan jednatel zařídí, že smlouvy
dle stanoviska advokátní kanceláře budou dořešeny. Požádal o projednání tohoto materiálu
ve Výboru dopravním a následně předložit jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva
Libereckého kraje.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1062/22/RK
Autobusy LK, s.r.o. – jednání rady kraje v působnosti jediného společníka vykonávajícího
působnost valné hromady – závěry auditu hospodaření za rok 2020
Rada kraje v působnosti jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady
společnosti Autobusy LK, s.r.o., IČO 06897517, se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn,
460 01 Liberec,
bere na vědomí
předložené závěry auditu hospodaření společnosti Autobusy LK, s.r.o., za rok 2020
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat společnost
Autobusy LK, s r.o., o přijatém usnesení.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 13
pro
7
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
Mgr. Richter
13. Autobusy LK, s.r.o. – jednání rady kraje v působnosti jediného společníka
vykonávajícího působnost valné hromady – schválení řádné účetní závěrky 2021
Ing. Sviták sdělil, že předmětem materiálu je schválení řádné účetní závěrky za rok 2021
a hospodářský výsledek za rok 2021, který činí -1.782.360 Kč. Největší nákladovou položkou
jsou poplatky za právní služby a model dalšího financování společnosti je předmětem dalšího
bodu.
M. Půta vzhledem k dosavadnímu hospodaření společnosti navrhl, aby byl radě kraje předložen
materiál obsahující návrh na řešení, fungování, postupu, směřování a strategii vedení
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společnosti, a to v termínu do 31. 12. 2022, což je nutné současně projednat na valné hromadě
společnosti.
Načež proběhla diskuze ohledně hospodaření společnosti.
Mgr. Richter okomentoval hospodaření společnosti a znovu uvedl důvody, proč pro tento
materiál nebude hlasovat.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1063/22/RK
Autobusy LK, s.r.o. – jednání rady kraje v působnosti jediného společníka vykonávajícího
působnost valné hromady – schválení řádné účetní závěrky 2021
Rada kraje v působnosti jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady
společnosti Autobusy LK, spol. s r.o., IČ: 06897517, se sídlem U Jezu 525/4,
Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, po projednání,
schvaluje
řádnou roční účetní závěrku společnosti Autobusy LK, spol. s.r.o., za rok 2021 a hospodářský
výsledek za rok 2021 ve výši -1.782.360Kč,
rozhoduje
o převodu hospodářského výsledku roku 2021 na účet ztráty minulých let
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit doručení
usnesení rady kraje dozorčí radě společnosti Autobusy LK, spol. s r.o.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 14 pro 7
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
Mgr. Richter
14. Autobusy LK, s.r.o. – návrh dalšího fungování a financování společnosti od 1. 7. 2022
Ing. Sviták okomentoval předložený materiál. Doplnil, že náklady budou sníženy na minimum.
Vznikne prostor na řešení dalšího fungování společnosti.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1064/22/RK
Autobusy LK, s.r.o. – návrh dalšího fungování a financování společnosti od 1. 7. 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
Příkazní smlouvu "Správa podílu ve společnosti ČSAD Liberec, a.s., a Autocentrum Nord, a.s.,
a využití alternativních paliv ve veřejné dopravě" č. OLP/2946/2022, uzavíranou
mezi Libereckým krajem a společností Autobusy LK, s.r.o., IČ: 06897517, se sídlem U Jezu
525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, dle § 11 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, za cenu 1.100.000 Kč bez DPH, tj. 1.331.000 Kč včetně 21% DPH, mimo
nákladů na externí právní služby (případně další poddodavatele), jejichž výše bude stanovena
podle faktur vystavených poskytovatelem právních služeb (případně dalšími poddodavateli)
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
podpis smlouvy č. OLP/2946/2022,
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Termín: 31. 07. 2022
2. Ing. Jiřímu Zdražilovi, jednateli Autobusy LK, s.r.o., předložit radě kraje informaci
o realizaci navržených změn ve struktuře a fungování společností Autobusy LK, s.r.o.,
a ČSAD Liberec, a.s.
Termín: 31. 10. 2022
hlasování č. 15 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
15. Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka vykonávajícího působnost valné
hromady – odměna jednateli společnosti KORID LK, spol. s r.o.
Na jednání rady kraje byl přizván Jiří Rýdl, předseda dozorčí rady společnosti KORID LK,
spol. s r.o.
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1065/22/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka vykonávajícího působnost valné
hromady – odměna jednateli společnosti KORID LK, spol. s r.o.
Rada kraje v působnosti jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady
společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
2, po projednání,
schvaluje
odměnu jednateli společnosti KORID LK, spol. s r.o., za výsledky řízení společnosti ve výši
dle neveřejné přílohy
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, informovat
jednatele společnosti KORID LK, spol. s r.o., o výši stanovené odměny.
Termín: 01. 07. 2022
hlasování č. 16
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
16. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ve veřejné linkové dopravě - Dopravní sdružení
obcí Jablonecka
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Otto Pospíšil, jednatel KORID LK, spol. s r.o.
Ing. Sviták stručně uvedl obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1066/22/RK
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci ve veřejné linkové dopravě - Dopravní sdružení
obcí Jablonecka
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke Smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro období
od 1. ledna 2021 do 31. ledna 2023 č. OLP/23/2021, uzavíraný mezi Libereckým krajem
a Dopravním sdružením obcí Jablonecka, IČ 60254041, se sídlem Jablonec nad Nisou, Mírové
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náměstí 3100/19, 466 01, z důvodu navýšení rozsahu výkonů a celkové výše částky, kterou
je Kraj povinen uhradit DSOJ v kalendářním roce 2022, o 12.005 km, resp. 666.385 Kč
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podpis
dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/23/2021.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 17
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
17. Provoz turistických vlaků na Zubačce 2023+
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Ing. Sviták doplnil, že je snaha o nastavení systému v oblasti nostalgických vlaků. Cílem je,
aby spoje byly přínosem i ve standardní veřejné dopravě, což je případ Zubačky, kdy dochází
k posílení víkendových spojů. Zubačka by měla získat statut dopravce. Prozatím není v souladu
s krajsou koncepcí, ale bude se i nadále o tom jednat.
Ing. Šulcová vysvětlila, že se jedná o schválení záměru zasmluvnění Zubačky tak, aby se mohla
Železniční společnost Tanvald o.p.s., stát dopravcem. Prozatím nedošlo k úplné shodě
na rozsahu provozovaných výkonů.
Načež proběhla diskuze týkající se turistických vlaků.
M. Půta požádal o komunikaci s cestovním ruchem rezortu kultury za účelem zatraktivnění
turistických tratí a oblastí. Současně požádal o zpracování a předložení statistiky.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1067/22/RK
Provoz turistických vlaků na Zubačce 2023+
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. informaci o Koncepci turistické dopravy a její části Koncepce nostalgické dopravy
a historických jízd, zpracované společností KORID LK, spol. s r.o.,
2. nabídku Železniční společnosti Tanvald o.p.s., ze dne 10. 6. 2022 na Provoz turistických
vlaků na Zubačce v letech 2023 až 2032,
vyjádření k přípustnosti uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
ze dne 16. 6. 2022 od Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.,
souhlasí
s návrhem dalšího postupu ve věci provozu turistických vlaků na Zubačce 2023+ - uzavření
víceleté smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejném zájmu s dopravcem
za podmínky, že bude předmětný rozsah dopravy začleněn do dopravní obslužnosti
Libereckého kraje a bude v souladu se záměry uvedenými v Koncepci nostalgické dopravy
a historických jízd
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy,
informovat o přijatém usnesení Železniční společnost Tanvald o.p.s.,
3.

Termín: 01. 07. 2022
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2.

3.

Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy,
pokračovat v jednání se Železniční společnosti Tanvald o.p.s., v souladu s postupem
projednaným v Radě Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2022
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
smluvní zajištění provozu turistických vlaků na Zubačce včetně zajištění finančních
prostředků.
hlasování č. 18

pro

8

proti

0

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

18. (24) Jmenování ředitelky zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková
organizace
Na jednání rady kraje byly přizvány Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí
a Ing. Renata Vítová, ředitelka zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov.
Mgr. Tulpa představil Ing. Renatu Vítovou a sdělil, že ovládá rozpočty, hospodaření, účetnictví,
orientuje se ve státní správě, samosprávě i v soukromé sféře. Uvedl, že ji čeká náročná práce,
neboť se organizace nachází ve značných hospodářských problémech.
Mgr. Tulpa dále požádal Ing. Vítovou o krátké vysvětlení, z jakého důvodu nemůže nastoupit
současně na místo vedoucí oddělení příspěvkových organizací odboru sociálních věcí.
Ing. Vítová stručně vysvětlila důvody a závěrem konstatovala, že do konce letošního roku bude
situace vyřešena. Rovněž potvrdila, že nedochází k žádnému střetu zájmů. Jako zaměstnankyně
krajského úřadu bude fungovat od 1. 1. 2023.
Bez dalších dotazů či připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1068/22/RK
Jmenování ředitelky zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
jmenuje
Ing. Renatu Vítovou, nar.
bytem
do funkce ředitelky zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace,
se sídlem Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3, IČO: 71220054, ke dni 1. 7. 2022,
stanovuje
Ing. Renatě Vítové, ředitelce Domu seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, plat
ve výši dle přílohy důvodové zprávy s účinností od 1. 7. 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předat písemné
vyhotovení jmenování Ing. Renaty Vítové do funkce ředitelky Domu seniorů Liberec
– Františkov, příspěvkové organizace.
Termín: 01. 07. 2022
hlasování č. 19
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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19. Komplexní hodnocení ředitele Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové
organizace
Na jednání rady kraje byla přizvána PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví.
Mgr. Richter sdělil, že obsahem materiálu je komplexní hodnocení ředitele LRN Cvikov, p. o.,
které bylo provedeno v souladu se směrnicí rady kraje č. 1/2007.
Mgr. Tulpa se dotázal, zda proběhlo výběrové řízení.
Mgr. Richter odpověděl, že nikoli. S výkony pana ředitele jsou spokojeni, komplexní
hodnocení bylo provedeno v souladu se směrnicí a tudíž nepovažuje za nutné odvolávat
stávajícího ředitele a vypisovat nové výběrové řízení.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze ohledně možné úpravy směrnice rady kraje a stanoveného
šestiletého období pro výkon funkce ředitelů příspěvkových organizací. Na základě diskuze,
bude usnesení upraveno tak, že rada kraje pouze bere na vědomí komplexní hodnocení s tím,
že na 13. zasedání rady kraje dne 12. 7. 2022 bude předložen materiál Odvolání ředitele
a vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Léčebny respiračních
nemocí Cvikov, příspěvkové organizace.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1069/22/RK
Komplexní hodnocení ředitele Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové
organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
komplexní hodnocení práce ředitele Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvková
organizace, Ing. Rudolfa Fockeho, narozeného
bytem
hodnotící komisí.
hlasování č. 20
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
20. Odměna ředitelům příspěvkových organizací resortu zdravotnictví za I. pololetí roku
2022
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1070/22/RK
Odměna ředitelům příspěvkových organizací resortu zdravotnictví za I. pololetí roku
2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) odměnu řediteli Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o., za výsledky řízení organizace
v I. pololetí roku 2022,
b) odměnu řediteli Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o., za výsledky
řízení organizace v I. pololetí roku 2022
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu rozhodnutí o poskytnutí schválené odměny.
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hlasování č. 21

pro

8

proti

0

Termín: 08. 07. 2022
zdržel se
0
byl přijat

21. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací v resortu zdravotnictví za rok 2021
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1071/22/RK
Zpráva o činnosti příspěvkových organizací v resortu zdravotnictví za rok 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti příspěvkových organizací ve zdravotnictví za rok 2021:
1. Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
2. Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, informovat
o usnesení rady kraje ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 15. 07. 2022
hlasování č. 22
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
22. ZR-RO č. 216/22 – úpravy kapitoly 917 09 Transfery, 912 09 Účelové příspěvky PO
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1072/22/RK
ZR-RO č. 216/22 – úpravy kapitoly 917 09 Transfery, 912 09 Účelové příspěvky PO
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 216/22, 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
– HPZ a vybraných psychologických témat 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 „HPZ a vybraných psychologických
témat“,
2) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku do výše 30.000 Kč na realizaci akce „HPZ a vybraných psychologických témat“
do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele a schválení změny rozpočtu
– rozpočtového opatření č. 216/22 zastupitelstvem Libereckého kraje, nejpozději však
do 29. 9. 2022,
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3) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 26. 10. 2022,
4) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného účelového
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 3 v termínu do 30. 11. 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. 216/22 Zastupitelstvem
Libereckého kraje
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu rozpočtu-rozpočtové opatření č. 216/22 ke schválení.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 23
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
23. Souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje, příspěvková organizace
Mgr. Richter uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1073/22/RK
Souhlas s přijetím daru příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím věcného daru 200 ks plyšových figurek Kryštůfků v celkové výši 40.596 Kč (slovy:
čtyřicet tisíc pět set devadesát šest korun českých) za účelem podpory Zdravotnické záchranné
služby Libereckého kraje, p. o., od Nadačního fondu Kryštůfek, IČO: 03038637, se sídlem
Vlněna 526/3, 602 00 Brno
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, vyrozumět o tomto
usnesení ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o., MUDr. Luďka
Kramáře, MBA.
Termín: 15. 07. 2022
hlasování č. 24 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
24. (98) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Defibrilátory monitory 2022“
Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
Mgr. Richter představil předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1074/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Defibrilátory monitory 2022“
Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
Rada kraje po projednání
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souhlasí
1. v souladu se Směrnicí rady kraje č. 1/2021 se zahájením zadávacího řízení veřejné
zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení „Defibrilátory monitory 2022“
Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací,
2. s textem „Zadávací podmínky“
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit předání
informace o udělení souhlasu se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky
ve zjednodušeném podlimitním řízení řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 28. 06. 2022
hlasování č. 25 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
25. (99) RO č. 232/22 - úpravy kapitoly 917 09 Transfery, záštity
Mgr. Richter stručně uvedl předložený materiál.
PhDr. Riegerová požádala o doplnění důvodové zprávy po projednání o vysvětlení, že akce
– cvičení se bude odehrávat na území Libereckého kraje.
Bez diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1075/22/RK
RO č. 232/22 - úpravy kapitoly 917 09 Transfery, záštity
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 232/22, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 09 – Transfery, odbor
zdravotnictví ve výši 10.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, které zahrnuje
a) snížení ukazatele Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých potřeb
ve zdravotnictví o částku 10.000 Kč,
b) zavedení nového specifického ukazatele Senior fitnes z. s., ve výši 10.000 Kč,
rozhoduje o
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje příjemci Senior fitnes z. s.,
IČO: 22724770, se sídlem Uralská 770/6, Bubeneč, 160 00 Praha 6, na akci „Měsíc pohybu
seniorů“, ve výši 10.000 Kč,
schvaluje
smlouvu č. OLP/2949/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Senior fitnes z. s., IČO: 22724770, se sídlem Uralská 770/6,
Bubeneč, 160 00 Praha 6
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatřené č. 232/22
jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 30. 08. 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.
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hlasování č. 26

