Z á p i s č. 13
z 13. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 12. 7. 2022
Přítomno

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

Omluveni

Ing. Dan Ramzer a Martin Půta

Ověřovatelé

Ing. Zbyněk Miklík a Ing. Květa Vinklátová

Zapisovatelka

Jitka Machálková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisu
z 12. RK dne 28. 6. 2022
13. zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana,
v 8.00 hodin. Omluvil nepřítomnost Ing. Dana Ramzera a Martina Půty.
Navrhl, aby zápis ověřili Ing. Zbyněk Miklík a Ing. Květa Vinklátová, zapisovatelkou dnešního
jednání určil Jitku Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1 pro 7
proti
0

zdržel se

0

byl přijat

Ing. Sviták se dotázal, zda byl ověřen zápis z 12. RK dne 28. 6. 2022. Zápis ověřen byl,
připomínky nikdo nevznesl, tímto jej lze považovat za schválený.
2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisu z 12. RK dne 28. 6. 2022

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

4.

Poskytnutí neinvestiční individuální
dotace, kapitola 917 01 - Transfery

Z pís. Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

5.

RO č. 235/22 – úprava kapitoly 913 05
- Příspěvkové organizace, odbor
sociálních věcí, navýšení provozního
příspěvku organizace Dům seniorů
Liberec – Františkov

Z pís. Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

6.

Odvolání ředitelky a vyhlášení
výběrového řízení na pozici
ředitelky/ředitele zařízení Domov
Raspenava, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

Zápis z 13. zasedání Rady Libereckého kraje dne 12. 7. 2022
7.

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace
společnosti IQLANDIA, o.p.s.,
na projekt Podpora vzdělávání mládeže
NEPŘEDLOŽENO

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
Nepředloženo

8.

ZR-RO č. 227/22 – zapojení zůstatku
z projektu Škola a sklo – inkubátor
na cestě do života a úprava kapitoly
912 04 – SUPŠ sklářská Kamenický
Šenov
NEPŘEDLOŽENO

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Nepředloženo
9.

ZR-RO č. 228/22 – úprava kapitol
Z
914 04, 917 04 OŠMTS a dodatek č. 1
ke smlouvě OLP/1134/2022 o poskytnutí
individuální dotace z kapitoly 917 04
– Krizová intervence 2022

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

10.

ZR-RO č. 231/22 – úprava kapitol
923 14 OISNM a 912 04 OŠMTS
– SPŠ textilní Liberec a SPŠ Česká Lípa

Z

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

11.

RO č. 220/22 – úprava kapitoly 917 04
– Transfery – poskytnutí finanční
odměny za poskytnutí licence k užití
výtvarného návrhu věcné ceny

Z pís. Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

12.

RO č. 221/22 – úprava kapitoly 916 04
Z pís. Mgr. René Havlík odb. školství,
– účelové provozní (neinvestiční) dotace
mládeže,
– odvody na MŠMT
tělovýchovy
a sportu

13.

RO č. 222/22 – úprava kapitoly 917 04
– Transfery – poskytnutí a neposkytnutí
finanční podpory projektům v rámci
záštit v oblasti vzdělávání a mládeže,
tělovýchovy a sportu

Z pís. Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

14.

RO č. 226/22 – úprava kapitoly 913 04
OŠMTS – úprava provozního příspěvku
vybraným příspěvkovým organizacím

Z pís. Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

15.

RO č. 230/22 – úprava kapitoly 917 04
– Transfery – rozhodnutí o poskytnutí
individuální dotace zapsanému spolku
Kruh přátel Severáčku

Z pís. Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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16.

Projekty škol a školských zařízení
zřizovaných Libereckým krajem
ve výzvě “Šablony pro MŠ a ZŠ I“
– souhlas zřizovatele

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

17.

Projekty škol zřizovaných Libereckým
krajem ve výzvě “Šablony pro SŠ a VOŠ
I“ – souhlas zřizovatele

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

18.

Stanovení platu zástupkyni ředitele
příspěvkové organizace resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

19.

Jmenování ředitelky Dětského domova,
Semily, Nad Školami 480, příspěvková
organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

20.

Potravinová pomoc dětem v Libereckém
kraji 7 – dodatky a smlouvy o partnerství

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

21.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

22.

Úprava finančních dokumentů roku 2022
u vybraných příspěvkových organizací
resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

23.

Zmařená investice – SUPŠ sklářská
Železný Brod
A) Pořízení PZ a PD k rekonstrukci DM
B) Zhotovení PD včetně inženýrských
činností na rekonstrukci části objektu
DM

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

24.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce
nebytových prostor č. OLP/4067/2020
– ČR Státní oblastní archiv
v Litoměřicích – archiv odboru školství

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

25.

Zahájení výběrového řízení VZMR
„Zpevněná plocha krmiště pro otelené
krávy“ Školním statkem Frýdlant, p. o.

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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26.

Žádosti o poskytnutí individuálních
dotací v oblasti sportu a tělovýchovy

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

27.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

28.

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

Mgr. René Havlík odb. kontroly

29.

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

30.

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

31.

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

32.

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

33.

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

34.

Odvolání ředitele a vyhlášení
výběrového řízení na pozici
ředitelky/ředitele zařízení Domov
důchodců Jablonecké Paseky,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

35.

Jmenování ředitelky Domova důchodců
Jablonecké Paseky, příspěvkové
organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

36.

Žádost o prodloužení termínu realizace
projektu příjemce účelové dotace
z Programu obnovy venkova – obce
Kunratice u Cvikova

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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37.

Objednávka na základě Rámcové
smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017
– zpracování žádosti do NPO – projekt
„Hudební kulturně kreativní centrum
Lidové sady“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

38.

RO č. 239/22; úpravy v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotace z programu
Kotlíkové dotace v LK III

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

39.

RO č. 240 /22; úpravy v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu
Kotlíkové dotace v LK III - NZÚ

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

40.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. OLP/1156/2020 – Podpora populace
kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

41.

Stanovisko Libereckého kraje
pro jednání Komise pro posuzování
nových přístrojových technologií
a kapacit – žádost Nemocnice Jablonec
nad Nisou, p. o.

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

42.

RO č. 236/22 – navýšení kapitoly 923 09 Z pís. Mgr. René Havlík odb. zdravotnictví
– Spolufinancování EU – poskytnutí
dotace na projekt ZZS LK – Pořízení
vozidel Rendez-Vous

43.

Souhlas s předložením žádosti Léčebny
respiračních nemocí Cvikov, p. o.,
do výzvy č. 3/2022 Ekomobilita
Národního programu Životního prostředí

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

44.

Odvolání ředitele a vyhlášení
výběrového řízení na obsazení funkce
ředitele/ředitelky Léčebny respiračních
nemocí Cvikov, příspěvkové organizace

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

45.

ZR–RO č. 237/22 - změna specifického
ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační
fond – poskytnutí dotací v rámci
programu 7.3 Stavebně historický
průzkum

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

46.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Pořízení užitkového vozidla
pro transport uměleckých děl
pro Oblastní galerii Liberec,
příspěvkovou organizaci“

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu
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47.

Dodatek č. 1 ke smlouvě
č. OLP/1347/2022 o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu, program 7.2
na obnovu chalupy

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

48.

Projektový záměr „Ptačí příběhy – letem
kulturním světem“ Severočeského muzea
v Liberci, příspěvkové organizace

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

49.

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

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

50.

Výjimka z ceníku jednorázových úhrad
za zřízení služebnosti – obec Jeřmanice

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

51.

Výjimka z ceníku jednorázových úhrad
za zřízení služebnosti – obec Šimonovice

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

52.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP - Most
ev. č. 283-004 přes inundaci u Tatobit
Pod Skálou“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

53.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky v rámci DNS „TDS - Most
ev. č. 283-004 přes inundaci u Tatobit
Pod Skálou“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

54.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP
– Cvikovsko 2022“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

55.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDS
– Cvikovsko 2022“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

56.

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

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

57.

Veřejná zakázka „Silnice II/277 a II/278
Český Dub“ - dodatek č. 2

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

58.

Změna závazku (dodatku) na stavbu
"Silnice III/27251 Chrastava,
ul. Vítkovská (Komunikace a chodník
Chrastava, Vítkovská ulice)"

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

59.

Poskytnutí neinvestičního příspěvku
KSS LK na akci „Podklady
pro majetkoprávní a investiční činnost“
včetně podmínek stanovených
zřizovatelem

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství
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60.

RO č. 234/22 – úprava kapitoly 920 14
– Kapitálové výdaje odboru investic
a správy nemovitého majetku

Z pís. Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

61.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Domov
Raspenava p.o. - výstavba nových
prostor – vybavení prádelny“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

62.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky – „Školy bez bariér – SPŠSE
a VOŠ, Liberec 1, Masarykova 3, p. o.
– stavební práce II“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

63.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky "Komplexní oprava rozvodů
ZTI a UT v kolektoru a spojovacím
krčku – SZŠ a SOŠ Česká Lípa, p. o.

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

64.

Písemné informace

člen rady kraje

Přehled realizovaných pronájmů v areálu
letiště Ralsko za 1. pololetí 2022
Přehled veřejných zakázek projednaných
na 11. a 12. zasedání rady kraje
a na 16. mimořádném zasedání rady
kraje

Ing. Jan Sviták

65.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice III/28711 Pulečný
a III/28715 Rychnov u Jablonce n. N.“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

66.

Revokace usnesení č. 1122/22/RK
a rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Most ev. č. 26839-5
přes Svitávku v Kunraticích u Cvikova
II.“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

67.

Novelizace Směrnice Rady Libereckého
kraje č. 01/2007 ke jmenování,
hodnocení a k platovým poměrům
ředitelů příspěvkových organizací
zřizovaných Libereckým krajem ve znění
novelizace č. 4

Mgr. René Havlík odd. sekretariát
ředitele

68.

Veřejná zakázka „Demolice objektů
ZZS LK v areálu Nemocnice s
poliklinikou Česká Lípa, a.s.“ – dodatek
č. 1

Ing. Zbyněk
Miklík

a)
b)
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Ing. Zbyněk Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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69.

Revokace části usnesení č. 718/22/RK
– Odvolání ředitele a vyhlášení
výběrového řízení na funkci
ředitele/ředitelky zařízení Jedličkův
ústav

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

70.

Revokace části usnesení č. 830/22/RK
– Výsledek, zrušení a vypsání
výběrového řízení na funkci
ředitele/ředitelky zařízení Domov
důchodců Jindřichovice pod Smrkem

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

71.