pro

8

proti

0

Termín: 30. 08. 2022
zdržel se
0
byl přijat

V 8.10 hodin se omluvil z jednání Mgr.Richter.
Nyní je na zasedání přítomno 7 členů rady kraje.
26. (43) Protokol o kontrole č. j. OK-74/22-M – Dům seniorů Liberec – Františkov,
Domažlická 880/8, 460 07 Liberec, příspěvková organizace LK
Na jednání rady kraje byli přizváni Mgr. Karel Novák, vedoucí odboru kontroly, Mgr. Jolana
Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí, Mgr. Leoš Teufl, vedoucí oddělení dozoru
a legislativy a Bc. Jan Gabriel, MBA, ředitel příspěvkové organizace Dům seniorů LiberecFrantiškov.
Mgr. Novák sdělil, že 4. až 9. 5. 2022 a 11. 5. 2022 byla vykonána veřejno-správní kontrola
příspěvkové organizace, při níž bylo zjištěno 7 nedostatků. Nejzávažnější nedostatky se týkaly
dvou dotací, které byly duplicitně zaúčtovány do výnosů, čímž došlo ke zkreslení
hospodářského výsledku za rok 2021 v souhrnné výši o 2.768.000 Kč. Dále nebyl příspěvkovou
organizací dodržen schválený plán investic, a to o částku 46.000 Kč za pořízení myčky
pro imobilní klienty. Nejzávažnější skupinou nedostatků byly veřejné zakázky, komplexně
a jejich nedostatečné zveřejňování. Téměř žádné veřejné zakázky nebyly zveřejněny v registru
smluv, rovněž nebyly schváleny dle směrnice rady kraje a ani nedošlo k nápravě jejich
zveřejnění v registru smluv v zákonné lhůtě.
Bc. Gabriel, MBA, uvedl, že co se týče zkreslení hospodářského výsledku tak jednoznačně
došlo k pochybení ze strany paní účetní. Konstatoval, že jej mrzí, že k zjištění tohoto pochybení
nedošlo dříve, neboť se mohlo napravit dříve. Co se týká veřejných zakázek tak chyba
ve zveřejnění bude do konce tohoto týdne napravena, budou zveřejněny i dohody o narovnání.
V tuto chvíli jsou připraveny a s firmami je jednáno. Dále ke schvalování dle směrnice rady
kraje si nechal vypracovat právní audity, kde je rozklíčováno sčítání zakázek, jak lze či nelze.
Není to u všech zakázek, audit obdržel včera. Ve vyjádření k protokolu byl zaslán seznam
zakázek, které zveřejněny byly. Přiznal, že zveřejňování zakázek nekontroloval.
Mgr. Tulpa doplnil, že dvojité zaúčtování částky 2.700 tis. Kč způsobilo rozsáhlou komplikaci
v převodu finančních fondů do oblasti města Liberec v souvislosti s převodem Zoo Liberec.
Ze zbylé částky ve výši 2,1 mil. Kč je mnoho nevyřešených problémů, a to zejména jejich
zbytečného utracení na nákup nepotřebných zásob. Shrnul, že dle vyjádření pana ředitele
k protokolu je zřejmé, že nedostatky potvrdil a nyní je napraví a zajistí nápravná opatření.
Mgr. Šebková konstatovala, že toto pociťuje jako velké morální zklamání. Finanční prostředky
budou muset být městem vráceny, což bude projednáno na poradě uvolněných radních.
M. Půta se dotázal na společnosti, které zprostředkovávaly dodávky příspěvkovým organizacím
rezortu sociálních věcí.
Bc. Gabriel, MBA, odpověděl, že nijak uváděné společnosti nestudoval a se společností GATE
4IT se seznámil v roce 2018, kdy docházelo k zavádění GDPR. Dále se vyjádřil ke zbytečnému
nákupu věcí, jak uvedl Mgr. Tulpa, že se nejednalo pouze o nákup věcí, ale došlo také
ke zvýšení platů ze zákona o 4,5 mil. Kč, na což byly rovněž tyto prostředky použity. Příspěvek,
který organizace obdržela činil 3,3 mil. Kč, z čehož vyplývá, že chybělo na mzdy cca
1,2 mil. Kč.

- 27 -

Zápis z 12. zasedání Rady Libereckého kraje dne 28. 6. 2022
Mgr. Šebkvoá konstatovala, že kdyby do konce loňského roku podal pan ředitel informaci,
že nemá dostatek finančních prostředků na mzdy. Tak by to bylo možné řešit na úrovni
Libereckého kraje.
Ing. Miklík požádal o oponentní právní audit, o kterém hovořil Bc. Gabriel.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1076/22/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-74/22-M – Dům seniorů Liberec – Františkov, Domažlická
880/8, 460 07 Liberec, příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK - 74/22-M - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Dům seniorů Liberec - Františkov, Domažlická 880/8, 460 07 Liberec.
Kontrola byla provedena ve dnech 4. 5. - 9. 5. 2022 a 11. 5. 2022 na místě, kontrolou bylo
zjištěno 7 nedostatků. Příspěvková organizace zaslala nápravná opatření ke kontrolním
zjištěním dne 25. 5. 2022.
hlasování č. 27 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8
27. (108) Vytýkací dopis řediteli zařízení Dům seniorů Františkov – Liberec, příspěvková
organizace
Mgr. Tulpa sdělil, že tento materiál navazuje na již projednaný protokol o provedené kontrole
příspěvkové organizace, ale také na konkrétní věci, které se udály v průběhu posledního půl
roku. Doplnil, že je Bc. Gabriel, MBA, ředitelem příspěvkové organizace Libereckého kraje
do 30. 6. 2022, načež se stane od 1. 7. 2022 ředitelem příspěvkové organizace města Liberce,
bude tento vytýkací dopis dále poskytnut i městu Liberec. Současně pana Gabriela požádal
o maximální možnou spolupráci a součinnost s nově jmenovanou paní ředitelkou příspěvkové
organizace Libereckého kraje, která bude od 1. 7. 2022 dávat do pořádku zůstávající organizaci.
M. Půta se připojil k žádosti o součinnost s paní ředitelkou Ing. Vítovou.
Bez připomínek a diskuze bylo halsováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1077/22/RK
Vytýkací dopis řediteli zařízení Dům seniorů Františkov – Liberec, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o udělení výtky Bc. Janu Gabrielovi, řediteli zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov,
příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3, IČO: 71220054
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit podpis
vytýkacího dopisu a zajistit informování ředitele příspěvkové organizace o obsahu udělené
výtky.
Termín: 28. 06. 2022
hlasování č. 28 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8
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28. (102) Vytýkací dopis ředitelce zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou,
příspěvková organizace
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka zařízení Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, p. o.
Mgr. Tulpa představil paní ředitelku Mgr. Stehlíkovou a sdělil, že na základě zjištěných
výsledků provedené kontroly příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí, je předložen
tento materiál obsahující vytýkací dopis přítomné ředitelce. V rámci kontroly knihy došlých
faktur byla zjištěna celá řada nedostatků, smlouvy nebyly zveřejněny v registru smluv, byly
poptávány ve většině případů organizace, u nichž je jednoznačné prokázání, že měly zakázky
pouze v příspěvkových organizacích rezortu sociálních věcí. Dále byly zjištěny závážné
nedostatky v porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a směrnice rady
kraje č. 1/2021. Na základě těchto faktů je navržen tento materiál. Vzhledem k tomu, že tato
příspěvková organizace je zrušena k 30. 6. 2022 a od 1. 7. 2022 přechází pod správu města
Liberce, potažmo MO Vratislavice nad Nisou, tedy vytýkací dopis bude poskytnut i těmto
institucím. Na závěr zrekapituloval, že největším problémem je nedodržení zákona č. 134/2016
Sb., a směrnice rady kraje č. 1/2021 týkající se zadávání veřejných zakázek a druhým
nejzávažnějším faktorem je opakování firem, které byly ve všech příspěvkových organizacích
oslovovány.
Mgr. Stehlíková uvedla, že největší problém nastal v roce 2020, kdy v rámci nouzového stavu
bylo nutné zajistit ochranné pomůcky. Jednalo se o velice složité období a tato firma byla
schopná průběžně plnit objednávky např. navážela 200 až 300 kusů respirátorů, za měsíc byla
spotřeba až 1.500 kusů respirátorů. Nejprve byly využívány dodávané filtry Libereckým
krajem, které byly později KHS zakázány. Nabídka na trhu byla ze začátku téměř nulová. Rok
2020 nebyl opravdu lehký.
Mgr. Tulpa doplnil, že příspěvková organizace opakovaně, v časovém rozmezí let 2019
až 2022, poptávala a zadávala zakázky opakujícím se firmám (VATAK spol. s r.o., Gate 4 IT
s.r.o., Kryštof Harant, GreenSign s.r.o., KMM net.), ve kterých figurují identické osoby na
rozdílných pozicích. Při kontrole došlých faktur bylo zjištěno, že počet faktur v rozmezí let
2019 a 2022 činil 66 faktur o celkové hodnotě 1.156.887,84 Kč, přičemž příslušné smlouvy
či objednávky nebyly v rozporu se zvláštním právním předpisem uveřejněny v registru smluv
(např. smlouva či objednávka k faktuře ze dne 10. 4. 2020 na částku 195.500 Kč).
Mgr. Tulpa položil paní ředitelce doplňující otázku, a to v souvislosti, že ve všech uvedených
firmách figurují jedni a titíž lidé, zda jí toto nebylo divné či podezřelé.
Mgr. Stehlíková odpověděla, že toto nekontrolovala a jednala s více zástupci firem.
M. Půta poděkoval paní ředitelce, že převod organizace na město Liberec (MO Vratislavicím
nad Nisou) dopracovala účetně do konce a bylo tedy možné převést příspěvkovou organizaci
pod nového zřizovatele bez potíží.
Mgr. Tulpa doplnil, že vytýkací dopis obdrží rovněž město Liberec a MO Vratislavice
nad Nisou, jakožto zřizovatel nové příspěvkové organizace.
Mgr. Ulvr se dotázal, zda byly kroky týkající se převodu příspěvkových organizací
konzultovány s panem ředitelem Gabrielem.
Mgr. Stehlíková potvrdila, že určitě spolupracovali, komunikovali a vzájemně si vypomáhali.
Jednalo se o standardní komunikaci mezi příspěvkovými organizacemi.
Bez dalších dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1078/22/RK
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Vytýkací dopis ředitelce zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o udělení výtky Mgr. Evě Stehlíkové, ředitelce zařízení Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČO: 71220038
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit podpis
vytýkacího dopisu a zajistit informování ředitelky příspěvkové organizace o obsahu udělené
výtky.
Termín: 28. 06. 2022
hlasování č. 29 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
29. (109) Odvolání ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Jablonecké Paseky,
příspěvková organizace
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Bc. Jan Sembdner, ředitel zařízení Domov důchodců
Jablonecké Paseky, příspěvková organizace.
Mgr. Tulpa konstatoval, že vzhledem k některým nevyjasněným detailům a dalších postupů
je tento materiál stažen z dnešního programu jednání rady kraje. Materiál bude doplněn a znovu
předložen na následujícím jednání rady kraje dne 12. 7. 2022. Požádal pana ředitele, aby se tedy
zúčastnil projednání daného materiálu v novém termínu a byl připraven zodpovědět konkrétní
otázky, které se týkají zjištěných nedostatků ohledně přesahu veřejných zakázek
nad 500 tis. Kč, nezveřejňování smluv v registru smluv a fatálního porušení směrnice rady
kraje č. 1/2021.
M. Půta požádal pana ředitele, aby byl připraven s vysvětleními a komentáři.
Ing. Sembdner přislíbil, že nebude námitkovat výsledky veřejno-správní kontroly, která nyní
probíhá a bude připraven s věcnými stanovisky a konkrétními postupy.
Ing.Miklík doplnil, že vidí také problém ve sčítání zakázek.
Ing. Sembdner sdělil, že toto měla kontrolovat jeho ekonomka, která v únoru skončila pracovní
poměr a on se domníval, že kontrolu zakázek a zveřejňování smluv sleduje, ale bohužel se tak
nedělo.
Mgr. Tulpa se dotázal, zda má ve svém hospodářském týmu člověka, který je součástí všech
právních norem v jiných firmách, tj., že může být ve střetu zájmu.
Ing. Sembdner sdělil, že neměl informaci o tom, že by tato osoba v organizaci figurovala.
O této skutečnosti byl informován těsně předtím, než byl osloven Mgr. Šebkovou ohledně
podání vysvětlení. Dále poděkoval Libereckému kraji za podporu příspěvkové organizace.
Mgr. Tulpa na závěr zkonstatoval, že bod je tedy stažen a bude předložen na příštím jednání
rady kraje. Současně pozval na toto jednání pana ředitele Sembdnera, který svojí účast potvrdil.
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30. (18) Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Na jednání rady kraje byli přizváni PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví,
Ing. Pavel Marek, předseda představenstva NsP ČL, a.s., a Ing. Petr Urban, ekonomický ředitel
NsP ČL, a.s., a Mgr. Jaromír Dvořák, člen dozorčí rady NsP ČL, a.s.
M. Půta zahájil jednání rady kraje v působnosti valné hromady akciové společnosti Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa. Obsahem materiálu jsou výsledky hospodaření společnosti a účetní
závěrka za rok 2021.
Ing. Urban předal členům rady kraje výroční zprávu společnosti za rok 2021 v tištěné podobě.
Ing. Marek sdělil, že výsledky roku 2021 jsou významně poznamenány covidem. Sdělil,
že tržby se díky covidu zvýšily o 200 mil. Kč, s čímž souvisí poskytovaná péče covidovým
pacientům, PCR testování a očkování. Hospodářský výsledek byl optimalizován. Nepříjemný
je postup zdravotních pojišťoven především VZP, která je klíčová a poslala vyúčtování za rok
2021, z něhož vyplývá, že by měla NsP vracet 98 mil. Kč, toto je dle úhradové vyhlášky a není
podle kompenzační vyhlášky. Za měsíc či za dva měsíce by měla být známa přesná výše. Bylo
provedeno cca 83 tis. očkování, dále bylo prováděno testování PCR. Předmětem materiálu
je rovněž ponížení ztráty společnosti za rok 2021 ve výši 43 mil. Kč. Nyní by již neměla být
nakumulována žádná ztráta. Dále sdělil, že i přes zvýšení tržeb došlo ke snížení počtu
hospitalizovaných pacientů, ambulance a operativy. Současně popsal vývoj letošního roku.
Ve výroční zprávě jsou zapracovány investice, největší projekty tzn. rekonstrukce lamel
na oddělení následné péče, poté byla prováděna vzduchotechnika, zateplování na patologii
a další. Pozval členy rady kraje na pracovní návštěvu nemocnice. Okomentoval situaci ohledně
mnoholet plánované rekonstrukce lávky. Dotázal se na výjezdní stanoviště záchranky a dále
možnost otevření třetího výjezdu z nemocnice, který navazuje na infrastrukturu.
Ing. Miklík co se týče výjezdního místa ZZS LK uvedl, že nyní nastaly drobné problémy
ze strany KHS, ale stále se na tom pracuje.
Ing. Sviták sdělil, že je v tomto úseku doprava komplikovaná. KSS LK tam bude investovat
i město Česká Lípa. Vše je v řešení.
Mgr. Tulpa konstatoval, že ekonomika, kvalita a fungování nemocnice je v pořádku
a poděkoval za to vedení nemocnice.
Ing. Marek shrnul, že je značný problém s personálním obsazením např. na oddělení interny,
kde postrádají 4 lékaře internisty. Dnes se uskuteční schůzka ohledně možné další vlny covidu.
Sdělil, že z jeho pohledu selhává řešení covidových pacientů v rámci celého kraje. Ve většině
krajů velké nemocnice krajské či fakultní svými infekčními odděleními přebírají covidové
pacienty, což v Liberci nefunguje. Nemocnice velikosti České Lípy musí omezit provoz kvůli
covidovým pacientům až na polovinu. Nastavená strategie, kumulování zisků ve velkých
nemocnicích, není dobrá.
M. Půta doplnil, že KNL nikdy infekční oddělení nedimenzovala pro celý kraj. Není s tímto
počítáno ani v rámci projektu modernizace nemocnice. Potvrdil, že strategii je nutnou změnit,
v jiných krajích to funguje tak, jak sdělil Ing. Marek tj. ve velkých nemocnicích (fakultní,
krajské) se starají o covidové pacienty a v ostatních nemocnicích řeší ostatní pacienty.
M. Půta sdělil, že jsou dvě nové mutace covidu, na které nefunguje očkování a prodělání jiné
mutace covidu.
Ing. Marek uvedl, že testování covidu je na minimu. Shrnul, že se nedaří personálně pokrývat
veškeré problematické obory a rovněž panuje lehká nervozita ohledně podpory z hlediska
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zdravotích pojišťoven. Stále probíhá kauza se společností Mandant, a to od roku 2008. Jedná
se o tři soudní kauzy s různými průběhy.
Mgr. Dvořák doplnil, že dozorčí rada se pravidelně schází a je o všem informována. Počínaje
soudními spory, hospodařením nemocnice i personálními problémy.
Mgr. Tulpa se dotázal, zda se projevil efekt zřízení zdravotní školy v České Lípě.
Ing. Marek odpověděl, že byly předány první vysvědčení a jsou první zaměstnankyně. Z 21
studentek udělalo pouze 10 maturitu, tudíž některé zdravotní sestry mají nastoupení odložené.
Nyní je v nemocnici 14 ukrajinských lékařek, které jsou školeny již cca 3 měsíce v českém
jazyce. Upozornil, že nastává problém s dodáním potvrzení od ukrajinských úřadů, že jsou
bezúhonné.
M. Půta požádal o informační e-mail, který by zaslal dotčeným ministrům.
PhDr. Riegerová požádala o doplnění usnesení po projednání, že rada kraje rozhoduje o výběru
auditorské firmy na základě proběhlého výběrového řízení. Dále informovala o výstupu
ze schůzky odboru sociálních věcí a odborového svazu ohledně připomínky, kdy se odbory
nedohodly v NsP ČL, a.s., na navýšení mezd pro rok 2022.
Ing. Marek upřesnil, že mzdy jsou navyšovány v pololetí. Ve výkonu došlo k poklesu o 25 %
a ve mzdách došlo k navýšení o 25 %.
Bez dalších dotazů, připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1079/22/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a.s., se sídlem v České Lípě, Purkyňova 1849, IČO: 272 83 518,
bere na vědomí
a) zprávu výboru pro audit 2021,
b) zprávu předsedkyně dozorčí rady o činnosti dozorčí rady v roce 2021,
c) neuhrazenou ztrátu společnosti po snížení o výsledek hospodaření za rok 2021 v celkové
výši 43.721.585,87 Kč,
d) dopis předsedy představenstva Čj: NsPCL307/22-ŘED 1 ze dne 2. 6. 2022 - Příplatek
mimo základní kapitál na rok 2020 - informace o průběhu čerpání, dopis
Čj: NsPCL307/22-ŘED 2 ze dne 2. 6. 2022 - Příplatek mimo základní kapitál na rok 2021
- informace o průběhu čerpání, dopis Čj: NsPCL307/22-ŘED 4 Příplatek mimo základní
kapitál dle smlouvy č. OLP/1771/2017 (30 mil. Kč z r. 2019) - informace o využití
příplatku, a dopis Čj: NsPCL307/22-ŘED 3 – Plán investičních akcí na rok 2023,
schvaluje
a) výroční zprávu společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., za rok 2021,
b) řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2021, která je součástí Zprávy nezávislého
auditora ze dne 26. 5. 2022,
c) zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2021,
d) plán investičních akcí na rok 2023, financovaných ze zdrojů poskytnutých formou
příplatku mimo základní kapitál dle smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál
č. OLP/1530/2020,
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e) využití úroků ve výši 398.957,53 Kč na pokrytí poslední faktury projektu „Software
a hardware pro COS a CS“ a pokrytí částky 0,20 Kč přečerpané z příplatku 2019,
rozhoduje
a) o použití zisku společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., se sídlem v České
Lípě, Purkyňova 1849, IČO: 272 83 518, za rok 2021 ve výši 39.446.351,61 Kč na úhradu
ztráty z minulých let,
b) o výběru auditora společnosti na provedení účetních auditů za období 2022-2024
společnost BENE FACTUM, a. s., dle návrhu dozorčí rady společnosti a na základě
výběrového řízení
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví
a) předložit Výroční zprávu akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
za rok 2021 a účetní závěrku společnosti za rok 2021 jako písemnou informaci
zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 08. 2022
b) zajistit doručení výpisu z usnesení rady kraje představenstvu společnosti.
hlasování č. 30

pro

7

proti

0

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

31. (25) Výsledek výběrového řízení na ředitele/ředitelku zařízení Domov důchodců Český
Dub, příspěvková organizace
Na jednání rady kraje byla opětovně přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních
věcí.
Mgr. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
M. Půta požádal, aby od příště byly součástí materiálu podklady a koncepce i dalších uchazečů.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1080/22/RK
Výsledek výběrového řízení na ředitele/ředitelku zařízení Domov důchodců Český Dub,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o výběrovém řízení na místo ředitele/ředitelky zařízení Domov důchodců Český Dub,
příspěvková organizace,
jmenuje
na základě výběrového řízení a doporučení výběrové komise Bc. Radima Pochopa,
nar.
do funkce ředitele zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková
organizace, s účinností od 1. 9. 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit podpis
písemného vyhotovení jmenování Bc. Radima Pochopa do funkce ředitele zařízení Domov
důchodců Český Dub, příspěvková organizace.
Termín: 31. 07. 2022
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hlasování č. 31

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

32. (26) Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2021
Mgr. Tulpa uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1081/22/RK
Zprávy o činnosti příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. zprávu o činnosti zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, se sídlem Lužická
920/7, 460 01 Liberec, IČO 70932522, za rok 2021,
2. zprávu o činnosti zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Tanvaldská 629, 463 11 Liberec, IČO 70868476,
za rok 2021,
3. zprávu o činnosti zařízení OSTARA, příspěvková organizace, se sídlem Pivovarská 693,
471 54 Cvikov II, IČO 48282944, za rok 2021,
4. zprávu o činnosti zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, se sídlem
Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí, IČO 48282936, za rok 2021,
5. zprávu o činnosti zařízení Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace,
se sídlem Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa, IČO 48282961, za rok 2021,
6. zprávu o činnosti zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace,
se sídlem Benešov u Semil 180, 512 06 Benešov u Semil, IČO 00193771, za rok 2021,
7. zprávu o činnosti zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace,
se sídlem Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách, IČO 48282928, za rok 2021,
8. zprávu o činnosti zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková
organizace, se sídlem Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
IČO 00085782, za rok 2021,
9. zprávu o činnosti zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace,
se sídlem Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČO 71220011, za rok
2021,
10. zprávu o činnosti zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace,
se sídlem Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry, IČO 71220003, za rok 2021,
11. zprávu o činnosti zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková
organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec, IČO 71220038, za rok 2021,
12. zprávu o činnosti zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace,
se sídlem Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub, IČO 71220020, za rok 2021,
13. zprávu o činnosti zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková
organizace, se sídlem Jindřichovice pod Smrkem 238, 463 66 Jindřichovice pod Smrkem,
IČO 71220046, za rok 2021,
14. zprávu o činnosti zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace,
se sídlem Domažlická 880/8, 460 10 Liberec, IČO 71220054, za rok 2021,
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15. zprávu o činnosti zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace, se sídlem
Fučíkova 432, 463 61 Raspenava, IČO 71220089, za rok 2021,
16. zprávu o činnosti zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Zeyerova
832/24, 460 01 Liberec, IČO 71220071, za rok 2021,
17. zprávu o činnosti zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, se sídlem
Liberecká 451, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO 71220097, za rok 2021,
18. zprávu o činnosti zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace, se sídlem U Balvanu 2, 466 01 Jablonec nad Nisou,
IČO 75070758, za rok 2021,
19. zprávu o činnosti zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem
Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec 15, IČO 71294392, za rok 2021.
hlasování č. 32

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

33. (27) Aktualizace transformačního plánu zařízení Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace
Mgr. Tulpa stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1082/22/RK
Aktualizace transformačního plánu zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
aktualizaci Transformačního plánu zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková
organizace, v Benešově u Semil
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat o tomto
usnesení ředitelku příspěvkové organizace a manažerku projektového týmu.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 33 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
34. (28) Aktualizace transformačního plánu zařízení APOSS Liberec, příspěvková
organizace
Mgr. Tulpa představil předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1083/22/RK
Aktualizace transformačního plánu zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
aktualizaci Transformačního plánu zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace
a ukládá
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Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat o tomto
usnesení ředitelku příspěvkové organizace a manažerku projektového týmu.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 34 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
35. (29) Souhlas s přijetím darů příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí
Mgr. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1084/22/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím finančního daru ve výši 15.000 Kč od dárce Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o.,
se sídlem Kubelíkova 604/73, 460 06 Liberec, IČO: 26195348, ve prospěch zařízení
Jedličkův ústav, příspěvková organizace, se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1,
IČO: 70932522,
2.

3.