Různé

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 7 a 8 nejsou předloženy.
Mgr. Richter požádal o zařazení bodu č. 72 Souhlas se zněním dopisu náčelníkovi Generálního
štábu Armády ČR – žádost o nasazení Polního zdravotnického prvku.
Ing. Sviták nechal hlasovat o zařazení bodu č. 72 do programu jednání.
hlasování č. 2

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Mgr. Tulpa požádal o projednání bodu č. 19 Jmenování ředitelky Dětského domova, Semily,
Nad Školami 480, příspěvková organizace, na začátku jednání, neboť je k tomuto bodu přizvána
nová paní ředitelka Mgr. Viera Hlaváčová.
Mgr. Tulpa dále požádal, aby po bodu č. 19 byly projednány body odboru sociálních věcí
následovně 5, 6, 34, 35, 69 a 70. Doplnil, že k bodu č. 34 je přizván Ing. Bc. Jan Sembdner,
ředitel zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace,
Ing. Sviták konstatoval, že dodatečně byly rozdány body - v pátek 8. 7. 2022 bod č. 68
a v pondělí 11. 7. 2022 body č. 69, 70 a 72.
Bez dalších připomínek či doplnění nechal Ing. Sviták hlasovat o celkovém programu jednání.
hlasování č. 3

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

3. Kontrola plnění usnesení rady kraje
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1151/22/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 1050/20/RK, 1649/21/RK, 1919/21/RK, 2030/21/RK,
2031/21/RK, 2032/21/RK, 2038/21/RK, 2042/21/RK, 2167/21/mRK, 42/22/RK, 46/22/RK,
101/22/RK, 113/22/RK, 125/22/mRK, 174/22/RK, 177/22/RK, 262/22/RK, 264/22/RK,
363/22/RK, 438/22/RK, 493/22/mRK, 523/22/RK, 524/22/RK, 579/22/RK, 631/22/RK,
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673/22/RK, 684/22/RK, 709/22/RK, 729/22/RK, 731/22/RK, 735/22/RK, 736/22/RK,
765/22/RK, 784/22/RK, 792/22/RK, 795/22/RK, 796/22/RK, 817/22/RK, 826/22/RK,
850/22/RK, 853/22/RK, 854/22/RK, 858/22/RK, 866/22/RK, 867/22/RK, 868/22/RK,
869/22/RK, 871/22/RK, 873/22/RK, 875/22/RK, 876/22/RK, 877/22/RK, 881/22/RK,
893/22/RK, 894/22/RK, 904/22/mRK, 905/22/mRK, 907/22/mRK, 908/22/mRK, 911/22/RK,
914/22/RK, 915/22/RK, 916/22/RK, 922/22/RK, 923/22/RK, 932/22/RK, 933/22/RK,
956/22/RK, 964/22/RK, 999/22/RK, 1000/22/RK, 1001/22/RK, 1002/22/RK, 1003/22/RK,
1004/22/RK, 1005/22/RK, 1013/22/RK, 1014/22/RK, 1015/22/RK, 1018/22/RK, 1020/22/RK,
1024/22/RK, 1025/22/RK, 1026/22/RK, 1030/22/RK, 1034/22/RK, 1039/22/RK, 1040/22/RK,
1044/22/RK, 1047/22/RK, 1050/22/mRK, 1051/22/mRK, 1052/22/mRK, 1068/22/RK,
1070/22/RK, 1074/22/RK, 1077/22/RK, 1078/22/RK, 1126/22/RK, 1131/22/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 1561/14/RK ad 1b) z 30. 6. 2022 na 30. 6. 2023,
- 1624/15/RK ad 1b) z 30. 6. 2022 na 30. 6. 2023,
- 548/16/RK ad 1b) z 30. 6. 2022 na 30. 5. 2023,
- 1798/16/RK z 30. 6. 2022 na 30. 6. 2023,
- 642/17/RK ad 1b) z 30. 6. 2022 na 30. 6. 2023,
- 1655/17/RK ad b) z 30. 6. 2022 na 30. 6. 2023,
- 850/18/RK ad 1b) z 30. 6. 2022 na 30. 6. 2023,
- 1093/18/RK ad 1b) z 30. 6. 2022 na 30. 6. 2023,
- 1565/18/RK ad b) z 30. 6. 2022 na 30. 5. 2023,
- 1734/18/RK ad b) z 30. 6. 2022 na 30. 5. 2023,
- 2161/18/RK ad b) z 30. 6. 2022 na 30. 5. 2023,
- 170/19/RK ad 1b) z 30. 6. 2022 na 30. 5. 2023,
- 674/19/RK ad 1b) z 30. 6. 2022 na 30. 6. 2023,
- 969/19/RK ad 1b) z 30. 6. 2022 na 30. 5. 2023,
- 970/19/RK ad b) z 30. 6. 2022 na 30. 5. 2023,
- 1532/19/RK ad 1b) z 30. 6. 2022 na 30. 5. 2023,
- 1789/19/RK ad 1b) z 30. 6. 2022 na 30. 5. 2023,
- 1790/19/RK ad b) z 30. 6. 2022 na 30. 5. 2023,
- 1798/19/RK ad 1b) z 30. 6. 2022 na 30. 5. 2023,
- 126/20/RK ad b) z 30. 6. 2022 na 30. 5. 2023,
- 127/20/RK ad b) z 30. 6. 2022 na 30. 5. 2023,
- 822/20/mRK ad c) z 30. 6. 2022 na 31. 12. 2022,
- 1043/20/RK ad 1b) u 30. 6. 2022 na 30. 5. 2023,
- 1045/20/RK ad b) z 30. 6. 2022 na 30. 5. 2023,
- 1567/20/RK ad 1b) z 30. 6. 2022 na 30. 5. 2023,
- 1568/20/RK ad b) z 30. 6. 2022 na 30. 5. 2023,
- 341/VI/20/RK ad b) z 30. 6. 2022 na 31. 12. 2022,
- 574/21/RK ad b) z 30. 6. 2022 na 30 6. 2023,
- 772/21/RK ad a) z 30. 6. 2022 na 31. 12. 2022,
- 1314/21/RK ad 1b) z 30. 6. 2022 na 30. 6. 2023,
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- 50/22/RK ad b) z 30. 6. 2022 na 31. 12. 2022,
- 175/22/RK ad 1b) z 30. 6. 2022 na 30. 6. 2023,
- 314/22/RK ad 2) z 30. 6. 2022 na 31. 12. 2022,
- 580/22/RK ad b) z 30. 6. 2022 na 31. 12. 2022,
- 772/22/RK z 30. 6. 2022 na 31. 8. 2022,
- 1006/22/RK z 30. 6. 2022 na 31. 7. 2022.
hlasování č. 4
pro
7
proti

0

zdržel se

0

byl přijat

4. Poskytnutí neinvestiční individuální dotace, kapitola 917 01 - Transfery
Mgr. Chýle stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1152/22/RK
Poskytnutí neinvestiční individuální dotace, kapitola 917 01 - Transfery
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému žadateli
o záštitu s finanční podporou na jím pořádanou akci, a to ve výši
Žadatel
IČO/da Sídlem/byte Akce/úč Název
Měrn Hodn Max.výše
tum
m
el
paramet á
ota
finanční
narozen
ru
jedno para podpory
í
tka
metr
u
SUNDISK 254994 Podhorská
Slavnost Doba
den
3
20.000 Kč
s.r.o.
41
1124/93,
i řeky
konání
466 01
Nisy –
akce
Jablonec nad Poselstv
Nisou
í víly
Nisy
schvaluje
smlouvu č. OLP/2976/2022 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše uvedeným žadatelem
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, podepsat smlouvu o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a výše uvedeným
žadatelem.
Termín: 30. 07. 2022
hlasování č. 5 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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5. (19) Jmenování ředitelky Dětského domova, Semily, Nad Školami 480, příspěvková
organizace
Na jednání rady kraje byly přizvány Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu, a Mgr. Viera Hlaváčová, ředitelka Dětského domova v Semilech.
Mgr. Tulpa k předloženému materiálu sdělil, že se jedná o jmenování řediteky Dětského
domova Semily, kde byla hodnotící komisí vybrána Mgr. Viera Hlaváčová, načež jí požádal,
aby se stručně představila.
Mgr. Hlaváčová sdělila, že již sedmým rokem pracuje v dětském domově. Její hlavní motivací
změnit a zlepšit některé zastaralé zvyky a názory a zdůraznila, že nejdůležitějším faktorem
je prohloubit a zlepšit komunikaci jak s rodiči umístěných dětí, tak uvnitř dětského domova.
Cílem je, aby děti byly šťastné.
Načež proběhla krátká diskuze.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1153/22/RK
Jmenování ředitelky Dětského domova, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
výsledek konkurzu na vedoucí pracovní místo ředitelky Dětského domova, Semily,
Nad Školami 480, příspěvkové organizace,
jmenuje
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a § 59 odst. 1 písm. i) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Vieru Hlaváčovou na vedoucí
pracovní místo ředitelky Dětského domova, Semily, Nad Školami 480, příspěvkové organizace,
a to od 1. srpna 2022,
stanovuje
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí
Rady Libereckého kraje č. 01/2007 plat Mgr. Viere Hlaváčové, ředitelce Dětského domova,
Semily, Nad Školami 480, příspěvkové organizace
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit jmenování, platový výměr a plnou
moc Mgr. Viery Hlaváčové, ředitelky Dětského domova, Semily, Nad Školami 480,
příspěvkové organizace, k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 6 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6. (5) RO č. 235/22 – úprava kapitoly 913 05 - Příspěvkové organizace, odbor sociálních
věcí, navýšení provozního příspěvku organizace Dům seniorů Liberec – Františkov
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Lucie Černá, metodička a ekonomka pro příspěvkové
organizace.
Mgr. Tulpa stručně okomentoval obsah předloženého materiálu a požádal o úpravu materiálu
po projednání, a to v chybně uvedené částce jak v usnesení, tak v důvodové zprávě. Správná
částka je 212.508 Kč.
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Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1154/22/RK
RO č. 235/22 – úprava kapitoly 913 05 - Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí,
navýšení provozního příspěvku organizace Dům seniorů Liberec – Františkov
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 235/22, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 913 05 – Příspěvkové
organizace odboru sociálních věcí v návaznosti na prodloužení existence příspěvkové
organizace Dům seniorů Liberec – Františkov, a to bez dopadu na celkový objem kapitoly:
a) snížením výdajů v kapitole 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí,
specifický ukazatel „Finanční rezerva PO“ o částku 212.508 Kč,
b) navýšením provozního příspěvku u organizace č. 1517 Dům seniorů Liberec – Františkov,
příspěvková organizace, v celkové výši 212.508 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 235/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 7
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7. (6) Odvolání ředitelky a vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitelky/ředitele
zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace
Mgr. Tulpa uvedl, že se jedná o standardní odvolání paní ředitelky po 6ti letém období.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1155/22/RK
Odvolání ředitelky a vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitelky/ředitele zařízení
Domov Raspenava, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s odvoláním PhDr. Květy Kutílkové, ředitelky zařízení Domov Raspenava, příspěvková
organizace, se sídlem Fučíkova 432, 464 01 Raspenava, IČO: 71220089,
b) s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele zařízení Domov
Raspenava, příspěvková organizace, se sídlem Fučíkova 432, 464 01 Raspenava,
IČO: 71220089,
c) se způsobem a podmínkami vyhlášení výběrového řízení, uvedenými v textu
ke zveřejnění výběrového řízení,
jmenuje
výběrovou komisi na výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace resortu sociálních věcí, ve složení:
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
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náhradník Vladimír Richter, člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
Daniela Weissová, předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje,
náhradník Eva Zbrojová, místopředsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého
kraje,
Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí KÚLK,
Lenka Škodová, ředitelka zařízení Centrum zdravotní a sociální péče v Liberci, příspěvková
organizace,
náhradník Jana Urbanová, zástupkyně ředitelky, vedoucí úseku zdravotní péče,
Lucie Černá, metodik-ekonom pro příspěvkové organizace,
Pavel Lžičař, starosta města Raspenava, náhradník Jaromír Hanzl, místostarosta města
Raspenava
a ukládá
1. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
informování paní PhDr. Květy Kutílkové o odvolání z funkce ředitelky zařízení Domov
Raspenava, příspěvková organizace,
Termín: 15. 07. 2022
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit zveřejnění
oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele zařízení
Domov Raspenava, příspěvková organizace,
Termín: 15. 07. 2022
3. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat Radu
Libereckého kraje o výsledcích výběrového řízení.
hlasování č. 8