4.

s přijetím věcného daru – 10 ks pomponů v hodnotě ve výši 2.979 Kč od dárce Fortuna in
natura z. s., se sídlem Plynárenská 832, 470 01 Česká Lípa, IČO: 01253301, do vlastnictví
zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, se sídlem Benešova
1, 471 52 Sloup v Čechách, IČO: 48282928,
s přijetím věcného daru – 5 ks gymnastických míčů v hodnotě ve výši 2.095 Kč od dárce
inSPORTline stores s.r.o., se sídlem Strakonická 1151/2C, Hlubočepy, 150 00 Praha,
IČO: 24772143, do vlastnictví zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková
organizace, se sídlem Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách, IČO: 48282928,
s přijetím věcného daru - 600 ks moštů v celkové hodnotě ve výši 3.000 Kč od dárce
Moštovna Lažany, výroba nápojů, spol. s r.o., se sídlem Lažany 71, 463 45 Pěnčín,
IČO: 60276762, do vlastnictví zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace,
se sídlem Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec 1, IČO: 71294392,

s přijetím finančního daru ve výši 56.000 Kč od dárce Nadace T. Maxové, se sídlem
Jáchymova 26/2, 110 00 Praha 1, IČO: 28514319, ve prospěch zařízení Dětské centrum
Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec 1,
IČO: 71294392
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitelů příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 35 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
5.
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36. (30) Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku
vybraným organizacím resortu sociálních věcí
Mgr. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1085/22/RK
Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku vybraným
organizacím resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o změně termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku vybraným
příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí, a to takto:
a) zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, IČO: 48282936, akce
č. 5501571505 - Automobil pro Ladu, o termínu ukončení realizace výdajů spojených
s akcí do 1. 7. 2022, nově je termín ukončení realizace výdajů spojených s výše
uvedenou akcí do 9. 12. 2022,
b) zařízení Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace,
IČO: 48282936, akce č. 5501661507 – Nákup automobilu pro uživatele denního
stacionáře, o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 1. 7. 2022, nově
je termín ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 9. 12. 2022,
zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace,
IČO: 71220046, akce č. 5501781516 – Rekonstrukce výtahu vila Rozálie, o termínu
ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 1. 7. 2022, nově je termín ukončení
realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 9. 12. 2022,
d) zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace, IČO: 71220071, akce
č. 05501141520 - PD výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením Nová
Ves, o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 1. 7. 2022, nově
je termín ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 9. 12. 2022,
c)

zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace, IČO: 75070758, akce č. 05501721522 – Oprava střechy DOZP Lesní,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 1. 7. 2022, nově je termín
ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 9. 12. 2022,
o změně termínu předložení vyúčtování výše uvedených akcí formou „Závěrečného
vyúčtování akce mimořádného příspěvku“ dle přílohy č. 1 takto:
a) zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, IČO: 48282936, akce
č. 5501571505 - Automobil pro Ladu, o termínu vyúčtování výše uvedené
akce do 15. 7. 2022, nově je termín předložení závěrečného vyúčtování stanoven
do 16. 12. 2022,
e)

2.

b) zařízení Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace,
IČO: 48282936, akce č. 5501661507 – Nákup automobilu pro uživatele denního
stacionáře, o termínu vyúčtování výše uvedené akce do 15. 7. 2022, nově je termín
předložení závěrečného vyúčtování stanoven do 16. 12. 2022,
c) zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace,
IČO: 71220046, akce č. 5501781516 – Rekonstrukce výtahu vila Rozálie, o termínu
ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 15. 7. 2022, nově je termín ukončení
realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 16. 12. 2022,
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d) zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace, IČO: 71220071, akce
č. 05501141520 - PD výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením Nová
Ves, o termínu vyúčtování výše uvedené akce do 15. 7. 2022, nově je termín
předložení závěrečného vyúčtování stanoven do 16. 12. 2022,
e) zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace, IČO: 75070758, akce č. 05501721522 – Oprava střechy DOZP Lesní,
o termínu vyúčtování výše uvedené akce do 15. 7. 2022, nově je termín předložení
závěrečného vyúčtování stanoven do 16. 12. 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitelů příspěvkových organizací resortu sociálních věcí, o vydaném usnesení Rady
Libereckého kraje.
Termín: 29. 07. 2022
hlasování č. 36 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
37. (31) RO č. 214/22 – úprava kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky, odbor sociálních věcí
– poskytnutí účelového příspěvku Domov a Centrum denních služeb Jablonec
Mgr. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1086/22/RK
RO č. 214/22 – úprava kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky, odbor sociálních věcí
– poskytnutí účelového příspěvku Domov a Centrum denních služeb Jablonec
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 214/22, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 05 – Účelové
příspěvky příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí, v celkové výši 150.000 Kč,
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
a) snížením výdajů ukazatele Domov a Centrum denních služeb Jablonec, příspěvková
organizace – „Projekt ke stavebnímu povolení – nástavba objektu CDS“, akce
č. 5501881522, o celkovou částku 150.000 Kč,
b) navýšením výdajů zavedením nového dílčího ukazatele Domov a Centrum denních služeb
Jablonec, příspěvková organizace – „Projekt na opravy objektu Na Šumavě 15, Jablonec“,
akce č. 5501891522, o celkovou částku 150.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 05 – Účelové
příspěvky příspěvkových organizací odboru sociálních věcí, příspěvkové organizaci
Domov a Centrum denních služeb Jablonec, příspěvková organizace – „Projekt na opravy
objektu Na Šumavě 15, Jablonec“ v celkové výši 150.000 Kč,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci formou zálohové platby ve výši 50 % do 30 dnů
od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatelem, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů
od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného
mimořádného účelového příspěvku dle přílohy 2, nejpozději však do 9. 12. 2022,
3. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenými akcemi do 9. 12. 2022,
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o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného investičního/neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu
do 16. 12. 2022
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 214/22 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje jako písemnou informaci,
4.

Termín: 30. 08. 2022
2. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitelky příspěvkové organizace resortu sociálních věcí, o vydaném
usnesení Rady Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 37 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
38. (32) Revokace části usnesení č. 827/22/RK – Účetní závěrky a výsledek hospodaření
příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2021
Mgr. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Mgr. Šebková doplnila, že účetní závěrka byla s chybou a tímto materiálem se účetní závěrka
narovnává. Upozornila, že toto pochybení se promítne do osobního hodnocení paní ekonomky.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1087/22/RK
Revokace části usnesení č. 827/22/RK – Účetní závěrky a výsledek hospodaření
příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2021
Rada kraje po projednání
revokuje
část usnesení č. 827/22/RK ze dne 17. 5. 2022, kterým Rada Libereckého kraje schválila v bodě
11 b) příspěvkové organizaci Domov důchodců Český Dub hospodářský výsledek za rok 2021,
ve výši 0 Kč,
schvaluje
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021, ve výši 11.631,82 Kč,
do rezervního fondu zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, ve výši
2.631,82 Kč, a do fondu odměn zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace,
ve výši 9.000 Kč
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
řediteli příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 38 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
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39. (33) Úprava finančních dokumentů příspěvkové organizace Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou
Mgr. Tulpa uvedl předložený materiál.
Bez diskuze či připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1088/22/RK
Úprava finančních dokumentů příspěvkové organizace Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou
Rada kraje po projednání
schvaluje
úpravu finančních dokumentů příspěvkové organizace Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou, příspěvková organizace, IČ: 71220038, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
ředitelce příspěvkové organizace o tomto usnesení
Termín: 15. 07. 2022
hlasování č. 39 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
40. (34) RO č. 212/22 – přijetí neinvestiční dotace Úřadu vlády České republiky na projekt
„Podpora koordinátorů pro romské záležitosti“, ÚZ 4001
Mgr. Tulpa stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1089/22/RK
RO č. 212/22 – přijetí neinvestiční dotace Úřadu vlády České republiky na projekt
„Podpora koordinátorů pro romské záležitosti“, ÚZ 4001
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 212/22, kterým se:
1) navyšují celkové příjmy rozpočtu Libereckého kraje o neinvestiční dotaci poskytnutou
ze státního rozpočtu České republiky na rok 2022 na program „Podpora koordinátorů
pro romské záležitosti“ ve výši 450.000 Kč,
2) navyšují celkové výdaje rozpočtu Libereckého kraje v kapitole 914 05 - Působnosti, odbor
sociálních věcí, č. a. 053100, o neinvestiční dotaci s účelovým znakem 4001 poskytnutou
na program „Podpora koordinátorů pro romské záležitosti“ ve výši 450.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky předložit rozpočtové opatření č. 212/22 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 40 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
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41. (35) Spolupráce s Nadací J&T
Mgr. Tulpa uvedl předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1090/22/RK
Spolupráce s Nadací J&T
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o spolupráci v rámci Iniciativy 8000 důvodů při tvorbě Analýzy systému péče o děti
s postižením mezi Nadací J&T se sídlem Malostranské nábřeží 563/3, Malá Strana, 118 00
Praha 1, IČO: 27162524, a Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01,
IČO: 70891508
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit předložení
smlouvy hejtmanovi k podpisu.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 41 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
42. (36) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup osobního
automobilu II“ Domovem důchodců Český Dub, příspěvkovou organizací
Mgr. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1091/22/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup osobního
automobilu II“ Domovem důchodců Český Dub, příspěvkovou organizací
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup osobního
automobilu II“ Domovem důchodců Český Dub, příspěvkovou organizací, v souladu
se Směrnicí RK č. 1/2021,
2. s textem „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit předání
informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky malého rozsahu řediteli
příspěvkové organizace.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 42 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
M. Půta navrhl stažení bodů č. 37 až 42 z programu jednání rady kraje s tím, že budou
předloženy na příštím jednání dne 12. 7. 2022, a to již za přítomnosti Ing. Ramzera, k němuž
gesčně kontrolované příspěvkové organizace patří.
Mgr. Havlík na žádost pana hejtmana, jakožto předkladatel, stáhl body č. 37 a 42 z programu
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jednání.
43. (44) RO č. 229/22 – přesun v kapitole 923 – Spolufinancování EU a schválení
projektového záměru „Juniorní centrum excelence pro informační bezpečnost“
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1092/22/RK
RO č. 229/22 – přesun v kapitole 923 – Spolufinancování EU a schválení projektového
záměru „Juniorní centrum excelence pro informační bezpečnost“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) projektový záměr „Juniorní centrum excelence pro informační bezpečnost“ a zapojení
Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvkové organizace,
2) rozpočtové opatření č. 229/22, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03
– Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP
o částku 750.000 Kč a navyšují výdaje kapitoly 923 02 – Spolufinancování EU, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů o částku 750.000 Kč na přípravu projektu
„Juniorní centrum excelence pro informační bezpečnost“
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 229/22 Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci,
Termín: 30. 08. 2022
2) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další přípravu
projektového záměru.
Termín: 31. 12. 2023
hlasování č. 43 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
44. (90) Písemné informace
a) Plán kontrolní činnosti KÚ LK na II. pololetí 2022
b) Zpráva o uzavřených zakázkách Libereckého kraje s ARR - Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022
M. Půta okomentoval předložené písemné informace.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1093/22/RK
Písemné informace
a) Plán kontrolní činnosti KÚ LK na II. pololetí 2022
b) Zpráva o uzavřených zakázkách Libereckého kraje s ARR - Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022
Rada kraje po projednání
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bere na vědomí
a) Plán kontrolní činnosti KÚ LK na II. pololetí 2022,
b) Zprávu o uzavřených zakázkách Libereckého kraje s ARR – Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o., od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022.
hlasování č. 44 pro 7
Proti
0
zdržel se
0
byl přijat
45. Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2022 – poskytnutí finančního
daru vítězné stavbě
Mgr. Ulvr okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1094/22/RK
Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje 2022 – poskytnutí finančního
daru vítězné stavbě
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru ve výši 35.090 Kč Statutárnímu městu Liberec, za nějž jedná
Městský obvod Vratislavice nad Nisou, za přihlášení do celostátní soutěže Stavba roku 2022,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/2887/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Statutárním
městem Liberec, za nějž jedná Městský obvod Vratislavice nad Nisou
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit předložení darovací
smlouvy Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 45 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
46. Rozhodnutí o výběru dodavatele VZMR „Vybavení pro uložení sbírk. předmětů,
zařízení a vybavení konzervátor. dílny a digi. pracoviště (Záchrana pokladů
z depozitářů)“
Mgr. Ulvr stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1095/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele VZMR „Vybavení pro uložení sbírk. předmětů, zařízení
a vybavení konzervátor. dílny a digi. pracoviště (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení pro uložení sbírkových
předmětů, zařízení a vybavení konzervátorské dílny a digitálního pracoviště (Záchrana pokladů
z depozitářů)“ v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021, a to účastníka IN SPACE s.r.o., se sídlem
Hůlkova 1109/20, Kbely, 197 00 Praha 9, IČO: 05529581, za nabídkovou cenu 593.276,20 Kč
bez DPH, tj. 717.864,20 Kč včetně DPH,
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schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/1858/2022 mezi Libereckým krajem a společností IN SPACE s.r.o.,
se sídlem Hůlkova 1109/20, Kbely, 197 00 Praha 9, IČO: 05529581
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup dle Směrnice
č. 1/2021.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 46 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

47. Zpráva o ukončení realizace projektu „Školy bez bariér – Vyšší odborná škola
mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15,
p. o.“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1096/22/RK
Zpráva o ukončení realizace projektu „Školy bez bariér – Vyšší odborná škola
mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15,
p. o.“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o ukončení realizace projektu „Školy bez bariér – Vyšší odborná škola mezinárodního
obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, p. o.“
a ukládá
a) Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, zajistit dodržení podmínek udržitelnosti
vyplývajících z Rozhodnutí o poskytnutí dotace k danému projektu,
Termín: 25. 05. 2027
b) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova předložit zprávu o
ukončení realizace projektu „Školy bez bariér – Vyšší odborná škola mezinárodního
obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, p. o.“,
zastupitelstvu kraje jako písemnou informaci.
hlasování č. 47

pro

7

proti

0

Termín: 30. 08. 2022
zdržel se
0
byl přijat

48. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „SEN budovy domova mládeže
v ulici 9. května – SUPŠS Kamenický Šenov“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1097/22/RK
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Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „SEN budovy domova mládeže v ulici
9. května – SUPŠS Kamenický Šenov“
Rada kraje po projednání
schvaluje
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy
domova mládeže v ulici 9. května – Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický
Šenov, Havlíčkova č. p. 57, příspěvková organizace“ vydané Ministerstvem životního
prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ: 00164801, kterým se mění výše
dotace z 3.002.807,20 Kč na 2.837.558,96 Kč, termín ukončení realizace projektu z 31. 12.
2022 na 31. 10. 2022, termín pro dosažení účelu dotace a pro předložení podkladů
k závěrečnému vyhodnocení z 31. 12. 2023 na 31. 3. 2024
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektu
v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).
Termín: 31. 03. 2024
hlasování č. 48 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
49. RO č. 217/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu Kotlíkové dotace v LK III
Mgr. Ulvr stručně uvedl předložený materiál.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1098/22/RK
RO č. 217/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí o poskytnutí
dotací z programu Kotlíkové dotace v LK III
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 217/22, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III“, v úhrnné výši 676.000 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“, v úhrnné výši 676.000 Kč na základě odstoupení 6 příjemců od realizace projektu,
2) zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 71.000 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“,
3) zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního
rozvoje a evropských projektů ve výši 605.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
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dotace v Libereckém kraji III“, v úhrnné výši 605.000 Kč níže uvedeným žadatelům,
do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
2349
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Tepelné čerpadlo
Výše poskytnuté dotace
127500 Kč
Podíl na celkových výdajích
80 %
Doba realizace projektu
30.03.2021 - 27.09.2022
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

2352

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

2353

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích

2354

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
31.03.2021 - 28.09.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
31.03.2021 - 28.09.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
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Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

01.04.2021 - 29.09.2022

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

2357
Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
01.04.2021 - 29.09.2022

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
pro žadatele, kterým je přiznávána dotace
a ukládá
1) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, podepsat
dle schváleného vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z programu,
Termín: 30. 07. 2022
2) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 217/22
jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
hlasování č. 49

pro

7

proti

0

Termín: 30. 08. 2022
zdržel se
0
byl přijat

50. RO č. 218/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotací a změny rozhodnutí z programu Kotlíkové dotace v LK III - NZÚ
Mgr. Ulvr sdělil k předloženému materiálu, že se jedná o nový program zelená k úsporám.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1099/22/RK
RO č. 218/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí o poskytnutí
dotací a změny rozhodnutí z programu Kotlíkové dotace v LK III - NZÚ
Rada kraje po projednání
schvaluje
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rozpočtové opatření č. 218/22, 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 717.500 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 717.500 Kč, na základě odstoupení 6 příjemců od realizace
projektu a 1 změny v již schváleném projektu,
2) 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 717.500 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
717.500 Kč níže uvedeným žadatelům, do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
2359
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Tepelné čerpadlo
Výše poskytnuté dotace
120000 Kč
Podíl na celkových výdajích
80 %
Doba realizace projektu
04.04.2021 - 02.10.2022
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

2362

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu

2363

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
06.04.2021 - 04.10.2022

Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
06.04.2021 - 04.10.2022
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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

2364

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

2366

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

2367

Kondenzační kotel na zemní plyn
102500 Kč
75 %
06.04.2021 - 04.10.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
07.04.2021 - 05.10.2022

Tepelné čerpadlo
127500 Kč
80 %
07.04.2021 - 05.10.2022

bere na vědomí
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žádost
ze dne 11. 4. 2022 o změnu projektu v osobě příjemce u projektu s reg.
č. 1845, a to z důvodu úmrtí původního příjemce dotace
schvaluje
dohodu o narovnání ke smlouvě č. OLP/931/2021 o poskytnutí účelové dotace z programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III – NZÚ mezi Libereckým krajem a
nar.
bytem
jejímž předmětem je změna
příjemce dotace z důvodu úmrtí původního příjemce
s tím, že místo realizace,
typ nového zdroje vytápění, procentní podíl ani výše dotace se nemění,
bere na vědomí
žádost
o změnu projektu reg. č. 2290 ze dne 30. 5. 2022, a to z důvodu změny
zdroje vytápění, na jehož realizaci byla schválena dotace usnesením rady kraje č. 983/22/RK
ze dne 7. 6. 2022,
ruší
část usnesení rady kraje č. 983/22/RK ze dne 7. 6. 2022 v části, ve které rada kraje rozhodla
o poskytnutí dotace
rozhoduje
o poskytnutí dotace
v tomto rozsahu:
Registrační číslo žadatele
2290
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
Zdroj vytápění
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
Výše poskytnuté dotace
100000 Kč
Podíl na celkových výdajích
80 %
Doba realizace projektu
11.03.2021 - 08.09.2022
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
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. 08. 2022
2. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, rezort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova, podepsat schválenou
dohodu o narovnání,
Termín: 31. 07. 2022
3. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 218/22 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
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hlasování č. 50

pro

7

proti

0

Termín: 30. 08. 2022
zdržel se
0
byl přijat

51. RO č. 225/22 – přesun v kapitole 923 – Spolufinancování EU a schválení projektového
záměru „Změna zdroje vytápění objektu Zeyerova, APOSS Liberec“
Mgr. Ulvr uvedl, že v rámci změny projektového záměru se přechází z vytápění pomocí plynu
na tepelné čerpadlo.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1100/22/RK
RO č. 225/22 – přesun v kapitole 923 – Spolufinancování EU a schválení projektového
záměru „Změna zdroje vytápění objektu Zeyerova, APOSS Liberec“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) projektový záměr „Změna zdroje vytápění objektu Zeyerova, APOSS Liberec“,
2) rozpočtové opatření č. 225/22, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03
– Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP,
o částku 500.000 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování
EU, odbor investic a správy nemovitého majetku, o částku 500.000 Kč na přípravu
projektu „Změna zdroje vytápění objektu Zeyerova, APOSS Liberec“
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 225/22
Zastupitelstvu Libereckého kraje jako písemnou informaci,
Termín: 30. 08. 2022
2) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit
u projektového záměru „Změna zdroje vytápění objektu Zeyerova, APOSS Liberec“,
zpracování projektové žádosti, včetně všech příloh, do výzvy Operačního programu
Životní prostředí 2021-2027.
hlasování č. 51

pro

7

proti

0

Termín: 30. 06. 2023
zdržel se
0
byl přijat

52. Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Jedličkův ústav pořízení automobilu pro terénní sociální služby“
Mgr. Ulvr stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1101/22/RK
Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Jedličkův ústav - pořízení
automobilu pro terénní sociální služby“
Rada kraje po projednání
schvaluje
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Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Jedličkův ústav - pořízení
automobilu
pro
terénní
sociální
služby“,
registrační
číslo
projektu
CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017301, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem
Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222, na základě kterého bude Liberecký
kraj čerpat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu do výše 887.130,36 Kč
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektu
v souladu s Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 31. 07. 2023
hlasování č. 52 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
53. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „APOSS Liberec, p. o. - výstavba
domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1102/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „APOSS Liberec, p. o. - výstavba
domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“
Rada kraje po projednání
schvaluje
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „APOSS Liberec, p. o. - výstavba
domácností pro osoby se zdravotním postižením, Nová Ves“, registrační číslo projektu
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0013083, vydané Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem
Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222, kterým se mění termín ukončení
realizace projektu z 31. 12. 2022 na 30. 6. 2023
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektu
v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).
Termín: 30. 06. 2023
hlasování č. 53 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
54. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Pořízení automobilu pro terénní sociální
služby - Jedličkův ústav, p. o. II“
Mgr. Ulvr stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1103/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Pořízení automobilu pro terénní sociální
služby - Jedličkův ústav, p. o. II“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Pořízení automobilu pro terénní sociální služby
- Jedličkův ústav, p. o. 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. 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. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
náhradník Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
náhradník Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
Ing. Lucie Černá, metodička a ekonomka pro příspěvkové organizace,
Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí,
Mgr. Lenka Těšínská, projektová manažerka,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
Mgr. Vladimír Ptáček, Jedličkův ústav, p. o.,
náhradník Michal Gumenný, Jedličkův ústav, p. o.,
schvaluje
1. text výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/2901/2022 v obou variantách
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 54 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
55. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Pořízení automobilu - Domov
a Centrum denních služeb Jablonec n. N.“
Mgr. Ulvr uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1104/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Pořízení automobilu - Domov
a Centrum denních služeb Jablonec n. N.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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1.

2.

o vyloučení účastníka HS AUTOMOBIL s.r.o., IČO 05369444, se sídlem Rantířovská
4844/6, 586 01 Jihlava dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky
„Pořízení automobilu - Domov a Centrum denních služeb Jablonec n. N.“, (doklady
a údaje v nabídce neodpovídají tedy skutečnosti a mohou mít vliv na posouzení podmínek
účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení),
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Pořízení automobilu - Domov a Centrum denních
služeb Jablonec n. N.“, v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, a to účastníka Nelagia s.r.o., IČO 10802185, se sídlem Světova 523/1,
180 00 Praha 8, za nabídkovou cenu 1.233.333 Kč bez DPH, tj. 1.492.332,93 Kč včetně
DPH,

schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/573/2022 mezi Libereckým krajem a společností Nelagia s.r.o.,
IČO 10802185, se sídlem Světova 523/1, 180 00 Praha 8
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. 07. 2022
hlasování č. 55 pro 7
Proti
0
zdržel se
0
byl přijat
56. (103) Dodatek č. 3 ke smlouvě č. OLP/4200/2019, uzavřené mezi Libereckým krajem
a Euroregionem Nisa k projektu „Veletrh KONVENT´A 2022 – pozvánka do Libereckého
kraje“
Mgr. Ulvr sdělil, že se jedná o dodatek č. 3 za účelem možných úprav aktivit, které Liberecký
kraj vykonal.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1105/22/RK
Dodatek č. 3 ke smlouvě č. OLP/4200/2019, uzavřené mezi Libereckým krajem
a Euroregionem Nisa k projektu „Veletrh KONVENT´A 2022 – pozvánka do Libereckého
kraje“
Rada kraje po projednání
schvaluje
znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dotaci č. OLP/4200/2019 na realizaci projektu „Veletrh
KONVENT´A 2022 – pozvánka do Libereckého kraje“ uzavřené mezi Libereckým krajem
jako příjemcem a Euroregionem Nisa, se sídlem U Jezu 525/4, 460 01 Liberec, IČO: 00832227
jako poskytovatelem dotace, na základě kterého dochází ke změně projektových aktivit
a finančního plánu projektu
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit dodatek č. 3
ke Smlouvě č. OLP/4200/2019 hejtmanovi k podpisu.
Termín: 30. 06. 2022
hlasování č. 56 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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57. (56) Veřejná zakázka „Silnice III/27246 Křižany po křižovatku s III/2784“ - dodatek
č. 1
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Zdeněk Borovička, vedoucí odboru silničního
hospodářství.
Ing. Sviták okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1106/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/27246 Křižany po křižovatku s III/2784“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/712/2021 „Silnice III/27246 Křižany
po křižovatku s III/2784“, uzavíraný v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým
krajem a společností Integra stavby a. s., se sídlem Hrádecká 156, Liberec XXXIII-Machnín,
460 01 Liberec, IČO: 25014391, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 377.324,78 Kč
bez DPH, tj. 456.562,98 Kč včetně DPH, méněpráce ve výši 472.731,30 Kč bez DPH,
tj. 572.004,87 Kč včetně DPH, čímž dojde k ponížení celkové ceny o částku 95.406,52 Kč
bez DPH, tj. 115.441,89 Kč včetně DPH, na celkovou částku 37.515.398,38 Kč bez DPH,
tj. 45.393.632,04 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 57 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
58. Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Silnice II/283 Libštát – Bělá,
výhybny“
Ing. Sviták k předloženému materiálu sdělil, že byl jediný účastník, který nesplnil podmínky,
tudíž je nutné zakázku zrušit. V návaznosti na toto je nutné zrušit i navazující body 59 a 60,
které se týkají BOZP a TDS na identické akci.
Na základě dotazu pana hejtmana proběhla diskuze ohledně nutnosti zrušení TDS a BOZP.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1107/22/RK
Zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Silnice II/283 Libštát – Bělá, výhybny“
Rada kraje po projednání
ruší
zadávací řízení veřejné zakázky „Silnice II/283 Libštát – Bělá, výhybny“, 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.
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hlasování č. 58

pro 7

proti

0

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

59. Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice II/283 Libštát – Bělá, výhybny“
Ing. Sviták uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1108/22/RK
Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice II/283 Libštát – Bělá, výhybny“
Rada kraje po projednání
ruší
veřejnou zakázku „BOZP - Silnice II/283 Libštát – Bělá, výhybny“ 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, v platném znění - odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení
v důsledku podstatné změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení
a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil (zadavatel
neobdržel žádnou nabídku, která by splňovala zadávací podmínky na realizaci stavby)
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. 07. 2022
hlasování č. 59 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
60. Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice II/283 Libštát – Bělá, výhybny“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1109/22/RK
Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice II/283 Libštát – Bělá, výhybny“
Rada kraje po projednání
ruší
veřejnou zakázku „TDS - Silnice II/283 Libštát – Bělá, výhybny“ 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,
v platném znění - odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné
změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel jednající
s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil (zadavatel neobdržel žádnou nabídku,
která by splňovala zadávací podmínky na realizaci stavby)
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. 07. 2022
hlasování č. 60 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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M. Půta požádal Ing. Svitáka a Ing. Borovičku, aby v říjnu 2022 předložili seznam očekávaných
investic na rok 2023.
61. Smlouva o vertikální spolupráci se společností Silnice LK a.s. - na provedení akce
„Most ev. č. 2951-2 přes potok Jílovku v obci Martinice v Krkonoších“ - dodatek č. 1
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1110/22/RK
Smlouva o vertikální spolupráci se společností Silnice LK a.s. - na provedení akce „Most
ev. č. 2951-2 přes potok Jílovku v obci Martinice v Krkonoších“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1210/2020 „Most ev. č. 2951-2 přes potok
Jílovku v obci Martinice v Krkonoších“, uzavíraný analogicky dle § 222 odst. 4 zákona
č. 134 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mezi Libereckým
krajem a společností Silnice LK a.s., IČO: 28746503, se sídlem Československé armády
4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 242.274,66 Kč
bez DPH, tj. 293.152,34 Kč vč. DPH, čímž dojde ke snížení celkové ceny na 1.954.294,96 Kč
bez DPH, tj. 2.364.696,90 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
analogicky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 61 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
62. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „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“
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
M. Půta okomentoval podmínky pro výběrová řízení na projektanty silničních akcí a požádal
o jejich přehodnocení a eventuální přepracování pro usnadnění a zpřístupnění pro možnost
přihlášení nových projektantů do výběrových řízení vypsaných Libereckým krajem.
M. Půta požádal pana ředitele Mgr. Havlíka o zpracování analýzy podmínek smluv, sankcí
napříč všemi kraji v ČR, a to v termínu do 30. 6. 2022.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1111/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „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“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o výběru dodavatele veřejné zakázky „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“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to společnosti Dopravně inženýrská kancelář,
s.r.o., IČO 27466868, se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, za nabídkovou
cenu 1.387.000 Kč bez DPH, tj. 1.678.270 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1355/2022 mezi Libereckým krajem
a společností Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., IČO 27466868, se sídlem Bozděchova
1668, 500 02 Hradec Králové
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: 31. 07. 2022
hlasování č. 62 pro 6
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
M. Půta
V 10.00 hodin se na jednání rady kraje vrátil Mgr. Richter.
Nyní je na jednání přítomno 8 členů rady kraje.
63. (64) Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Kontrola předpjatých
mostních konstrukcí“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Ing. Sviták sdělil, že se jedná o poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na kontrolu
předpjatých konstrukcí ve výši 50 %.
Ing. Borovička, MBA, doplnil, že se jedná o firmu PAVEX a týká se cca 80 mostů, které nejsou
v dobré kondici.
Načež proběhla krátká diskuze ohledně stavu mostů.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1112/22/RK
Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Kontrola předpjatých mostních
konstrukcí“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 4.000.000 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
„Kontrola předpjatých mostních konstrukcí“,
2.