pro

7
7

proti

0

Termín: 20. 09. 2022
zdržel se
0
byl přijat

8. (34) Odvolání ředitele a vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitelky/ředitele
zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Leoš Teufl, vedoucí oddělení dozoru a legislativy.
Mgr. Tulpa ve stručnosti seznámil členy rady kraje se situací ohledně zjištěných skutečností
a četných pochybení, jako je porušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, dále porušení zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřených zakázek a rovněž došlo k porušení Směrnice rady kraje
č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek. Výsledkem a vyhodnocením dané situace
je předložený návrh na odvolání stávajícího ředitele zařízení Ing. Bc. Jana Sembdnera. Dále
Mgr. Tulpa sdělil, že vyjádření ke zjištěným pochybením bylo od pana Sembdnera doručeno
v pátek 8. 7. 2022, tudíž bude po projednání doplněn materiál v důvodové zprávy o textovou
část následovně Pan ředitel využil možnosti se k objeveným skutečnostem vyjádřit, ale nevyužil
možnost vysvětlit důvody. Po odvolání pana ředitele Sembdnera bude pověřena vedením
organizace PhDr. Lenka Kadlecová, což je obsahem následujícího bodu č. 35.
Mgr. Ulmann doplnil, že odvolání nabude platnosti okamžikem rozhodnutí rady kraje.
Ing. Miklík se dotázal, jaký bude další postup a zda budou následně řešena porušení zákona
trestním oznámením.
Mgr. Tulpa odpověděl, že je to ve fázi jednání a prověřování dalších skutečností.
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Proběhla diskuze týkající se zjištěných nedostatků a pochybení při probíhající veřejnosprávní
kontrole příspěvkové organizace Domov důchodců Jablonecké Paseky. Z diskuze vyplynul
úkol pro Mgr. Teufla, aby zpracoval návrh dalšího postupu včetně stanoviska právního odboru,
což bude předmětem jednání porady uvolněných členů rady kraje, po ukončení veřejnosprávní
kontroly v příspěvkové organizaci.
Načež Mgr. Tulpa přizval na jednání rady kraje Ing. Bc. Jana Sembdnera, ředitele příspěvkové
organizace.
Mgr. Tulpa sdělil Ing. Bc. Sembdnerovi návrh na jeho odvolání z funkce ředitele, poté shrnul
zjištěná pochybení a uvedl důvody vedoucí k jeho odvolání. Jedním z klíčových důvodů
odvolání je ztráta důvěry. Odvolání je platné po schválení radou kraje tj. k dnešnímu dni.
Ing. Bc. Sembdner konstatoval, že s tímto návhrm nemůže souhlasit. Veřejnosprávní kontrola
v organizaci stále ještě probíhá, tudíž nebyla ukončena a nejsou známy žádné skutečnosti,
na jejichž základě by bylo možné předložit relevantní a smysluplný návrh na odvolání ředitele.
Není jasné ani zřejmé, která konkrétní ustanovení byla porušena. Veřejnosprávní kontrola
by měla definovat konkrétní závěr, který v současné chvíli neexistuje a nebyl doručen. Obdržel
pouze e-mailovou zprávu, na kterou odpověděl. Ve zmiňovaných zpochybňovaných zakázkách
jsou i dvě zakázky, které realizoval jeho předchůdce Bc. Gabriel. Zpochybňované zakázky byly
realizovány v rámci nouzového stavu a byly uskutečněny v zájmu klientů, kvality poskytované
péče, zaměstnanců a v zájmu fungování instituce. Sdělil, že má čisté svědomí, nedopustil
se žádného porušení právního předpisu ani zákona, stojí za zaměstnanci instituce. Vlastní prací
zaměstnanci i on zhodnocují majetek Libereckého kraje. Proces vedení sociálního zařízení
nestojí na zákonu o veřejných zakázkách, ale na zákonu o sociálních službách. Konstatoval,
že zná proces veřejnosprávní kontroly, jak v rámci revize zdravotních pojišťoven, tak v rámci
zákona o sociálních službách. Z jeho pohledu neexistují skutečnosti, které by naznačovaly,
že by porušil jakýkoliv předpis Libereckého kraje a že by porušil zákon on či jeho zaměstnanci.
Uvedl, že organizaci pozvedl a zajistil její fungování.
Mgr. Tulpa reagoval na slova pana Sembdnera, že situaci v příspěvkové organizaci zná
relativně dobře a opětovně shrnul zřejmá pochybení, která byla zjištěna. O tom,
že veřejnosprávní kontrola stále probíhá ví. Zopakoval, že k rozhodnutí týkající se odvolání
ředitele je na základě zjištěných pochybení a faktů a absolutní ztrátě důvěry. Požádal
Ing. Bc. Sembdnera, aby počkal na rozhodnutí rady kraje v předsálí.
Následně proběhla další diskuze.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1156/22/RK
Odvolání ředitele a vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitelky/ředitele zařízení
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
odvolání pana Ing. Bc. Jana Sembdnera z funkce ředitele zařízení Domov důchodců Jablonecké
Paseky, příspěvková organizace, se sídlem Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec
nad Nisou, IČO: 71220011, s účinností k 12. 7. 2022,
souhlasí
a) s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele zařízení Domov
důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, se sídlem Vítězslava Nezvala
87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČO: 71220011,
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b) se způsobem a podmínkami vyhlášení výběrového řízení, uvedenými v textu
ke zveřejnění výběrového řízení,
jmenuje
výběrovou komisi na výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace resortu sociálních věcí, ve složení:
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, náhradník Vladimír Richter, člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
Daniela Weissová, předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje,
náhradník Eva Zbrojová, místopředsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého
kraje,
Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí KÚLK,
Lenka Škodová, ředitelka zařízení Centrum zdravotní a sociální péče v Liberci, příspěvková
organizace, náhradník Jana Urbanová, zástupkyně ředitelky, vedoucí úseku zdravotní péče,
Lucie Černá, metodik-ekonom pro příspěvkové organizace,
David Mánek, náměstek primátora pro oblast humanitní, náhradník Martina Rosenbergová,
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví
a ukládá
1. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
informování Bc. Ing. Jana Sembdnera o usnesení Rady Libereckého kraje a zajistit podpis
odvolání,
Termín: 12. 07. 2022
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit zveřejnění
oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele zařízení
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace,
Termín: 15. 07. 2022
3. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat Radu
Libereckého kraje o výsledcích výběrového řízení.
Termín: 20. 09. 2022
hlasování č. 9 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7
9. (35) Jmenování ředitelky Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvkové
organizace
Mgr. Tulpa představil obsah předloženého materiálu a požádal o úpravu v ukládací doložce
usnesení, kde došlo k chybě v psaní, což bude po projednání napraveno.
Následně proběhla diskuze týkající se dalších kroků, které PhDr. Kadlecová bude muset učinit.
Bez diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1157/22/RK
Jmenování ředitelky Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
jmenuje
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PhDr. Lenku Kadlecovou, nar.
trvale bytem
do funkce ředitele Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvkové organizace, se sídlem
Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou, ke dni 13. 7. 2022,
souhlasí
s výkonem pracovní pozice ředitelky organizace Domov a Centrum denních služeb Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace, souběžně s výkonem funkce ředitelky Domova důchodců
Jablonecké Paseky, příspěvkové organizace,
stanovuje
PhDr. Lence Kadlecové, ředitelce Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvkové
organizace, plat ve výši dle přílohy důvodové zprávy s účinností od 13. 7. 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předat písemné
vyhotovení jmenování PhDr. Lenky Kadlecové do funkce ředitelky Domova důchodců
Jablonecké Paseky, příspěvkové organizace.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 10
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7
10. (69) Revokace části usnesení č. 718/22/RK – Odvolání ředitele a vyhlášení výběrového
řízení na funkci ředitele/ředitelky zařízení Jedličkův ústav
Mgr. Tulpa stručně okomentoval změny v hodnotící komisi, oproti původnímu složení.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1158/22/RK
Revokace části usnesení č. 718/22/RK – Odvolání ředitele a vyhlášení výběrového řízení
na funkci ředitele/ředitelky zařízení Jedličkův ústav
Rada kraje po projednání
revokuje
část usnesení č. 718/22/RK ze dne 3. 5. 2022, kterým Rada Libereckého kraje jmenovala
výběrovou komisi na výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Jedličkův ústav, ve složení:
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, náhradník Vladimír Richter, člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
náhradník Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, náhradnice Květa Vinklátová,
náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
Daniela Weissová, předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje,
Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí KÚLK,
Lenka Škodová, ředitelka zařízení Centrum zdravotní a sociální péče v Liberci, příspěvková
PhDr. Jiří Miler, Ph.D., starosta města Český Dub,
Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch, náhradník
zástupce statutárního města Liberec,
vedoucí oddělení příspěvkových organizací odboru sociálních věcí KÚLK
jmenuje
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výběrovou komisi na výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace resortu sociálních věcí, ve složení:
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Robert Prade, člen Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje a ředitel zařízení
Návrat o. p. s.,
Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí KÚLK,
Jana Horáková, ředitelka zařízení FOKUS Liberec o. p. s.,
Ivan Langr, náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch,
Lucie Černá, metodik – ekonom pro příspěvkové organizace
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat Radu
Libereckého kraje o výsledcích výběrového řízení.
Termín: 26. 07. 2022
hlasování č. 11
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7
11. (70) Revokace části usnesení č. 830/22/RK – Výsledek, zrušení a vypsání výběrového
řízení na funkci ředitele/ředitelky zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem
Mgr. Tulpa okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1159/22/RK
Revokace části usnesení č. 830/22/RK – Výsledek, zrušení a vypsání výběrového řízení
na funkci ředitele/ředitelky zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem
Rada kraje po projednání
revokuje
část usnesení č. 830/22/RK ze dne 17. 05. 2022, kterým Rada Libereckého kraje jmenovala
výběrovou komisi na výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Jedličkův ústav, ve složení:
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, náhradník Vladimír Richter, člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
Daniela Weissová, předsedkyně Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje,
Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí KÚLK,
Lenka Škodová, ředitelka zařízení Centrum zdravotní a sociální péče v Liberci, příspěvková
organizace, náhradník Jana Urbanová, zástupkyně ředitelky, vedoucí úseku zdravotní péče,
vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
Pavel Novotný, starosta obce Jindřichovice pod Smrkem,
Lubomír Ležovič, místostarosta obce Jindřichovice pod Smrkem
jmenuje
výběrovou komisi na výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace resortu sociálních věcí, ve složení:
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Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
Robert Prade, člen Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje a ředitel zařízení
Návrat o. p. s.,
Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí KÚLK,
Jana Horáková, ředitelka zařízení FOKUS Liberec o. p. s.,
Pavel Novotný, starosta obce Jindřichovice pod Smrkem
Lucie Černá, metodik – ekonom pro příspěvkové organizace
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat Radu
Libereckého kraje o výsledcích výběrového řízení.
Termín: 26. 07. 2022
hlasování č. 12
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
12. (9) ZR-RO č. 228/22 – úprava kapitol 914 04, 917 04 OŠMTS a dodatek č. 1 ke smlouvě
OLP/1134/2022 o poskytnutí individuální dotace z kapitoly 917 04 – Krizová intervence
2022
Na jednání rady kraje byla opětovně přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu, která stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Načež proběhla krátká diskuze týkající se nárůstu depresivních, úzkostných stavů
a psychických problémů u dětí.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1160/22/RK
ZR-RO č. 228/22 – úprava kapitol 914 04, 917 04 OŠMTS a dodatek č. 1 ke smlouvě
OLP/1134/2022 o poskytnutí individuální dotace z kapitoly 917 04 – Krizová intervence
2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce Maják o. p. s., IČ 25405276, se sídlem Konopná 776/8, 460 14 Liberec,
o navýšení dotace na projekt „Krizová intervence 2022“ o částku 250.000 Kč, na jehož realizaci
již byla přiznána dotace ve výši 200.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje z kapitoly 917 04
– transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, na základě usnesení Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 181/22/ZK ze dne 26. 4. 2022,
souhlasí
A) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 228/22, kterým se upravují kapitoly 914
04 – působnosti a 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
v celkové výši 200.000 Kč následovně:
1. snížení kapitoly 914 04 – působnosti, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
o celkovou částku 200.000 Kč, v tom:
a)

snížení akce číslo 0449000000: Primární prevence rizikového chování o částku
100.000 Kč,
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2.

b) snížení akce číslo 0487180000: Intervence v rizikových školních kolektivech
o částku 100.000 Kč,
navýšení kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
o částku 200.000 Kč: navýšení akce číslo 04812560000: Maják o.p.s. Liberec – Krizová
intervence 2022,