3.

o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50% tj. ve výši 2.000.000 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 15. 12. 2023,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2023,
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4.

5.

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 31. 1. 2024

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. 07. 2022
hlasování č. 63 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
64. (65) Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Znalecké posudky
pro věcná břemena“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Ing. Sviták k předloženému materiálu sdělil, že se jedná o mimořádný neinvestiční příspěvek.
M. Půta se dotázal, zda se zpracovávají posudky na všechny akce, kde je přítomen ČEZ.
Ing. Miklík potvrdil, že ano, ale s tím, že ČEZ zpětně vynaložené náklady vrátí Libereckému
kraji.
Bez dalších dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1113/22/RK
Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Znalecké posudky pro věcná
břemena“ 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
„Znalecké posudky pro věcná břemena“,
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 15. 12. 2022,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2022,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 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. 07. 2022
hlasování č. 64 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
3.
4.
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65. (66) Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Posudky, průzkumy
před zadáním PD nebo reklamací“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1114/22/RK
Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Posudky, průzkumy před zadáním
PD nebo reklamací“ 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
„Posudky, průzkumy před zadáním PD nebo reklamací“,
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 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
neinvestičního příspěvku za rok 2022 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do
31. 1. 2023,

5.

o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2024

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. 07. 2022
hlasování č. 65 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
66. (67) Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Následná péče o aleje
v době udržitelnosti 10 let“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Ing. Sviták k předloženému materiálu sdělil, že se jedná o následnou péči o aleje v době
udržitelnosti 10 let.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1115/22/RK
Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Následná péče o aleje v době
udržitelnosti 10 let“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
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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
„Následná péče o aleje v době udržitelnosti 10 let“,
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 15. 12. 2023,
3.
4.

5.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 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 31. 1. 2024

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. 07. 2022
hlasování č. 66 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
67. (68) RO č. 219/22 - úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor
silničního hospodářství; akce „Financování silnic II. a III. třídy v LK“; přesun
mezi akcemi
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1116/22/RK
RO č. 219/22 - úprava výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor silničního
hospodářství; akce „Financování silnic II. a III. třídy v LK“; přesun mezi akcemi
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 219/22, kterým se v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor
silničního hospodářství:
1. snižují výdaje v celkové výši 104.224.152 Kč, a to u:
a) akce „II/270 Doksy – Mimoň“ ve výši 983.730 Kč,
b) akce „III/2923 Chuchelna“ ve výši 30.185 Kč,
c) akce „III/27250 ulice Liberecká, Chrastava“ ve výši 7.018 Kč,
d) akce „III/27927 Pelešany - opěrná zeď“ ve výši 88.498 Kč,
e) akce „II/278 Osečná (Kotel), oprava propustku“ ve výši 30.250 Kč,
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f)

akce „Most 2951-2 přes potok Jílovku v Martinicích v Kr.“ ve výši 293.152 Kč,

g) akce „III/03510 Rekonstrukce ulice Kodešova, Frýdlant“ ve výši 664.874 Kč,
h) akce „II/286 Dolní Štěpanice – Vítkovice“ ve výši 2.371.553 Kč,
i) akce „Silnice (bývalá III/2601) Heřmánky“ ve výši 217.899 Kč,
j) akce „Cyklostezka podél I/13 v obci Bílý Kostel n./N. (85% ze SFDI)“ ve výši
5.000.000 Kč,
k) nespecifikované rezervy týkající se akce „Velkoplošné opravy havarijních úseků
komunikací“ ve výši 68.947.316 Kč,
l) nespecifikované rezervy týkající se spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši
25.589.677 Kč,
2.

navyšují výdaje v celkové výši 104.224.152 Kč, a to u akce:
a) III/28721 Sněhov - Mukařov ve výši 26.867 Kč,
b) III/26834 Brniště - Jablonné v Podještědí, I. etapa ve výši 70.436.645 Kč,
c) III/27243 Jítrava, rekonstrukce propustku ve výši 5.333.850 Kč,
d) III/2825 Sýkořice - Podtýn - Žernov - Žlábek ve výši 3.460.410 Kč,
e) III/29037 Lučany n./N., rekonstrukce propustku ve výši 189.130 Kč,
f) III/29022 Maliník ve výši 3.979.476 Kč,
g) III/28310 Stružinec, rekonstrukce propustku ve výši 3.720.197 Kč,
h) Most 26839-5 přes Svitávku v Kunraticích u Cvikova ve výši 12.077.577 Kč,
i) Cyklostezka podél silnice I/13 v obci Bílý Kostel n./N. - úsek Cyklostezky sv.
Zdislavy ve výši 5.000.000 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 219/22 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 67 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
68. (93) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28719 Turnov (Vesecko)“
Ing. Sviták okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1117/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28719 Turnov (Vesecko)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28719 Turnov (Vesecko)“,
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:
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2.

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. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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, příspěvkové
organizace,
náhradník: Ing. Martin Verner, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru silničního hospodářství,
Ing. Petr Čech, vedoucí oddělení správy silničních staveb,
náhradník: Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,

schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/2912/2022
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: 31. 07. 2022
hlasování č. 68 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
69. (94) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice
III/27243 Jítrava, rekonstrukce propustku“
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu a doplnil, že byly doručeny
3 nabídky.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1118/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice III/27243
Jítrava, rekonstrukce propustku“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Silnice III/27243 Jítrava, rekonstrukce
propustku“ 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, ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka
S.A.W. CONSULTING s.r.o., se sídlem Božtěšická 216/34, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem,
IČO: 28718836, za nabídkovou cenu 28.000 Kč bez DPH, tj. 33.880 Kč včetně DPH,
schvaluje
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smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/2528/2021 mezi Libereckým krajem a společností S.A.W. CONSULTING s.r.o.,
se sídlem Božtěšická 216/34, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 28718836
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. 07. 2022
hlasování č. 69 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
70. (95) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice
III/27243 Jítrava, rekonstrukce propustku“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál, doplnil, že byly doručeny rovněž
3 nabídky.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1119/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice III/27243
Jítrava, rekonstrukce propustku“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Silnice III/27243 Jítrava, rekonstrukce propustku“
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,
ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka W-INVEST WŰNSCH s.r.o., se sídlem
Ruprechtická 387/49, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 04384431, za nabídkovou
cenu 44.000 Kč bez DPH, tj. 53.240 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/2527/2021
mezi Libereckým krajem a společností W-INVEST WŰNSCH s.r.o., se sídlem Ruprechtická
387/49, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 04384431
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. 07. 2022
hlasování č. 70 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
71. (96) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28624 Mrklov“
Ing. Sviták okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1120/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28624 Mrklov“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28624 Mrklov“ 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. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru silničního hospodářství,
Ing. Petr Čech, vedoucí oddělení správy silničních staveb,
náhradník: Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
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/2915/2022

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: 31. 07. 2022
hlasování č. 71 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
72. (97) Veřejná zakázka „Silnice II/286 Dolní Štěpanice – Vítkovice“ - dodatek č. 1
Ing. Sviták stručně shrnul obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1121/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/286 Dolní Štěpanice – Vítkovice“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2717/2021 „Silnice II/286 Dolní Štěpanice
– Vítkovice“ 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 STRABAG a. s., se sídlem se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,
IČO: 608 38 744, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 1.959.961,20 Kč bez DPH, tj.
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2.371.553,05 Kč včetně DPH, čímž dojde k ponížení celkové ceny na částku 20.443.998,01 Kč
bez DPH, tj. 24.737.237,60 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 72 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
73. (101) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev. č. 26839-5
přes Svitávku v Kunraticích u Cvikova II.“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál, doplnil, že byly doručeny 3 nabídky.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1122/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev. č. 26839-5 přes Svitávku
v Kunraticích u Cvikova II.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev. č. 26839-5 přes Svitávku v Kunraticích
u Cvikova II.“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a to společnost ZEPS s.r.o., se sídlem Lindava 84, 471 58
Cvikov, IČO: 28688651, za nabídkovou cenu 9.981.468,46 Kč bez DPH, tj. 12.077.576,83 Kč
včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/587/2022 mezi Libereckým krajem a společností ZEPS
s.r.o., se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČO: 28688651
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit další
postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 73 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
74. (104) Smlouva o společném zadání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci
veřejné zakázky „ITS Bedřichov“
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1123/22/RK
Smlouva o společném zadání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci veřejné zakázky
„ITS Bedřichov“
Rada kraje po projednání
souhlasí
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se Smlouvou o společném zadání veřejné zakázky a spolupráci při realizaci veřejné zakázky
„ITS Bedřichov“
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit smlouvu
č. OLP/3659/2021 hejtmanovi k podpisu.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 74 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
75. (105) Veřejná zakázka „Silnice III/28310 Stružinec“ – změna zadávacích podmínek
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Ing. Borovička, MBA, doplnil, že byly vzneseny dotazy od uchazečů, na jejichž základě došlo
k úpravě zadávací dokumentace a tudíž i k prodloužení lhůty.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1124/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/28310 Stružinec“ – změna zadávacích podmínek
Rada kraje po projednání
schvaluje
nový závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/2540/2022, ve které byla odstraněna
příslušná ustanovení v souvislosti se zpracováním realizační projektové dokumentace,
která nemusí být v případě této veřejné zakázky zpracována
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: 15. 07. 2022
hlasování č. 75 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
76. (106) Veřejná zakázka „Silnice III/29022 a III/29046 Albrechtice v Jizerských horách
- Tanvald“ - změna zadávacích podmínek
Ing. Sviták uvedl předložený materiál a doplnil, že se jedná o obdobnou situaci jako
u předchozího bodu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1125/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/29022 a III/29046 Albrechtice v Jizerských horách
- Tanvald“ - změna zadávacích podmínek
Rada kraje po projednání
schvaluje
nový závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/2539/2022, ve kterém byla odstraněna
příslušná ustanovení v souvislosti s realizační dokumentací stavby, která nemusí být v případě
této veřejné zakázky zpracována
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: 15. 07. 2022
hlasování č. 76 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Tulpa.
77. (71) Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury.
Ing. Vinklátová okomentovala předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1126/22/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče a
cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 39.930 Kč od dárce Nadace Preciosa, se sídlem Opletalova
3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 60254092, ve prospěch Severočeského muzea
v Liberci, příspěvkové organizace, se sídlem Masarykova 437/11, Liberec I-Staré Město,
460 01 Liberec 1, IČO: 00083232, na pořízení defibrilátoru zn. BeneHeart C2, který bude
umístěn na recepci hlavní budovy Severočeského muzea
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat ředitele Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové
organizace, o usnesení rady kraje.
Termín: 26. 07. 2022
hlasování č. 77 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Tulpa.
78. (72) RO č. 211/22 – úprava kapitoly 917 07 - Transfery a rozhodnutí o poskytnutí
účelové dotace – záštity s finanční podporou
Ing. Vinklátová uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1127/22/RK
RO č. 211/22 – úprava kapitoly 917 07 - Transfery a rozhodnutí o poskytnutí účelové
dotace – záštity s finanční podporou
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným
žadatelům o finanční podporu na tyto akce a do této výše:
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IČO/
žadatel
datum nar.
Podkrkonošský 22686932
symfonický
orchestr, z. s.
Kunst spolek, z. 11782382
s.

název akce
Koncert na poslední
chvíli

Za Humny 38,
463 12 Liberec
XXIII - Doubí

Vladimír Kopecký –
Klidná bouře, bouřný
klid

15 000 Kč doba trvání
akce

72 dní

Výstava k výročí 100
let od narození
manželů Reného a
Miluše Roubíčkových

20 000 Kč doba trvání
akce

114 dní

Cvikov

46747885

Hodnota
parametru

sídlem/
trvale bytem
Bavlnářská 566,
513 01 Semily

Jiří Pačinek

Technická
univerzita v
Liberci

návrh fin.
Název
částky
parametru
zaštiťujícího
radního
10 000 Kč doba trvání
akce

Studentská
1402/2, 460 01
Liberec 1

Kulturní centrum
Linserka

7 000 Kč doba trvání
akce

2 hodiny

1 den

schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 211/22, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 917 07 - Transfery, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, specifický ukazatel „Podpora ojedinělých projektů zaměřených
na řešení naléhavých potřeb v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu“
v celkové výši 52.000 Kč,
b) a současně se navyšují výdaje, resp. se zavádí v kapitole 917 07 - Transfery, odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce
07807240000 s názvem „Koncert na poslední chvíli“ v celkové výši 10.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly,
a současně se navyšují výdaje, resp. se zavádí v kapitole 917 07 - Transfery, odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce
07807250000 s názvem „Vladimír Kopecký – Klidná bouře, bouřný klid“ v celkové
výši 15.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly,
d) a současně se navyšují výdaje, resp. se zavádí v kapitole 917 07 - Transfery, odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce
07807260000 s názvem „Výstava k výročí 100 let od narození manželů Reného
a Miluše Roubíčkových“ v celkové výši 20.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
c)

e)

2.

3.

a současně se navyšují výdaje, resp. se zavádí v kapitole 917 07 - Transfery, odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu nový specifický ukazatel s číslem akce
07807276045 s názvem „Kulturní centrum Linserka“ v celkové výši 7.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly,

smlouvu č. OLP/2873/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a Podkrkonošským symfonickým
orchestrem, z. s., se sídlem: Bavlnářská 566, Podmoklice, 513 01 Semily, IČ: 22686932,
na projekt „Koncert na poslední chvíli“,
smlouvu č. OLP/2874/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a Kunst spolkem, z. s., se sídlem:
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4.

Za Humny 38, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec, IČ: 11782382, na projekt „Vladimír
Kopecký – Klidná bouře, bouřný klid“,
smlouvu č. OLP/2876/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a Jiřím Pačinkem,
Cvikov, IČ: 66657024, na projekt „Výstava k výročí 100 let
od narození manželů Reného a Miluše Roubíčkových“,

smlouvu č. OLP/2877/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou
v Liberci, se sídlem: Studentská 1402/2, 460 01, Liberec - Liberec I-Staré Město,
IČ: 46747885, na projekt „Kulturní centrum Linserka“
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
rozpočtové opatření č. 211/22 jako písemnou informaci,
Termín: 30. 08. 2022
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit smlouvy o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2873/2022,
č. OLP/2874/2022, č. OLP/2876/2022 a č. OLP/2877/2022
k podpisu Ing. Květě
Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
pověřené k jejich podpisu na základě plné moci č. PM 168/2020.
5.

hlasování č. 78 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Tulpa.

0

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

79. (73) Poskytnutí věcného daru v rámci Mezinárodního festivalu animovaných filmů
– ANIFILM 2022
Ing. Vinklátová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1128/22/RK
Poskytnutí věcného daru v rámci Mezinárodního festivalu animovaných filmů –
ANIFILM 2022
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí věcného daru v podobě jednoho kusu Vázy – kombinace sklo/beton "Prasklo"
v hodnotě 8.999,98 Kč v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), v platném znění Občanskému sdružení pro podporu animovaného
filmu, z.s., Hradešínská 1542/6, Vinohrady, 101 00 Praha, IČO: 22813861, jako ocenění
pro vítěze kategorie Cena diváků – Cena Libereckého kraje Mezinárodního festivalu
animovaných filmů – ANIFILM 2022,
schvaluje
darovací smlouvu mezi Libereckým krajem a obdarovaným Občanským sdružením
pro podporu animovaného filmu, z.s., Hradešínská 1542/6, Vinohrady, 101 00 Praha,
IČO: 22813861
a ukládá
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Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit předložení darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 79 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Tulpa.
80. (74) Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury – spolku
Kultura, z. s.
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Načež proběhla diskuze týkající se víceletých smluv.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.

Hrdinů
514/28,
Liberec

05120446

doba trvání
akce – 1 den

De minimis

Kultura,
z.s.
spolek

Termín realizace
projektu

1

BIG BAND JAM 2022
Po těžké době dát
prostor a podpořit jak
regionální uskupení, tak
hudební uskupení z ČR.
Ukázat a představit
občanům LK, co vše big
bandová hudba nabízí a
proč je dobré ji u svých
dětí podporovat.

Dotace v
maximální výši
(Kč)

USNESENÍ č. 1129/22/RK
Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury – spolku
Kultura, z. s.
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti regionální
kultury níže uvedenému žadateli:
Rozhoduj
ící
závazné
Příjemce/
Název projektu/
Sídlo/
IČ/
č.
forma
účel projektu
bydliště
nar.
výstupy
projektu

100.000
Kč

1.4. –
30.11.
2022

ano

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2863/2022 na projekt „BIG BAND JAM 2022“
mezi Libereckým krajem a Kultura, z.s., IČO 05120446, se sídlem Hrdinů 514/28, 460 01
Liberec
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy č. OLP/2863/2022
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. 07. 2022
hlasování č. 80 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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81. (75) RO č. 213/22 úprava kapitoly 914 07 Působnosti, navýšení financování akce Dny
lidové architektury
Ing. Vinklátová stručně popsala obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1130/22/RK
RO č. 213/22 úprava kapitoly 914 07 Působnosti, navýšení financování akce Dny lidové
architektury
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 213/22, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 914 07 - Působnosti
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a to bez dopadu na celkový objem kapitoly
následovně:
a) snížení položky Propagace kultury Libereckého kraje o částku 30.000 Kč,
b) snížení položky Propagace památkové péče o částku 70.000 Kč,
c) snížení položky Marketingová podpora o částku 40.000 Kč,
d) navýšení položky Dny lidové architektury o částku 140.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání rozpočtové
opatření č. 213/22 jako písemnou informaci.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 81 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
82. (76) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce voliéry pro papoušky
Nestor Kea II.“ Zoo Liberec, příspěvková organizace
Ing. Vinklátová okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1131/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce voliéry pro papoušky Nestor
Kea II.“ Zoo Liberec, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce voliéry pro papoušky
Nestor Kea II.“ 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. 07. 2022
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hlasování č. 82

pro 8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

83. (77) Veřejná zakázka „Studie proveditelnosti protipovodňových opatření obcí
na Lužické Nise“ – dodatek č. 1
Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.
V. Židek představil předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1132/22/RK
Veřejná zakázka „Studie proveditelnosti protipovodňových opatření obcí na Lužické
Nise“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OLP/2858/2021 k akci „Studie proveditelnosti
protipovodňových opatření obcí na Lužické Nise“, uzavíraný analogicky v souladu
s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a. s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5, IČ 471 16 901, jehož předmětem je
rozdělení předmětu smlouvy na dvě etapy, a to včetně stanovení času plnění pro jednotlivé
etapy
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, předložit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OLP/2858/2021 k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 83 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
84. (78) Návrh Memoranda o společném zájmu a postupu ve věci výstavby a provozu
budoucí bioplynové stanice v Liberci
V. Židek stručně uvedl předložený materiál a seznámil členy rady kraje s obsahem memoranda.
Ze strany Libereckého kraje by body měly být definitivní, dále bude z druhé strany řešen
konkrétní postup při realizaci svozu a další úkony. Nyní se jedná pouze o návrh.
RNDr. Šádková upozornila, že se dostává do střetu zájmu, a to z důvodu, že biostanice bude
předmětem posuzování vlivu na životní prostředí a dále bude předmětem povolování provozu
podle zákona o odpadech a ovzduší.
Načež proběhla diskuze, na jejímž základě bude materiál upraven po projednání, a to ve změně
osoby zpracovatele materiálu, tak zodpovědného vedoucího, jímž na obou pozicích bude
Mgr. Karel Ulmann, vedoucí právního odboru.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1133/22/RK
Návrh Memoranda o společném zájmu a postupu ve věci výstavby a provozu budoucí
bioplynové stanice v Liberci
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Rada kraje po projednání
bere na vědomí
návrh Memoranda č. OLP/2950/2022 o společném zájmu a postupu ve věci výstavby a provozu
budoucí bioplynové stanice v Liberci, uzavíraného mezi společnostmi MVV Energie CZ a.s.,
IČO: 49685490, se sídlem v Praze, Teplárna Liberec, a.s., IČO: 62241672, se sídlem v Liberci,
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK), IČO: 49099469, se sídlem v Teplicích,
Statutárním městem Liberec, Statutárním městem Jablonec nad Nisou a Libereckým krajem
a ukládá
1. Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství, svolat jednání zúčastněných stran připravovaného Memoranda s cílem
dosáhnout shody na znění Memoranda,
Termín: 31. 10. 2022
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Memorandum orgánům kraje
k projednání a ke schválení.
hlasování č. 84

pro 8

proti

0

Termín: 30. 11. 2022
zdržel se
0
byl přijat

85. (79) Majetkoprávní operace – schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
v k. ú. Jesenný
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic.
Ing. Miklík uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1134/22/RK
Majetkoprávní operace – schválení smlouvy o bezúplatném převodu pozemku v k. ú.
Jesenný
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložený návrh Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva č.j. OLP/2760/2022,
týkající se bezúplatného nabytí části p. p. č. 1576/1 o výměře 60 m2, nově označené
jako p. p. č. 1576/9, ostatní plocha, dráha, vymezené geometrickým plánem č. 390-291/2017
ze dne 1. 2. 2018, nacházející se v katastrálním území Jesenný, obci Jesenný, evidované na listu
vlastnictví č. 209 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
od ČR – Správy železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00
Praha 1, IČO 70994234, pozemek trvale dotčen v rámci stavby "Most ev. č. 2881-5- Jesenný"
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2023
hlasování č. 85 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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86. (80) Majetkoprávní operace – schválení smlouvy o spolupráci při zajištění vybudování
připojení k veřejné komunikační síti – k. ú. Jablonec nad Nisou
Ing. Miklík stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1135/22/RK
Majetkoprávní operace – schválení smlouvy o spolupráci při zajištění vybudování
připojení k veřejné komunikační síti – k. ú. Jablonec nad Nisou
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění vybudování připojení k veřejné komunikační
síti v rámci investiční akce „ZZS Jablonec nad Nisou“ (výstavba záložního krajského
operačního střediska a výjezdové základny ZZS LK p. o.) na části p. p. č. 942/1
nacházející se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou,
s obchodní korporací CETIN a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00
Praha 9, IČO 04084063,
b) předložený návrh Smlouvy o spolupráci při zajištění vybudování připojení k veřejné
komunikační síti č. j. OLP/2960/2022 mezi Libereckým krajem a CETIN a. s.
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2022
hlasování č. 86 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
87. (81) Souhlas s právními jednáními hejtmana učiněnými v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na Ukrajině na základě usnesení č. 489/22/RK - období od 24. 2. 2022
do 20. 6. 2022
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
M. Půta sdělil, že je řešeno již tři týdny zajištění kamionu na převoz humanitární pomoci
na Ukrajinu. Po zajištění dopravy bude projednáno na Krizovém štábu Libereckého kraje.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1136/22/RK
Souhlas s právními jednáními hejtmana učiněnými v souvislosti s ozbrojeným konfliktem
na Ukrajině na základě usnesení č. 489/22/RK - období od 24. 2. 2022 do 20. 6. 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
s následujícími právními jednáními hejtmana učiněnými v období do od 24. 2. 2022
do 20. 6. 2022 v souvislosti ozbrojeným konfliktem na Ukrajině na základě usnesení
č. 489/22/RK ze dne 15. 3. 2022, a to uzavřením rámcových smluv o zajištění ubytování
s následujícími subjekty:
OLP/981/2022
OLP/2002/2022

BARUNKA group s.r.o.
Římskokatolická farnost Cvikov
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6710158
48282367

Zápis z 12. zasedání Rady Libereckého kraje dne 28. 6. 2022
OLP/1952/2022
OLP/1823/2022
OLP/1236/2022
OLP/2082/2022
OLP/1650/2022
OLP/855/2022
OLP/1748/2022
OLP/1883/2022
OLP/1836/2022
OLP/1196/2022
OLP/1977/2022
OLP/1926/2022
OLP/1117/2022
OLP/1276/2022
OLP/1973/2022
OLP/2106/2022
OLP/2045/2022
OLP/1758/2022
OLP/2104/2022
OLP/2100/2022
OLP/1955/2022
OLP/2086/2022
OLP/1959/2022
OLP/2132/2022
OLP/2115/2022
OLP/2121/2022
OLP/2117/2022
OLP/884/2022
OLP/925/2022
OLP/2113/2022
OLP/2081/2022
OLP/2098/2022
OLP/1740/2022
OLP/2181/2022
OLP/2069/2022
OLP/2094/2022
OLP/2046/2022
OLP/2049/2022
OLP/1753/2022
OLP/1962/2022
OLP/1411/2022
OLP/2169/2022
OLP/2101/2022
OLP/1122/2022
OLP/2102/2022

DAROSTAV s.r.o.
Město Český Dub
Město Český Dub
Milan Klazar
Penziony Hejnice s.r.o.
Sportovní centrum Semily, p.o.
Lucie Rakušanová
Turnovská pivnice s.r.o.
Římskokatolická farnost - arciděkanství Liberec
Retejo s.r.o.
Klášter dominikánů Jablonné v Podještědí
Město Stráž pod Ralskem
Jedličkův ústav, p.o.
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, p.o.
Sbor Bratrské jednoty baptistů v Cvikově
DETOA Albrechtice s.r.o.
MUDr. David Pokorný
Krajská nemocnice Liberec a.s.
PPZH Management s.r.o.
Jezdecký klub Liberec z.s.
Obec Skalice u České Lípy
Built Invest s.r.o.
Obec Skalice u České Lípy
ČD Telematika a.s.
Aleš Nypl
Leona Jánová
Město Smržovka
REVATTI Trade a.s.
TJ Tatran Jablonec n. N., z.s.
Obec Svijanský Újezd
FESAN s.r.o.
Rastislav Gončár
Junák - český skaut, středisko Ještěd, z.s.
Iveta Palmová
Ondřej Zouzal
Lenka Stránská
MUDr. Olga Marešová
Iva Kroupová
BONNAN s.r.o.
Domov Sluneční dvůr p.o.
Daniel Uhlíř
Hana Červená
Pravoslavná církevní obec ve Frýdlantu v Čechách
Rostislav Foltr
Oldřich Dygrýn
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27273482
262722
262722
69868671
7015691
71183680
5102260
2209870
46745548
7442335
18383807
260967
70932522
85782
70852634
49100866
70810907
27283933
9309365
46744533
673455
27617696
673455
61459445
71994441
87598361
262579
29127823
16389131
671894
27285723
68449771
46748865
9721070
7764600
72632101
1218867
62229915
5501792
48282936
9303456
43083561
73632163
43529721
67831371