B) s navýšením účelové neinvestiční dotace pro Maják o. p. s., IČ 25405276, se sídlem
Konopná 776/8, 460 14 Liberec, na projekt „Krizová intervence 2022“ z původní výše
200.000 Kč o částku 250.000 Kč, na celkovou částku dotace maximálně do výše
450.000 Kč,
C) se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/1134/2022 o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje, uzavřené dne 17. 5. 2022 mezi Libereckým krajem
a Majákem o. p. s., IČ 25405276, se sídlem Konopná 776/8, 460 14 Liberec,
jehož předmětem je navýšení poskytnuté dotace
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 228/22 a dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro Maják o. p. s., k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 08. 2022
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit dodatek č. 1 ke smlouvě
č. OLP/1134/2022 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, a to za podmínky schválení
změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 228/22 Zastupitelstvem Libereckého kraje.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 13
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
13. (10) ZR-RO č. 231/22 – úprava kapitol 923 14 OISNM a 912 04 OŠMTS – SPŠ textilní
Liberec a SPŠ Česká Lípa
Ing. Princová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1161/22/RK
ZR-RO č. 231/22 – úprava kapitol 923 14 OISNM a 912 04 OŠMTS – SPŠ textilní Liberec
a SPŠ Česká Lípa
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 231/22, kterým se:
1. snižuje kapitola 923 14 – spolufinancování EU odboru investic a správy nemovitého
majetku o celkovou částku 371.000 Kč, v tom:
číslo akce 04620341422: OPŽP – SEN budovy dílny SPŠ textilní Liberec o částku
250.000 Kč,
b) číslo akce 04620541418: NPO – hospodaření s vodou SPŠ Česká Lípa o částku
121.000 Kč,
a)
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2.

navyšuje kapitola 912 04 – účelové příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu o celkovou částku 371.000 Kč, v tom:
a) číslo akce 04503511422: Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1,
příspěvková organizace – SEN – zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci
osvětlení o částku 250.000 Kč,

b) číslo akce 04503521418: Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426,
příspěvková organizace – Projekt – udržitelné hospodaření s vodou – zhotovení
projektové dokumentace o částku 121.000 Kč,
rozhoduje
A) u Střední průmyslové školy textilní, Tyršova 1, Liberec, příspěvkové organizace
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 250.000 Kč
na výdaje spojené s realizací investiční akce č. 04503511422 „SEN – zhotovení
projektové dokumentace na rekonstrukci osvětlení“,
2.
3.

o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2023,

o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy
č. 2, v termínu do 16. 1. 2024,
B) u Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvkové organizace
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 121.000 Kč
na výdaje spojené s realizací investiční akce č. 04503521418 „Projekt – Udržitelné
hospodaření s vodou – zhotovení projektové dokumentace“,
4.

2.
3.

o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení
do 31. 12. 2023,

o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy
č. 2, v termínu do 16. 1. 2024,
a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 231/22 Zastupitelstvem
Libereckého kraje
a ukládá
1. Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 231/22 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
4.

2.

Termín: 30. 08. 2022
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení
požadovaných příloh ředitelům výše zmíněných příspěvkových organizací.

hlasování č. 14 pro 6
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Richter.

0
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zdržel se
0
byl přijat
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14. (11) RO č. 220/22 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – poskytnutí finanční odměny
za poskytnutí licence k užití výtvarného návrhu věcné ceny
Ing. Princová stručně shrnula obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1162/22/RK
RO č. 220/22 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – poskytnutí finanční odměny
za poskytnutí licence k užití výtvarného návrhu věcné ceny
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 220/22, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 10.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly, následovně:
1. snížení specifického ukazatele číslo akce 04700020000 – Soutěže-podpora talentovaných
dětí a mládeže ve výši 10.000 Kč,
2. zavedení nového specifického ukazatele číslo akce 04813340000 – Radek Votoček
– odměna za poskytnutí licence ve výši 5.000 Kč,
3.

zavedení nového specifického ukazatele číslo akce 04813350000 – Nicole Jarošová
– odměna za poskytnutí licence ve výši 5.000 Kč,

schvaluje
1. licenční smlouvu č. OLP/2708/2022, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem jako
nabyvatelem a Radkem Votočkem, datum narození 27. 9. 2001, trvale bytem Krásná 48,
468 21 Pěnčín, jako autorem, jejímž předmětem je odměna autorovi ve výši 5.000 Kč
za poskytnutí licence k užití návrhu věcné ceny,
2. licenční smlouvu č. OLP/2709/2022, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem jako
nabyvatelem a Nicole Jarošovou, datum narození 17. 6. 2004, trvale bytem Jarní 180/12,
460 01 Liberec 12, jako autorkou, jejímž předmětem je odměna autorovi ve výši 5.000 Kč
za poskytnutí licence k užití návrhu věcné ceny,
souhlasí
se zmocněním Ing. Dana Ramzera, náměstka hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, k podpisu schválených licenčních smluv mezi
Libereckým krajem a autory návrhů věcných cen, včetně podpisu právních jednání, na základě
kterých se tyto smlouvy mění, ruší nebo se narovnávají či jinak upravují práva a povinnosti
z nich vyplývající
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje, plnou moc č. PM 57/2022 k podpisu,
Termín: 30. 08. 2022
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 220/22 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 30. 08. 2022
3. Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení
licenčních smluv č. OLP/2708/2022 a č. OLP/2709/2022 k podpisu Ing. Danu Ramzerovi,
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náměstkovi hejtmana,
a zaměstnanosti.
hlasování č. 15

pro

7

řízení

resortu

školství,

proti

0

mládeže,

tělovýchovy,

sportu

Termín: 30. 09. 2022
zdržel se
0
byl přijat

15. (12) RO č. 221/22 – úprava kapitoly 916 04 – účelové provozní (neinvestiční) dotace –
odvody na MŠMT
Ing. Princová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1163/22/RK
RO č. 221/22 – úprava kapitoly 916 04 – účelové provozní (neinvestiční) dotace – odvody
na MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 221/22, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 190.871,60 Kč, jedná
se o vratky finančních prostředků na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a vratky za porušení rozpočtové kázně,
současně se navyšují výdaje v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční dotace odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 190.871,60 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 221/22
jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 16
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
16. (13) RO č. 222/22 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – poskytnutí a neposkytnutí
finanční podpory projektům v rámci záštit v oblasti vzdělávání a mládeže, tělovýchovy
a sportu
Ing. Princová stručně uvedla obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1164/22/RK
RO č. 222/22 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – poskytnutí a neposkytnutí finanční
podpory projektům v rámci záštit v oblasti vzdělávání a mládeže, tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 222/22, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 52.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly a které zahrnuje:
1. snížení ukazatele 04807220000 – Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení
naléhavých potřeb v oblasti vzdělávání a školství v průběhu roku o částku 52.000 Kč,
2. zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 52.000 Kč, a to:
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2.1 číslo akce 04813285702 – Středisko volného času Žlutá ponorka Turnov,
příspěvková organizace, Turnov, Husova 77 – Dětský den s Ponorkou, ve výši 10.000
Kč,
2.2 číslo akce 04813290000 – KALENDÁŘ LIBERECKA spol. s r. o., Liberec II – Nové
Město, Papírová 537 – S rodinou do Vesce, ve výši 10.000 Kč,
2.3 číslo akce 04813300000 – Kruh přátel Severáčku z. s., Liberec I – Staré Město,
Frýdlantská 1359/19 – Světlo za Lidice, ve výši 12.000 Kč,
2.4 číslo akce 04813310000 – SK Matchball Česká Lípa z. s., Česká Lípa, Boženy
Němcové 3129 – SK Matchball Česká Lípa CUP, ve výši 15.000 Kč,
2.5 číslo akce 04813320000 –
Minkovice,
– Minkovický
silák 2022, ve výši 5.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, které nemají charakter
de minimis, příjemcům:

sídlo

parametry

IČO

Název projektu

Dotace do výše
v Kč

Turnov

doba trvání
akce/den/1

00855022

Dětský den s
Ponorkou

10.000

Liberec

konání
akce/den/1

28739841

S rodinou do Vesce

10.000

Kruh přátel Severáčku z.s.

Liberec

koncert/ks/1

46744134

Světlo za Lidice

12.000

SK Matchball Česká Lípa
z.s.

Česká Lípa

Žadatel

Středisko volného času
Žlutá ponorka Turnov,
příspěvková organizace
KALENDÁŘ
LIBERECKA spol. s r. o.

Minkovice

2.

doba trvání
akce/den/5
doba trvání
akce/den/1

SK Matchball Česká
Lípa CUP
Minkovický silák
08305820
2022
26593700

o neposkytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli
ENSEMBLE MARTINŮ z. s., IČO: 65994400, se sídlem Třešňová 125, 511 01 Turnov,
na projekt „Letní hokejová škola Czech North hockey v Jablonci nad Nisou“

schvaluje
1. smlouvu č. OLP/2705/2022 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Střediskem volného
času Žlutá ponorka Turnov, příspěvková organizace, Turnov, Husova 77 na projekt
„Dětský den s Ponorkou“,
2. smlouvu č. OLP/2706/2022 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a společností s ručením
omezeným KALENDÁŘ LIBERECKA, Liberec II – Nové Město, Papírová 537
na projekt „S rodinou do Vesce“,
3.

smlouvu č. OLP/2707/2022 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a Kruhem přátel
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4.

Severáčku z. s., Liberec I – Staré Město, Frýdlantská 1359/19 na projekt „Světlo
za Lidice“,
smlouvu č. OLP/2898/2022 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a SK Matchball Česká
Lípa z. s., IČO: 26593700, se sídlem Boženy Němcové 3129, 470 01 Česká Lípa,
na projekt „SK Matchball Česká Lípa CUP“,

smlouvu č. OLP/2899/2022 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a
IČO: 08305820,
Minkovice, na projekt „Minkovický silák
2022“
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o rozhodnutí Rady
Libereckého kraje a zajistit předložení smluv o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana,
řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
Termín: 31. 08. 2022
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 222/22
jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
5.

hlasování č. 17

pro

7

proti

0

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

17. (14) RO č. 226/22 – úprava kapitoly 913 04 OŠMTS – úprava provozního příspěvku
vybraným příspěvkovým organizacím
Ing. Princová stručně uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1165/22/RK
RO č. 226/22 – úprava kapitoly 913 04 OŠMTS – úprava provozního příspěvku vybraným
příspěvkovým organizacím
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 226/22, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 913 04 – příspěvkové
organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 5.191.006 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
1. snížení dílčího ukazatele: finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu roku
o částku 5.191.006 Kč,
2.

navýšení dílčího ukazatele: Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace,
o celkovou částku 270.000 Kč, z toho částka 100.000 Kč na úhradu nákladů na opravu
topného systému a termostatických ventilů a částka 170.000 Kč na výměnu osvětlení
za energeticky úsporná v objektu B,

3.

navýšení dílčího ukazatele: Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1,
příspěvková organizace, o částku 158.440 Kč na úhradu nákladů na havárii přívodního
elektro kabelu do hlavní budovy školy,

- 24 -

Zápis z 13. zasedání Rady Libereckého kraje dne 12. 7. 2022
4.

5.

6.

7.
8.

navýšení dílčího ukazatele: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova
1387, příspěvková organizace, o částku 10.000 Kč na úhradu nákladů na zajištění
organizace cvičení Integrovaného záchranného systému,
navýšení dílčího ukazatele: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec,
příspěvková organizace, o částku 500.000 Kč na úhradu nákladů na výměnu osvětlení
za energeticky úsporná v budově základní školy,
navýšení dílčího ukazatele: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1,
příspěvková organizace, o částku 250.000 Kč na úhradu nákladů na výměnu osvětlení
za energeticky úsporná na hlavní budově, strážním domku a oranžérii,
navýšení dílčího ukazatele: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace,
o částku 120.000 Kč na úhradu nákladů na nákup školního nábytku,
navýšení dílčího ukazatele: Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková
organizace, o částku 190.000 Kč na úhradu nákladů na výměnu osvětlení za energeticky
úsporná v objektu školy,

navýšení dílčího ukazatele: Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod,
Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace, o částku 1.200.000 Kč na úhradu nákladů
na výměnu osvětlení za energeticky úsporná v obou budovách školy,
10. navýšení dílčího ukazatele: Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní
akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, o částku
220.000 Kč na úhradu nákladů na výměnu osvětlení za energeticky úsporná,
9.

11. navýšení dílčího ukazatele: Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou,
Belgická 4852, příspěvková organizace, o částku 250.000 Kč na úhradu nákladů
na výměnu osvětlení za energeticky úsporná,
12. navýšení dílčího ukazatele: Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková
organizace, o částku 90.000 Kč na úhradu nákladů na nákup školních lavic, židlí a šatních
skříněk,
13. navýšení dílčího ukazatele: Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426,
příspěvková organizace, o částku 908.016 Kč na úhradu nákladů na výměnu osvětlení
za energeticky úsporná v objektu budovy školy a budovy domova mládeže,
14. navýšení dílčího ukazatele: Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká
Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, o částku 300.000 Kč na úhradu nákladů
na opravu druhého plynového kotle z důvodu zajištění tepla a teplé vody pro budovu
školy,
15. navýšení dílčího ukazatele: Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor,
Wolkerova 316, příspěvková organizace, o částku 350.000 Kč na úhradu nákladů
na výměnu osvětlení za energeticky úsporná v budově Revoluční ulice a v budově
domova mládeže Nemocniční ulice,
16. navýšení dílčího ukazatele: Střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace,
o částku 200.000 Kč na úhradu nákladů na výměnu osvětlení za energeticky úsporná,
17. navýšení dílčího ukazatele: Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213,
příspěvková organizace, o částku 150.000 Kč na úhradu nákladů na výměnu osvětlení
za energeticky úsporná v budovách A. Staška, J. J. Fučíka, k Babylonu,
18. navýšení dílčího ukazatele: Dětský domov, Semily, Nad školami 480, příspěvková
organizace, o 24.550 Kč na úhradu nákladů na klempířské opravy na střeše
jihovýchodního křídla budovy dětského domova
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 226/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 18 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
18. (15) RO č. 230/22 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – rozhodnutí o poskytnutí
individuální dotace zapsanému spolku Kruh přátel Severáčku
Ing. Princová uvedla předložený materiál.
Bez diskuze či připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1166/22/RK
RO č. 230/22 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery – rozhodnutí o poskytnutí individuální
dotace zapsanému spolku Kruh přátel Severáčku
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 230/22, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 100.000 Kč bez dopadu na celkový
objem kapitoly a které zahrnuje:
1. snížení ukazatele 04812570000 – Vzdělávací aktivity pro dospělé a seniory o částku
100.000 Kč,
zavedení nového specifického ukazatele číslo akce 04813330000: Kruh přátel Severáčku
z. s., Liberec I – Staré Město, Frýdlantská 1359/19 – Doprava dětí Severáčku na turné
po Jižní Koreji a zpět v celkové výši 100.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje do výše 100.000 Kč
na projekt s názvem Doprava dětí Severáčku na turné po Jižní Koreji a zpět zapsanému spolku
Kruh přátel Severáčku z. s., IČO: 46744134, se sídlem Frýdlantská 1359/19, Liberec I – Staré
Město,
schvaluje
znění Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu číslo OLP/2911/2022, uzavírané
mezi Libereckým krajem a Kruhem přátel Severáčku z. s., Frýdlantská 1359/19, Liberec,
IČO 46744134
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 230/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 30. 08. 2022
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení Smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/2911/2022 k podpisu Ing. Danu
Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti.
2.

hlasování č. 19

pro

7

proti
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0

Termín: 31. 08. 2022
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0
byl přijat
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19. (16) Projekty škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem ve výzvě
“Šablony pro MŠ a ZŠ I“ – souhlas zřizovatele
Ing. Princová uvedla, že se jedná o žádosti do šablon pro MŠ a ZŠ tj. unifikované projekty
pod MŠMT na zařízení včetně variabilní částky dle počtu žáků.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1167/22/RK
Projekty škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem ve výzvě “Šablony
pro MŠ a ZŠ I“ – souhlas zřizovatele
Rada kraje po projednání
souhlasí
s předložením projektů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem do Výzvy
č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu Jan Amos Komenský,
a to subjektem:
1. Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace,
2. Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7,
příspěvková organizace,
3.

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace,

4.

Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková
organizace,
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková
organizace,

5.
6.
7.

Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková
organizace,
Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace,

8. Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace,
9. Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace,
10. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace,
11. Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková
organizace,
12. Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
13. Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace,
14. Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily,
příspěvková organizace
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, informovat o souhlasu ředitelky a ředitele škol a školských zařízení.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 20
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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20. (17) Projekty škol zřizovaných Libereckým krajem ve výzvě “Šablony pro SŠ a VOŠ
I“ – souhlas zřizovatele
Ing. Princová sdělila, že v tomto materiálu se jedná rovněž o šablony tentokrát pro střední školy
a vyšší odborné školy. Zdůraznila, že se jedná o personální záležitosti, nikoliv investice.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1168/22/RK
Projekty škol zřizovaných Libereckým krajem ve výzvě “Šablony pro SŠ a VOŠ I“
– souhlas zřizovatele
Rada kraje po projednání
souhlasí
s předložením projektů škol a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem do Výzvy
č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I Operačního programu Jan Amos Komenský,
a to subjektem:
1. Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace,
2. Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace,
3.
4.
5.

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace,
Gymnázium, Tanvald, příspěvková organizace,
Gymnázium F.X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace,

6.
7.

Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace,
Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace,

8. Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace,
9. Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
10. Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice, příspěvková
organizace,
11. Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27,
příspěvková organizace,
12. Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace,
13. Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 15, příspěvková organizace,
14. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec,
Šamánkova 500/8, příspěvková organizace,
15. Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace,
16. Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace,
17. Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková
organizace,
18. Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1,
Masarykova 3, příspěvková organizace,
19. Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace,
20. Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková
organizace,
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21. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace,
22. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní
náměstí 1, příspěvková organizace,
23. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace,
24. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace,
25. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace,
26. Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace,
27. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace,
28. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace,
29. Střední škola, Semily, příspěvková organizace,
30. Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace,
31. Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace,
32. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková
organizace,
33. Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace,
34. Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace,
35. Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace,
36. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace,
37. Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, informovat o souhlasu ředitelky a ředitele škol a školských zařízení.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 21
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
21. (18) Stanovení platu zástupkyni ředitele příspěvkové organizace resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Princová ve stručnosti shrnula obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1169/22/RK
Stanovení platu zástupkyni ředitele příspěvkové organizace resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
stanovuje
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v souladu s § 124 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, směrnicí Rady Libereckého kraje č. 01/2007, s účinností od 1. dubna 2022 příplatek
za vedení Zdeňce Valentové, zástupkyni ředitele Dětského domova, Semily, Nad Školami 480,
příspěvkové organizace, která dočasně řídí příspěvkovou organizaci
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi, platový výměr k podpisu
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 22
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
22. (20) Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7 – dodatky a smlouvy o partnerství
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál a současně požádala o úpravu
po projednání, a to doplnění textu ve smlouvě v čl. V odst. 8 Pokud nebude v Rozhodnutí
o poskytnutí dotace stanoveno jinak.
Bez diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1170/22/RK
Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7 – dodatky a smlouvy o partnerství
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) vzor smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc
dětem v Libereckém kraji 7, a to pro školní rok 2022/2023, která se uzavře
mezi Libereckým krajem a následujícími příspěvkovými organizacemi:
Organizace:

Sídlo:

Mateřská škola "Klíček", Liberec,
Žitná
832/19,
příspěvková
organizace
Základní škola, Komenského,
Jablonné
v
Podještědí,
příspěvková organizace
Základní škola Liberec, Lesní
575/12, příspěvková organizace
Základní škola Jablonec nad
Nisou – Mšeno, Mozartova 24,
příspěvková organizace

Žitná 832/19, 460 06 Liberec

Počet Finanční
osob: podíl v Kč:
72743069
5 44.100,00
IČO:

Komenského 453, 471
Jablonné v Podještědí

25 71294171

Lesní 575/12, 46001 Liberec 1

46744924

Mozartova 3678/24, 466 04 72743034
Jablonec nad Nisou

7

39.249,00

10

62.622,00

25 156.555,00

b) vzor dodatku č. 1 smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu
Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7 pro školní rok 2022/2023, který se uzavře
mezi Libereckým krajem a následujícími příspěvkovými organizacemi:
Organizace:

IČO:
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Základní škola a mateřská škola,
Kamenický Šenov, náměstí Míru 616,
příspěvková organizace
Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343,
okres Liberec - příspěvková organizace
Mateřská škola, Nové Město pod Smrkem,
okres Liberec, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Mírová
81, Mimoň, příspěvková organizace
Mateřská škola Železný Brod, Slunečná
327, příspěvková organizace
Základní škola, Liberec, Broumovská
847/7, příspěvková organizace
Základní škola, Liberec, ul. 5. května
64/49, příspěvková organizace
Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406,
příspěvková organizace
Základní škola Dr. Františka Ladislava
Riegra Semily, příspěvková organizace
Základní škola Železný Brod, Školní 700,
příspěvková organizace

49864653

18

10

78.088,50 124.324,20

69411123

22

20

99.303,75 189.606,90

72741911

20

19 144.243,75 273.781,20

48282545

26

21 133.087,50 212.933,17

70695016

10

6

65.415,00

89.057,85

65642368

12

8

59.535,00

86.662,80

65642376

13

9

65.598,75 104.561,55

48283061

5

3

26.514,60

26.827,50

854841

35

26 174.982,50 301.764,75

70694974

15

10

Základní škola, Liberec, U Školy 222/6,
příspěvková organizace
Základní škola Tanvald, Sportovní 576,
příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Desná,
okres Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace
Základní škola Nový Bor, Generála
Svobody 114, okres Česká Lípa,
příspěvková organizace
Základní škola, Liberec, Švermova 403/40,
příspěvková organizace
Základní škola Karla Hynka Máchy Doksy,
Valdštejnská 253, okres Česká Lípa –
příspěvková organizace
Základní škola Koberovy, okres Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace

64040402

13

7

43257089

30

25 184.275,00 307.667,33

70982597

57

62 314.443,50 728.820,75

72743964

10

13

55.860,00 148.999,20

70884978

10

10

47.250,00 123.472,65

70698511

35

35 197.993,25 382.063,50

70695041

2

2

13.482,00

13.230,00

Základní škola Turnov, Žižkova 518,
příspěvková organizace
Mateřská škola Jilemnice, příspěvková
organizace
Základní škola Rovensko pod Troskami,
příspěvková organizace
Mateřská
škola
Dubá-příspěvková
organizace
Mateřská škola Rovensko pod Troskami,
příspěvková organizace

855049

15

1

71.662,50

11.642,40

71011170

7

1

48.951,00

13.393,80

856118

9

4

49.428,75

48.641,25

70695831

12

2

91.980,00

17.199,00

70998108

5

2

36.855,00

17.199,00
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MATEŘSKÁ ŠKOLA "SÍDLIŠTĚ“,
Liberec 30, Skloněná 1414, příspěvková
organizace
Základní škola, Liberec, Sokolovská 328,
příspěvková organizace
Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1,
příspěvková organizace
Základní škola, Základní umělecká škola a
Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec
Základní škola, Česká Lípa, Šluknovská
2904, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Barvířská,
Liberec, příspěvková organizace
Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká
Lípa, Mánesova 1526, příspěvková
organizace
Školní jídelna Frýdlant, okres Liberec,
příspěvková organizace
Základní škola, Liberec, Vrchlického
262/17, příspěvková organizace
Základní škola Dubá - příspěvková
organizace
Mateřská škola Koberovy, příspěvková
organizace
Základní škola a mateřská škola, Stráž pod
Ralskem, příspěvková organizace
Základní škola Turnov, Skálova 600,
příspěvková organizace
Mateřská škola Špičák, Česká Lípa,
Zhořelecká 2607, příspěvková organizace