Zápis z 12. zasedání Rady Libereckého kraje dne 28. 6. 2022
OLP/2085/2022
OLP/2316/2022
OLP/2090/2022
OLP/2084/2022
OLP/2361/2022
OLP/2382/2022
OLP/1976/2022
OLP/2383/2022
OLP/2360/2022
OLP/2358/2022
OLP/2396/2022
OLP/1412/2022
OLP/2471/2022
OLP/2389/2022
OLP/2483/2022
OLP/2377/2022
OLP/1932/2022
OLP/2087/2022
OLP/2392/2022
OLP/2613/2022
OLP/2391/2022
OLP/2366/2022
OLP/1161/2022
OLP/2362/2022
OLP/2365/2022
OLP/2609/2022
OLP/1023/2022
OLP/1429/2022 dodatek č. 1
OLP/2394/2022
OLP/2886/2022
OLP/2883/2022
OLP/2908/2022
OLP/2879/2022

hlasování č. 87

LIFreal s.r.o.
Věra Podhajská
JustOne s.r.o.
Ing. Ondřej Suchánek
Náboženská obec Církve československé husitské v Jablonci
nad Nisou
Městys Libštát
Ing. Martin Lupa
Obec Roztoky u Jilemnice
Náboženská obec Církve československé husitské v Liberci
LARGA MANUS, spol. s r.o.
Město Žandov
VIPS army s.r.o.
Petr Udatný
Obec Bulovka
RNDr. Zdeněk Strnad
Obec Vlastibořice
Paradise Josefův Důl s.r.o.
AG PLUS, spol. s r.o.
Město Mimoň
Obec Záhoří
Obec Dlouhý Most
Obec Polevsko
Penzion Horský Dvůr s.r.o.
Daniel Kobr
Město Semily
Ing. Marian Horňak
Obec Radimovice

27570029
71863427
24160644
71911201

Penzion U Lípy s.r.o.
Město Zákupy
Martina Vraná
Michal Friedrich
Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ FRÝDLANT, příspěvková
organizace

7246561
261114
63794390
47280352
67985530

pro 8

proti

0

zdržel se

64669777
275891
73007242
276081
46749985
25639030
261131
25429957
4096584
262692
17078776
671878
10684034
49099434
260746
276308
46744941
525405
1801864
86782801
276111
61314455
671932

46749748

0

byl přijat

88. (82) Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava fasády objektu SŠ a MŠ, ul. Na Bojišti
čp. 15 a 17, Liberec III“ – dodatek č. 1
Ing. Miklík uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1137/22/RK
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Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava fasády objektu SŠ a MŠ, ul. Na Bojišti čp. 15
a 17, Liberec III“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3604/2021 mezi Libereckým krajem
a společností STAV-AGENCY s.r.o., se sídlem Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou,
IČO 25482505, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 250.330,08 Kč bez DPH,
tj. 302.899,40 Kč včetně DPH, čímž dojde k navýšení ceny na celkovou částku 3.702.782,13 Kč
bez DPH, tj. 4.480.366,38 Kč včetně 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: 31. 07. 2022
hlasování č. 88 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
89. (83) Zpracování projektové dokumentace – Revitalizace tří objektů – Vlastivědné
muzeum a galerie v české Lípě – dodatek č.1
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1138/22/RK
Zpracování projektové dokumentace – Revitalizace tří objektů – Vlastivědné muzeum
a galerie v české Lípě – dodatek č.1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3505/2021 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 MEPRO s.r.o., se sídlem
Náměstí Před Bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČO: 48025721, jehož předmětem je rozšíření
předprojektových prací o potřebné průzkumy a doplnění projektových dokumentací o sadové
a vegetační úpravy, včetně zpevněných ploch s dopravním řešením, a řešení likvidace
dešťových vod ve výši 337.000 Kč bez DPH, tj. 407.770 Kč včetně DPH, celková cena
se zvyšuje na 3.936.000 Kč bez DPH, tj. 4.762.560 Kč včetně DPH
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, v platném znění.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 89 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
90. (84) Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy prostor
pro Středisko výchovné péče v Jablonci nad Nisou“
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
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Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1139/22/RK
Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy prostor pro Středisko
výchovné péče v Jablonci nad Nisou“
Rada kraje po projednání
ruší
veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy prostor pro Středisko výchovné péče
v Jablonci nad Nisou“, analogicky 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
výběrového řízení)
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 1/2021.
Termín: 30. 07. 2022
hlasování č. 90 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
91. (85) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy prostor
pro Středisko výchovné péče v Jablonci nad Nisou - II“
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1140/22/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy prostor pro Středisko
výchovné péče v Jablonci nad Nisou - II“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy prostor
pro Středisko výchovné péče v Jablonci nad Nisou - II“ 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,
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Helena Černá, Střední škola řemesel a služeb, p. o., správa budov,
náhradník: Ing. Jana Remešová, Střední škola řemesel a služeb, p. o., ekonomka,
Mgr. Bc. Vladimír Brepta, ředitel DDÚ a SVP,
náhradník: Mgr. Hynek Mikulčík – statutární zástupce ředitele DDÚ,
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 analogicky, dle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 07. 2022
hlasování č. 91 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
92. (86) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky "Oprava střešního pláště
a sanace střešní konstrukce – Dětský domov Frýdlant II"
Ing. Miklík stručně představil předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1141/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky "Oprava střešního pláště a sanace
střešní konstrukce – Dětský domov Frýdlant II"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střešního pláště a sanace střešní
konstrukce – Dětský domov Frýdlant II“ v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021, a to účastníka
Ing. Aleše Janouška, se sídlem Liberec VII-Horní Růžodol, Lounská 498/7, IČO: 46741054,
za nabídkovou cenu 2.595.295 Kč bez DPH, tj. 3.140.306,95 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/1178/2022 mezi Libereckým krajem a Ing. Alešem
Janouškem, se sídlem Liberec VII-Horní Růžodol, Lounská 498/7, IČO: 46741054
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. 07. 2022
hlasování č. 92 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
93. (87) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Oprava střešního
pláště a sanace střešní konstrukce – Dětský domov Frýdlant“
Ing. Miklík uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1142/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Oprava střešního pláště
a sanace střešní konstrukce – Dětský domov Frýdlant“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Oprava střešního pláště a sanace střešní
konstrukce – Dětský domov Frýdlant..“ 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 INVESTING CZ, spol. s r.o., Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1,
IČO: 25036751, za nabídkovou cenu 29.800 Kč bez DPH, tj. 36.058 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/1176/2022 mezi Libereckým krajem a společností INVESTING CZ, spol. s r.o.,
Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec 1, IČO: 25036751
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. 07. 2022
hlasování č. 93 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
94. (88) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Oprava střešního pláště
a sanace střešní konstrukce – Dětský domov Frýdlant“
Ing. Miklík okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1143/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Oprava střešního pláště a
sanace střešní konstrukce – Dětský domov Frýdlant“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Oprava střešního pláště a sanace střešní
konstrukce – Dětský domov Frýdlant" 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 Building
management solutions s.r.o. se sídlem Dlouhá 101/13, 500 03 Hradec Králové, IČO: 28812999,
za nabídkovou cenu 49.850 Kč bez DPH, tj. 60.318,50 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/1177/2022
mezi Libereckým krajem a společností Building management solutions s.r.o., se sídlem Dlouhá
101/13, 500 03 Hradec Králové, IČO: 28812999
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. 07. 2022
hlasování č. 94 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
95. (89) Revokace usnesení č. 875/22/RK a zrušení veřejné zakázky „Školy bez bariér
– SPŠSE a VOŠ, Liberec 1, Masarykova 3, p. o. – stavební práce“
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
Ing. Syrovátka doplnil, že veřejná zakázka bude opětovně vypsána na příštím jednání rady kraje
dne 12. 7. 2022. Potvrdil, že termínově by dotace měla být v pořádku.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1144/22/RK
Revokace usnesení č. 875/22/RK a zrušení veřejné zakázky „Školy bez bariér – SPŠSE
a VOŠ, Liberec 1, Masarykova 3, p. o. – stavební práce“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o vyloučení účastníka Stavby MH s.r.o., se sídlem Lužická 102, Dolní Sedlo, 463 34 Hrádek
nad Nisou, IČO: 09185500, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
ruší
1. usnesení č. 875/22/RK ze dne 17. 5. 2022, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele,
společnosti MSV Liberec, s.r.o., se sídlem Kralická 79/11, 460 07 Liberec,
IČO: 61328952, za nabídkovou cenu 12.193.739 Kč bez DPH, tj. 14.754.424,19 Kč
včetně DPH v rámci veřejné zakázky „Školy bez bariér – Střední průmyslová škola strojní
a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, p. o. – stavební
práce“, a to z důvodu, že vybraný dodavatel odstoupil ze zadávacího řízení před podpisem
smlouvy,
2. zadávací řízení veřejné zakázky „Školy bez bariér – Střední průmyslová škola strojní
a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, p. o. – stavební
práce“, 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. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 95 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
96. (91) Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Stavebně technické
posouzení střech budov Libereckého kraje pro budoucí umístění FVE“
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
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Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1145/22/RK
Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Stavebně technické
posouzení střech budov Libereckého kraje pro budoucí umístění FVE“
Rada kraje po projednání
ruší
veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavebně technické posouzení střešního pláště a nosné
konstrukce střechy - budov Libereckého kraje pro budoucí umístění FVE“ v souladu
se Směrnicí RK č. 1/2021 (po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník
výběrového řízení)
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: 31. 08. 2022
hlasování č. 96 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
97. (92) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Stavebně technické
posouzení střech budov Libereckého kraje pro budoucí umístění FVE - II“
Ing. Miklík uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1146/22/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Stavebně technické
posouzení střech budov Libereckého kraje pro budoucí umístění FVE - II“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Stavebně technické posouzení
střešního pláště a nosné konstrukce střechy - budov Libereckého kraje pro budoucí umístění
FVE II“ v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Petra Zdražilová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zdeňka Belluzzo, 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:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
náhradník: Lenka Voženílková, referent oddělení investic,
Bc. Karolína Šimonová, projektový manažer,
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náhradník: Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
Ing. Drahomír Nesvadba, veřejné zakázky,
náhradník: Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh smlouvy o poskytnutí předprojektové činnosti č. OLP/1593/2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 97 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
98. (100) Rozhodnutí o zavedení dynamického nákupního systému „Centrální nákup
elektrické energie a zemního plynu - DNS“
Ing. Miklík k předloženému materiálu sdělil, že bylo založeno DNS na dodávku elektrické
energie a plynu. Podmínky splnily 3 firmy. DNS je otevřené stále, tudíž je možné po splnění
kvalifikačních podmínek zařadit další firmy.
Ing. Syrovátka doplnil, že 18. 7. 2022 bude na poradu uvolněných radních předložen materiál
obsahující výsledky z předběžných tržních konzultací, což by bylo vhodné projednat následně
na mimořádné Radě Libereckého kraje přibližně kolem 20. 7. 2022.
Ing. Miklík konstatoval, že v elektřině se jedná o 31.000 MWh a 684 odběrných míst a v plynu
81.000 MWh a 258 odběrných míst.
Načež proběhla diskuze ke zvyšování cen energií.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1147/22/RK
Rozhodnutí o zavedení dynamického nákupního systému „Centrální nákup elektrické
energie a zemního plynu - DNS“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
zavedení dynamického nákupního systému s názvem „Centrální nákup elektrické energie
a zemního plynu - DNS“, v souladu s ustanovením § 139 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu 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. 07. 2022
hlasování č. 98 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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99. (111) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky "Zpracování projektové
dokumentace "Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady"
Ing. Miklík uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1148/22/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky "Zpracování projektové dokumentace
"Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady"
Rada kraje po projednání
ruší
zadávací řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace „Hudební kulturně
kreativní centrum Lidové sady“, dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění – po uplynutí lhůty pro nabídek v zadávacím řízení 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. 07. 2022
hlasování č. 99 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
100. (112) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "Zpracování projektové
dokumentace "Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady II"
Ing. Miklík okomentoval předložený materiál a navrhl doplnění zadávací dokumentace
o maximální možnou cenu.
Načež proběhla diskuze ohledně maximální možné ceny. Na základě diskuze se členové rady
kraje shodli na doplnění stropové ceny ve výši 8.250.000 Kč.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1149/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "Zpracování projektové dokumentace
"Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady II"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace „Hudební
kulturně kreativní centrum Lidové sady II.“ v otevřeném nadlimitní řízení dle § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Petra Šulcová, 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. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
Ing. Vratislav Ondráček, referent oddělení investic
náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic
Ing. Jäger Stanislav, projektový manažer
náhradník: Ing. Věra Farská, projektový manažer
Ing. Radim Špringl, vedoucí technického oddělení,
náhradník: Mgr. Lenka Čápová, vedoucí centra ARCHA
MVDr. David Nejedlo, ředitel ZOO Liberec,
náhradník: Vladimíra Štrynclová, vedoucí KSC LS
Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury,
náhradník: PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace“,
2.

2.

závazný návrh smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1769/2022

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. 08. 2022
hlasování č. 100 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
101. (107) RO č. 233/22 – úprava kapitoly 916 04 – rozpočet přímých výdajů regionálního
školství územních samosprávných celků roku 2022
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Monika Čermáková, vedoucí oddělení financování
přímých nákladů.
M. Půta okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1150/22/RK
RO č. 233/22 – úprava kapitoly 916 04 – rozpočet přímých výdajů regionálního školství
územních samosprávných celků roku 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 233/22, kterým se navyšuje rozpočet Libereckého kraje v příjmové
i výdajové části o neinvestiční dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové
výši 644.434 Kč na financování škol a školských zařízení zřízených krajem a obcemi v roce
2022
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 233/22
jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 101 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
102. (110) Různé
Ing. Vinklátová informovala členy rady kraje o potřebě navýšení personální kapacity na odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
Načež proběhl diskuze ohledně navyšování personálních kapacit na KÚ LK.
Daší podněty nebyly vzneseny, M. Půta, hejtman, ukončil 12. zasedání rady kraje v roce 2022
v 10.45 hodin.

Ověřovatelé

Ing. Jan Sviták

……………..………………….……

Ing. Květa Vinklátová

………………………………………

……………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Liberec 29. 6. 2022
Zapsala Jitka Machálková
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