46746234

5

2

40.950,00

35.345,10

68974639

4

4

20.884,50

47.331,90

72742429

10

4

87.412,50

61.449,15

63154617

6

15

48283070

25

65635612

12

11

49864611

25

13 113.925,00 117.498,15

71223461

30

45 157.342,50 492.568,65

46746757

7

4

48282979

20

14

70695059

1

1

46750088

22

Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola, Česká
Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace
Základní škola Lidická, Hrádek nad Nisou,
Školní ul. 325, okres Liberec, příspěvková
organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou,
Švédská 14, příspěvková organizace
Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola,
Raspenava, okres Liberec – příspěvková
organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou,
Střelecká 14, příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola Višňová,
okres Liberec, příspěvková organizace

48.717,90 215.440,05

6 119.437,50

68.305,65

73.082,10 127.061,55

40.327,35

46.525,50

98.784,00 131.089,35
7.900,20

9.481,50

2 143.561,25

28.418,25

4

16.558,50

43.816,50

6 110.250,00

85.428,00

854794

3

831298

15

68975147

23

11

48283088

12

4

61.983,60

46.053,00

70983003

3

2

16.800,00

18.921,00

72743778

8

1

57.697,50

27.942,60

70982198

45

38 179.550,00 361.150,65

72744189

35

12 217.035,00 157.218,08

72048085

5

3

39.926,25

51.182,25

72743522

7

3

42.411,60

36.102,15
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Základní škola, Lázně Libverda, okres
Liberec – příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola pro
tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7,
příspěvková organizace
Základní škola a mateřská škola
logopedická, příspěvková organizace
Mateřská škola "Hvězdička", Liberec,
Gagarinova 788/9, příspěvková organizace
Základní škola Nové Město pod Smrkem,
příspěvková organizace

72743417

13

46749799

18

46748059

16

7 100.143,75

83.086,50

72076950

10

4

62.023,50

72741996

37

48 151.987,50 518.943,60

Základní škola Železný Brod, Pelechovská 70694982
800, příspěvková organizace

19

11

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, 72743131
příspěvková organizace

23

Samostatná školní jídelna, Česká Lípa, 28. 49864548
října 2733, příspěvková organizace

37

Základní škola a mateřská škola,
Dětřichov, okres Liberec, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola, Hejnice,
okres Liberec, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola
Volfartice, okres Česká Lípa, příspěvková
organizace
Mateřská škola Lázně Libverda, okres
Liberec-příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola, Osečná,
okres Liberec, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola, Studenec,
okres Semily, příspěvková organizace
Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118,
příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Velké
Hamry, příspěvková organizace
Masarykova základní škola, příspěvková
organizace
Mateřská škola "Lísteček", Vratislavice
nad Nisou, příspěvková organizace
Základní škola U Lesa Nový Bor, Boženy
Němcové 539, okres Česká Lípa,
příspěvková organizace
Mateřská škola Jablonec nad Nisou,
Palackého 37, příspěvková organizace

72743603

10

8

49.518,00 106.331,40

70695911

9

2

48.951,00

33.922,35

72745088

3

2

13.996,50

23.746,80

72741511

2

3

12.495,00

22.932,00

70983810

3

2

15.435,00

24.950,10

854760

4

3

20.580,00

16.537,50

72741716

2

2

10.290,00

19.992,00

72743476

16

17

43256791

35

20 181.177,50 237.297,90

46746480

1

1

7.770,00

20.638,80

46750461

6

6

30.240,00

68.130,30

72743433

1

1

5.355,00

14.549,85
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8

64.239,00

86.494,80

20 114.072,00 218.766,45

78.093,75

76.230,00 108.788,40

4 118.702,50

43.523,55

16 152.145,00 156.762,90

84.252,00 195.372,45
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Základní škola a Mateřská škola Pod
Ralskem 572, Mimoň, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola, Hrádek
nad Nisou – Loučná, příspěvková
organizace
Základní škola a Mateřská škola Nová Ves,
okres Liberec, příspěvková organizace
Mateřská škola Plavy, okres Jablonec nad
Nisou – příspěvková organizace
Mateřská škola "Rolnička", Liberec,
Truhlářská 340/7, příspěvková organizace

48283011

5

2

21.866,25

19.223,40

70983127

20

70695997

2

3

10.290,00

38.766,00

72744405

2

1

12.862,50

12.715,50

72742020

3

3

20.412,00

26.460,00

15 104.002,50 157.294,20

souhlasí
ve smyslu § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon s uzavřením dodatku smlouvy
o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Libereckém
kraji 7 se:
1. Základní školou a Mateřskou školou pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7,
příspěvkovou organizací, se sídlem: Lužická 920/7, 460 01 Liberec, IČO: 46749799,
2. Základní školou a mateřskou školou logopedickou, příspěvkovou organizací, se sídlem:
E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec, IČO: 46748059
a ukládá
a) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o partnerství
s finančním příspěvkem Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, k podpisu,
Termín: 31. 08. 2022
b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dodatků ke smlouvám
o partnerství s finančním příspěvkem Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení
rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, k podpisu.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 23
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
23. (21) Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Princová uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1171/22/RK
Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím:
a) věcných darů:
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1.

2.

potravin v hodnotě 84.016 Kč pro klienty dětského domova od spolku Potravinová
banka Libereckého kraje, z. s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec,
IČ: 22714154, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné
v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,
15 ks „Česko-ukrajinského ilustrovaného slovníku“ v hodnotě 1.110 Kč a 15 ks
„Česky krok za krokem“ v hodnotě 8.198 Kč pro potřebu zajištění výuky žáků
z Ukrajiny od Nadace PPF, se sídlem Evropská 2690/17, 160 00 Praha – Dejvice,
IČ: 08547645, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední škola strojní, stavební
a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, IČ: 00526517,

b) finančních darů:
1. ve výši 50.000 Kč na vybavení, režii dílen, na nákup materiálu a surovin využívaných
pro pořádání Mezinárodního sympozia rytého skla od Spolku sympozia rytého skla,
z. s., se sídlem Osvobození 69, 471 14 Kamenický Šenov, IČ: 68299656,
do vlastnictví příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, IČ: 62237039,
2. ve výši 100.000 Kč na nákup vybavení do chemických laboratoří (magnetické
míchačky, míchadla, baňky a chemikálie) pro nový studijní obor nanotechnologie
a polymery od akciové společnosti ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 00
Praha 10, IČ: 25702556, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední
uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace, IČ: 60252766,
3.

4.

5.

6.

7.

8.

ve výši 5.000 Kč na realizaci rekreačních pobytů dětí z dětského domova od
bytem
do vlastnictví
příspěvkové organizace Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, IČ: 00855006,
ve výši 15.000 Kč na realizaci rekreačního pobytu dětí z dětského domova
v Beskydech od akciové společnosti ELKOV elektro a.s., se sídlem Kšírova 701/255,
619 00 Brno, IČ: 26279690, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov,
Semily, Nad Školami 480, IČ: 00855006,
ve výši 16.575 Kč pro 5 klientek dětského domova z folklórního kroužku Patašpička
na úhradu letního tanečního soustředění od Nadace Asociace hotelů a restaurací
České republiky, se sídlem Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha – Nové Město,
IČ: 48546003, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné
v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,
ve výši 70.670 Kč na obědové služby ve prospěch 31 žáků od 1. 9. 2022
do 31. 12. 2022 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem
Vlastislavova 152//4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, do vlastnictví příspěvkové
organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková
organizace, IČ: 60254190,
ve výši 113.645 Kč na obědové služby ve prospěch 31 žáků od 1. 1. 2023
do 30. 6. 2023 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem
Vlastislavova 152//4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509, do vlastnictví příspěvkové
organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková
organizace, IČ: 60254190,
ve výši 100.000 Kč na realizaci letního tábora pro děti z dětského domova
od společnosti Život dětem, o.p.s., se sídlem Koclířova 771, 198 00 Praha 14,
IČ: 70105031, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá – Deštná
6, příspěvková organizace, IČ: 63778181,
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c) nadačního příspěvku:
ve výši 10.000 Kč na částečnou úhradu ceny kláves s příslušenstvím a výtvarných potřeb
pro žáky od Nadace PRECIOSA, se sídlem Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou,
IČ: 60254092, do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, IČ: 46749799, příspěvková organizace
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 24 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
24. (22) Úprava finančních dokumentů roku 2022 u vybraných příspěvkových organizací
resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Princová představila předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1172/22/RK
Úprava finančních dokumentů roku 2022 u vybraných příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
schvaluje
úpravu finančních dokumentů příspěvkových organizací:
1. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace, IČ: 60252766,
snížení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 350.000 Kč v důsledku snížení
rozpočtu schválené akce „Linoleum 2. patro“ z původních 550.000 Kč
na 200.000 Kč,
b) navýšení čerpání prostředků fondu investic ve výši 500.000 Kč na zařazení nové akce
„Pořízení užitkového automobilu“ a změnu v Plánu investic na rok 2022,
a)

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace, IČ: 00140147,
navýšení čerpání fondu investic ve výši 200.000 Kč, z původních 400.000 Kč na 600.000 Kč
a změnu v Plánu investic na rok 2022, konkrétně:
• vyřazení akce „PD - oprava sociálního zařízení budova teorie“ ve výši 200.000 Kč,
• zařazení nové akce „Úprava prostor stolničení v budově Podhorská 54“ ve výši 400.000 Kč,
3. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní
náměstí 1, příspěvková organizace, IČ: 60252600,
navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 108.690 Kč, z původních 120.000 Kč
na 228.690 Kč, na financování zvýšeného rozpočtu stávající akce „Oprava soustruhu“,
4. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kostelní 9, příspěvková
organizace, IČ: 00673731,
2.

navýšení čerpání fondu investic ve výši 20.000 Kč a změny v Plánu investic organizace na rok
2022, konkrétně:
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• navýšení rozpočtu akce „Mikroskopický multiprohlížeč pro zdravotní laboranty“ z původních
250.000 Kč na 270.000 Kč,
• změna názvu akce „Server pro školu 3x“ na „Server pro školu 2x včetně software“,
5. Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace,
IČ: 00555053,
snížení čerpání fondu investic ve výši 2.422.000 Kč a změny v Plánu investic organizace na rok
2022, konkrétně:
• vyřazení akce „Rekonstrukce elektroinstalace C,D“ ve výši 2.350.000 Kč,
• snížení rozpočtu akce „Univerzální robot – studená kuchyň“ ve výši 127.000 Kč,
• zařazení nové akce „Plynový sporák“ ve výši 55.000 Kč,
6. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace,
IČ: 00082554,
navýšení čerpání fondu investic ve výši 447.429 a změny v Plánu investic organizace na rok
2022, konkrétně:
• snížení rozpočtu akce „Rohlíkovač pro školní pekařskou dílnu“ ve výši 52.571 Kč,
• zařazení nové akce „Vozidlo pro přepravu žáků“ ve výši 500.000 Kč,
7. Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace, IČ: 46748067,
žádá o navýšení čerpání rezervního fondu ve výši 150.000 Kč na dočasné financování části
nákladů projektu Erasmus + „Fake news“ – Klíčová akce 2 – Partnerství škol do doby obdržení
poslední splátky od poskytovatele,
8. Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace,
IČ: 49864351,
a) navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 170.000 Kč na posílení fondu
investic,
b) navýšení čerpání fondu investic ve výši 170.000 Kč a zařazení nové akce „Oranžové
hřiště“ ve výši 170.000 Kč do Plánu investic organizace na rok 2022,
9. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace, IČ: 00526517,
snížení čerpání fondu investic ve výši 400.000 Kč a změnu v Plánu investic organizace na rok
2022, konkrétně:
• vyřazení akce „Výkup pozemku Řepná“ ve výši 1.500.000 Kč,
• zařazení nové akce „Doplnění systému vytápění Ještědská“ v rozpočtu 1.000.000 Kč,
• zařazení nové akce „Bezbariérové WC Truhlářská“ v rozpočtu 100.000 Kč,
10. Střední škola, Semily, příspěvková organizace, IČ: 00528714,
navýšení čerpání fondu investic ve výši 67.000 Kč a zařazení nové akce „Truhlářský stroj
– protahovačka“ ve výši 67.000 Kč do Plánu investic organizace na rok 2022
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schválenými finančními dokumenty
ředitele výše uvedených příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 25 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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25. (23) Zmařená investice – SUPŠ sklářská Železný Brod
A) Pořízení PZ a PD k rekonstrukci DM
B) Zhotovení PD včetně inženýrských činností na rekonstrukci části objektu DM
Ing. Princová k předloženému materiálu sdělila, že se jedná o zmařenou investici. Byly
zahájeny činnosti týkající se zpracování projektového záměru a projektové dokumentace
na rekonstrukci domova mládeže v Železném Brodu, a to včetně inženýrských činností
na rekonstrukci části tohoto objektu. Posléze došlo k ukončení memoranda o společném
postupu mezi Libereckým krajem a městem Železný Brod a k následné nerealizaci záměru.
Celá akce byla vyčíslena na cca 2,5 mil. Kč. Výsledkem projektu byly náklady na rekonstrukci
107 mil. Kč. V tomto domově mládeže je ubytováno cca 60 dětí.
Mgr. Tulpa doplnil, že došlo k finančnímu nárůstu, neboť v nových projektech
se nedoporučuje, aby sociální zařízení bylo na chodbách, tudíž se muselo vše implementovat
do nových pokojů.
Ing. Princová vysvětlila, že bude současný domov mládeže veden jako kategorie bydlení
II. třídy. Ostatní uprázdněné prostory jsou pronajímány.
Ing. Miklík se dotázal na stav budovy.
Ing. Princová odpověděla, že stav budovy je relativně slušný, jedná se o částečné rekonstrukce
interiéru.
Načež proběhla krátká diskuze o dalším postupu.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1173/22/RK
Zmařená investice – SUPŠ sklářská Železný Brod
A) Pořízení PZ a PD k rekonstrukci DM
B) Zhotovení PD včetně inženýrských činností na rekonstrukci části objektu DM
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
u Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvkové organizace, informaci o ukončení investičních akcí „Pořízení projektového záměru
a projektové dokumentace k rekonstrukci domova mládeže“ a „Zhotovení projektové
dokumentace včetně inženýrských činností na rekonstrukci části objektu domova mládeže“
z důvodu nerealizace záměru a ukončení Memoranda o společném postupu ve věci
rekonstrukce a užívání objektu domova mládeže, Těpeřská 581, 468 22 Železný Brod, mezi
Libereckým krajem a městem Železný Brod,
souhlasí
1. s vyřazením majetku celkem ve výši 290.200 Kč vedeného na účtu 042 – nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek, pořízeného v rámci přípravy akce „Pořízení projektového
záměru a projektové dokumentace k rekonstrukci domova mládeže“ z evidence kraje
jako zmařenou investici,
Název

Pořizovací
cena

Projektová dokumentace

73.415 Kč
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2.

Projektová dokumentace

216.785 Kč

Celkem

290.200 Kč

2018

s vyřazením majetku celkem ve výši 2.537.525,40 Kč vedeného na účtu 042
– nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, pořízeného v rámci přípravy akce
„Zhotovení projektové dokumentace včetně inženýrských činností na rekonstrukci části
objektu domova mládeže“ z evidence kraje jako zmařenou investici,
Název

Pořizovací cena

Rok
pořízení

Inženýrské práce

24.623,50 Kč

2017

Inženýrské práce

229.948,40 Kč

2018

14.520 Kč

2018

315.615 Kč

2018

228.931,50 Kč

2019

1.723.887 Kč

2019

Administrace zakázky
Projektová dokumentace
Inženýrské práce
Projektová dokumentace

2.537.525,40 Kč

Celkem

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit další postup při likvidaci majetku kraje jako zmařené investice.
Termín: 31. 10. 2022
hlasování č. 26 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
26. (24) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor č. OLP/4067/2020 – ČR
Státní oblastní archiv v Litoměřicích – archiv odboru školství
Ing. Princová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1174/22/RK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor č. OLP/4067/2020 – ČR Státní
oblastní archiv v Litoměřicích – archiv odboru školství
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor č. OLP/4067/2020, uzavřený mezi
Libereckým krajem a ČR – Státním oblastním archivem v Litoměřicích, se sídlem Krajská 48/1,
412 01 Litoměřice, IČ: 70979464, za účelem doplnění ustanovení o okamžitém jednostranném
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ukončení smluvního vztahu ze strany půjčitele, a to pokud pominou důvody dočasné
nepotřebnosti
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení dodatku
č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor č. OLP/4067/2020 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 10. 2022
hlasování č. 27 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8
27. (25) Zahájení výběrového řízení VZMR „Zpevněná plocha krmiště pro otelené krávy“
Školním statkem Frýdlant, p. o.
Ing. Princová uvedla, že se jedná o zahájení výběrového řízení na krmiště pro otelené krávy.
Ing. Sviták se dotázal na částku a na návrh oslovených firem.
Ing. Princová vysvětlila na co konkrétně jsou určeny finanční prostředky a po projednání bude
doplněno více firem, které budou osloveny. Konstatovala, že veřejná zakázka bude standardně
vyvěšena na profilu zadavatele.
Ing. Sviták požádal, aby po projednání byla také doplněna technická zpráva, na jejímž základě
byla vypočítána finanční náročnost.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo halsováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1175/22/RK
Zahájení výběrového řízení VZMR „Zpevněná plocha krmiště pro otelené krávy“
Školním statkem Frýdlant, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpevněná plocha
krmiště pro otelené krávy“ Školním statkem Frýdlant, příspěvkovou organizací, v souladu
se Směrnicí RK č. 1/2021,
2. s textem „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky
malého rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 20. 07. 2022
hlasování č. 28 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna
Ing.
Vinklátová.
8
28. (26) Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a tělovýchovy
Ing. Princová uvedla předložený materiál.
Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1176/22/RK
Žádosti o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sportu a tělovýchovy
Rada kraje po projednání
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souhlasí
s neposkytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
1. Klubu kanoistiky Železný Brod z. s., IČO: 64669114, se sídlem náměstí 3. května,
Železný Brod na realizaci projektu s názvem Rozvod elektrického proudu v areálu
„Paraplíčko“,
2. Šachovému klubu Most, z. s., IČO: 27034607, se sídlem K. J. Erbena 220/7, Most
na realizaci projektu s názvem Mistrovství ČR v rapid šachu pro mládež 2022,
Sokolské župě Ještědské, pobočnému spolku, IČO: 44224737, se sídlem Voroněžská 144,
Liberec, na realizaci projektu s názvem Provoz kanceláře Sokolské župy Ještědské
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit informování Klubu
kanoistiky Železný Brod, z. s., Šachového klubu Most z. s., a Sokolské župy Ještědské,
pobočného spolku, o rozhodnutí Rady Libereckého kraje nevyhovět jejich žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 29 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
3.

29. (27) Zahájení VZMR „Oplocení pozemku u budovy gymnázia“ Gymnáziem – II,
Střední odbornou školou a Střední zdravotnickou školou, Jilemnice, p. o.
Ing. Princová sdělila, že se jedná o druhé zadání veřejné zakázky na oplocení pozemku
gymnázia v Jilemnici. Důvodem je, že úspěšný žadatel se rozhodl nepodepsat smlouvu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1177/22/RK
Zahájení VZMR „Oplocení pozemku u budovy gymnázia“ Gymnáziem – II, Střední
odbornou školou a Střední zdravotnickou školou, Jilemnice, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oplocení pozemku
u budovy gymnázia – II“ Gymnáziem, Střední odbornou školou a Střední zdravotnickou
školou, Jilemnice, příspěvková organizace v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
b) s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné
zakázky malého rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 30 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
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30. (28) Protokol o kontrole č. j. OK-05/22 – Gymnázium, Letná 263, 471 24 Mimoň,
příspěvková organizace LK.
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Karel Novák, vedoucí odboru kontroly.
Ing. Sviták zahájil společné projednávání bodů č. 28 až 33.
Ing. Princová u předložených protokolů z kontrol upozornila na bod č. 33 týkající se provedené
kontroly ve Střední škole, strojní, stavební a dopravní v Liberci, kde byla provedena již
následná kontrola při níž bylo zjištěno, že 5 nedostatků bylo odstraněno, 1 nedostatek odstraněn
nebyl a 3 pouze částečně. Doplnila, že situaci řešila s ředitelem školy. V příštím týdnu
se uskuteční konkurz po 6 letém funkčním období na pozici ředitele školy,
do kterého se současný pan ředitel nepřihlásil.
Mgr. Novák doplnil, že byla provedena následná kontrola, neboť při klasické kontrole bylo
zjištěno cca 20 pochybení. Při následné kontrole se zaměřili na zásadních 9 nedostatků a tedy
jak bylo řečeno, tak 1 odstraněn nebyl a 3 nedostatky byly odstraněny pouze částečně.
Mgr. Novák dále upozornil na bod č. 29 týkající se provedené kontroly v Dětském domově
v Jablonci nad Nisou. Celkem byly zjištěny 4 nedostatky, ale zásadním problémem byly chybné
souhrnné výdajové doklady. Načež byla po 3 měsících provedena následná kontrola, kdy bylo
zkontrolováno cca 600 účetních dokladů.
Bez dalších dotazů, připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1178/22/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-05/22 – Gymnázium, Letná 263, 471 24 Mimoň, příspěvková
organizace LK.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK - 05/22 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Gymnázium, Letná 263, 471 24 Mimoň. Kontrola byla vykonána ve dnech
14. 3. a 16. 3. 2022 na místě, kontrolou byly zjištěny 4 nedostatky. Příspěvková organizace
přijala opatření k nápravě nedostatků dopisem ze dne 12. 5. 2022.
hlasování č. 31 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
31. (29) Protokol o kontrole č. j. OK-06/22 – Dětský domov, Pasecká 20, 466 02 Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace LK
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1179/22/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-06/22 – Dětský domov, Pasecká 20, 466 02 Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK - 06/22 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Dětský domov, Pasecká 20, 466 02 Jablonec nad Nisou. Kontrola byla
vykonána ve dnech 7. - 8. 2. 2022 na místě, kontrolou byly zjištěny 4 nedostatky. Příspěvková
organizace přijala opatření k nápravě nedostatků dopisem ze dne 1. 4. 2022.
hlasování č. 32 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

- 42 -

Zápis z 13. zasedání Rady Libereckého kraje dne 12. 7. 2022
32. (30) Protokol o kontrole č. j. OK-06/22-N – Dětský domov, Pasecká 20, 466 02 Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace LK
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1180/22/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-06/22-N – Dětský domov, Pasecká 20, 466 02 Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK - 06/22-N - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Dětský domov, Pasecká 20, 466 02 Jablonec nad Nisou. Následná kontrola
byla provedena dne 25. 5. 2022. Při následné kontrole bylo zjištěno - 2 nedostatky odstraněny,
1 nedostatek nebyl odstraněn a 1 nedostatek byl částečně odstraněn.
hlasování č. 33

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

33. (31) Protokol o kontrole č. j. OK-08/22 – Gymnázium, Střední odborná škola a Střední
zdravotnická škola, Tkalcovská 460, 514 01 Jilemnice příspěvková organizace LK
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1181/22/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-08/22 – Gymnázium, Střední odborná škola a Střední
zdravotnická škola, Tkalcovská 460, 514 01 Jilemnice příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK - 08/22 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola,Tkalcovská
460, 514 01 Jilemnice. Kontrola byla vykonána ve dnech 21. - 23. 3. 2022 na místě, kontrolou
bylo zjištěno 5 nedostatků. Příspěvková organizace přijala opatření k nápravě nedostatků
dopisem ze dne 20. 5. 2022.
hlasování č. 34 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
34. (32) Protokol o kontrole č. j. OK-09/22 – Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1,
460 01 Liberec, příspěvková organizace LK
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1182/22/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-09/22 – Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, 460 01
Liberec, příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK - 09/22 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Střední průmyslová škola textilní, Tyršova 1, 460 01 Liberec. Kontrola byla
vykonána ve dnech 19. 4. 2022 - 20. 4. 2022 na místě, kontrolou byly zjištěny 2 nedostatky.
Příspěvková organizace přijala opatření k nápravě nedostatků dopisem ze dne 20. 5. 2022.
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hlasování č. 35

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

35. (33) Protokol o kontrole č. j. OK-92/20-N – Střední škola strojní, stavební a dopravní,
Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec, příspěvková organizace LK
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1183/22/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-92/20-N – Střední škola strojní, stavební a dopravní,
Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec, příspěvková organizace LK
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
protokol č. j. OK - 92/20-N - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Střední škola strojní, stavební a dopravní, Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec.
Kontrola byla provedena dne 30. 3. 2022, při následné kontrole bylo zjištěno - 5 nedostatků
odstraněno, 1 nedostatek nebyl odstraněn a 3 nedostatky byly odstraněny částečně.
hlasování č. 36 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
36. Žádost o prodloužení termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu
obnovy venkova – obce Kunratice u Cvikova
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Mgr. Ulvr stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1184/22/RK
Žádost o prodloužení termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Programu
obnovy venkova – obce Kunratice u Cvikova
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Kunratice u Cvikova, se sídlem Kunratice u Cvikova, č. p. 145,
471 55 Kunratice u Cvikova, IČ: 00524301, o prodloužení termínu realizace projektu
„Rozšíření a rekonstrukce veřejného osvětlení, podél silnice p. p. č. 3131/1, Kunratice
u Cvikova“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 2.1 – Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 270/21/ZK ze dne 22. 6. 2021,
souhlasí
se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2780/2021, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Kunratice u Cvikova, se sídlem Kunratice
u Cvikova, č. p. 145, 471 55 Kunratice u Cvikova, IČ: 00524301, a Libereckým krajem,
jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu z 30. 9. 2022 na 31. 8. 2023,
a prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 11. 2022
na 20. 10. 2023, a z 31. 12. 2022 na 30. 11. 2023 pro případ, že se na projekt vztahuje podmínka
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí
a ukládá
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Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionální rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje
materiál k projednání a ke schválení.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 37 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
37. Objednávka na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 – zpracování
žádosti do NPO – projekt „Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady“
Mgr. Ulvr stručně uvedl předložený materiál.
Mgr. Otta doplnil, že výzva byla zveřejněna v pondělí 11. 7. 2022 a termín je do 12. 9. 2022.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1185/22/RK
Objednávka na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 – zpracování žádosti
do NPO – projekt „Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady“
Rada kraje po projednání
schvaluje
objednávku č. OBJ/914/2022, uzavíranou na základě Rámcové smlouvy o dílo
č. OLP/2231/2017 mezi Libereckým krajem a společností ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec,
IČO: 48267210
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 38 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
38. RO č. 239/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v LK III
Mgr. Ulvr stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1186/22/RK
RO č. 239/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí o poskytnutí
dotace z programu Kotlíkové dotace v LK III
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 239/22, 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 215.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
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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 199.500 Kč na základě odstoupení 2 příjemců od realizace projektu,
2) snížením nerozepsaných rezerv o částku 15.500 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 215.000 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
dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 215.000 Kč níže uvedeným žadatelům, do uvedené
výše:
Registrační číslo žadatele
2370
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Tepelné čerpadlo
Výše poskytnuté dotace
120000 Kč
Podíl na celkových výdajích
80 %
Doba realizace projektu
08.04.2021 - 06.10.2022
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

2373
Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
09.04.2021 - 07.10.2022

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, poveřenému řízením resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
podepsat dle schváleného vzoru smlouvy o poskytnutí dotace z programu,
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Termín: 18. 07. 2022
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, poveřenému řízením resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření
č. 239/22 jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 39 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
39. RO č. 240 /22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotací z programu Kotlíkové dotace v LK III - NZÚ
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze či připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1187/22/RK
RO č. 240 /22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí o poskytnutí
dotací z programu Kotlíkové dotace v LK III - NZÚ
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 240/22, 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 452.500 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 452.500 Kč, na základě odstoupení 4 příjemců od realizace
projektu,
2) zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 117.500 Kč v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III – NZÚ“,
3) zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III – NZÚ“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši 335.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši
335.000 Kč níže uvedeným žadatelům, do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
2374
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Kotel na biomasu s automatickým
Zdroj vytápění
přikládáním
Výše poskytnuté dotace
127500 Kč
Podíl na celkových výdajích
80 %
Doba realizace projektu
12.04.2021 - 10.10.2022
Místo realizace:
Adresa
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2376
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
87500 Kč
80 %
12.04.2021 - 10.10.2022

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

2378
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
120000 Kč
80 %
13.04.2021 - 11.10.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

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, poveřenému řízením resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova,
podepsat dle schváleného vzoru smlouvy o poskytnutí dotace,
Termín: 30. 09. 2022
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření
č. 240/22 jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 40 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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40. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OLP/1156/2020 – Podpora populace kuňky ohnivé v
EVL Dolní Ploučnice
Mgr. Ulvr stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1188/22/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OLP/1156/2020 – Podpora populace kuňky ohnivé v EVL
Dolní Ploučnice
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OLP/1156/2020 „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL
Dolní Ploučnice – část 1: Realizace tůní a odstranění dřevin a rákosu“, uzavíraný v souladu
s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, mezi
zhotovitelem SKJ s.r.o., se sídlem Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO: 07807716,
a Libereckým krajem, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění části E. veřejné zakázky
(pokosení rákosin a mokřadní bylinné vegetace po realizaci tůní) z 15. 11. 2021 na 31. 10. 2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, předložit dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo č. OLP/1156/2020 Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, k podpisu.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 41 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
41. Stanovisko Libereckého kraje pro jednání Komise pro posuzování nových
přístrojových technologií a kapacit – žádost Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
Na jednání rady kraje byla přizvána PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví.
Mgr. Richter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1189/22/RK
Stanovisko Libereckého kraje pro jednání Komise pro posuzování nových přístrojových
technologií a kapacit – žádost Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vydáním doporučujícího stanoviska pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., pro jednání
Komise pro posuzování nových přístrojových technologií a kapacit hrazených z veřejného
zdravotního pojištění k nákupu magnetické rezonance
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, informovat vedení
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., o přijatém usnesení.
Termín: 30. 07. 2022
hlasování č. 42 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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42. RO č. 236/22 – navýšení kapitoly 923 09 – Spolufinancování EU – poskytnutí dotace
na projekt ZZS LK – Pořízení vozidel Rendez-Vous
Mgr. Richter uvedl, že se jedná o dotaci na vozidla Rendez-Vous pro ZZS LK.
PhDr. Riegerová doplnila, že tyto finanční prostředky jsou určeny na jedno vozidlo.
Ing. Miklík se dotázal na následující plán kolik bude vozidel pořízeno.
PhDr. Riegerová odpověděla, že je plánováno celkem 10 vozidel, z čehož je na 7 vozidel dotace
z IROP.
Bez dalších dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1190/22/RK
RO č. 236/22 – navýšení kapitoly 923 09 – Spolufinancování EU – poskytnutí dotace
na projekt ZZS LK – Pořízení vozidel Rendez-Vous
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 236/22, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje 2022 o celkovou
částku 2.092.491,72 Kč z titulu přijatých finančních prostředků – Rozhodnutí o poskytnutí
dotace identifikační číslo 117D03U000003 ZZS LK – Pořízení vozidel Rendez – Vous
a současně se navyšují výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 09 – Spolufinancování EU odboru
zdravotnictví v celkové výši 2.095.491,72 Kč, projekt ZZS LK – Pořízení vozidel Rendez
– Vous
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 236/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 43 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
43. Souhlas s předložením žádosti Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o. do výzvy
č. 3/2022 Ekomobilita Národního programu Životního prostředí
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1191/22/RK
Souhlas s předložením žádosti Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o. do výzvy
č. 3/2022 Ekomobilita Národního programu Životního prostředí
Rada kraje po projednání
souhlasí
s předložením žádosti o dotaci Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace,
na projekt „Pořízení elektromobilu – LRN Cvikov“, do výzvy č. 3/2022: Ekomobilita
Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, předložit
hejtmanovi Souhlas zřizovatele s realizací projektu k podpisu.
Termín: 13. 07. 2022
hlasování č. 44 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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44. Odvolání ředitele a vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky
Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace
Mgr. Richter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1192/22/RK
Odvolání ředitele a vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky
Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
odvolává
Ing. Rudolfa Fockeho z funkce ředitele Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové
organizace, k 30. 11. 2022,
souhlasí
a) s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Léčebny
respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace, se sídlem Martinovo údolí 532,
Cvikov II, 471 54 Cvikov,
b) se způsobem a podmínkami vyhlášení výběrového řízení,
schvaluje
text ke zveřejnění výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Léčebny
respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace,
jmenuje
členy komise výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Léčebny respiračních
nemocí Cvikov, příspěvkové organizace ve složení:
a) s hlasem rozhodujícím:
- Mgr. Vladimíra Richtera, člena rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
- Ing. Zbyňka Miklíka, náměstka hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
- PhDr. Alenu Riegerovou, vedoucí odboru zdravotnictví,
- Bc. Lenu Mlejnkovou, předsedu výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje ,
- MUDr. Víta Němečka, ředitele Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o.,
- Ing. Karla Nováka, vedoucího odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje,
b) s hlasem poradním:
- JUDr. Jaroslava Švehlu, starostu města Cvikov
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit zveřejnění
oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Léčebny
respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace,
2.

Termín: 13. 07. 2022
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
a) zajistit informování pana Ing. Rudolfa Fockeho o odvolání z funkce ředitele Léčebny
respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace,
Termín: 13. 07. 2022
b) informovat radu kraje o výsledcích výběrového řízení.
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hlasování č. 45

pro

6

proti
Mgr. Richter

1

Termín: 04. 10. 2022
zdržel se
0
byl přijat

45. (72) Souhlas se zněním dopisu náčelníkovi Generálního štábu Armády ČR – žádost
o nasazení Polního zdravotnického prvku
Mgr. Richter sdělil, že se jedná o znění dopisu náčelníkovi GŠ AČR ohledně zapůjčení polních
operačních sálů a dospávacího pokoje. Krizový štáb Libereckého kraje toto projednal a je to
součástí zápisu KŠ LK ze dne 11. 7. 2022.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1193/22/RK
Souhlas se zněním dopisu náčelníkovi Generálního štábu Armády ČR – žádost o nasazení
Polního zdravotnického prvku
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zněním dopisu náčelníkovi Generálního štábu Armády ČR – žádost o nasazení vojenských
zařízení - Polní zdravotnický prvek o třech jednotkách (2x operační sál a 1x dospávací jednotka
JIP)
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit podpis
dopisu náčelníkovi Generálního štábu Armády ČR hejtmanem Libereckého kraje.
Termín: 13. 07. 2022
hlasování č. 46 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
46. (45) ZR–RO č. 237/22 - změna specifického ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační fond
– poskytnutí dotací v rámci programu 7.3 Stavebně historický průzkum
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury.
Ing. Vinklátová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1194/22/RK
ZR–RO č. 237/22 - změna specifického ukazatele v kapitole 926 07 – Dotační fond
– poskytnutí dotací v rámci programu 7.3 Stavebně historický průzkum
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 237/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 07 Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
a)
snižuje se specifický ukazatel „Program 7.3 Stavebně historický průzkum
– nespecifikované rezervy“ o částku 250.000 Kč,
b)

zavádějí se nové specifické ukazatele jednotlivých akcí v rámci programu 7.3
Stavebně historický průzkum v souhrnné výši 250.000 Kč,
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Záchrana areálu kostela sv.
Kryštofa v Kryštofově Údolí - I.
etapa-stavebně historický
průzkum / Kostel sv. Kryštofa je
ojedinělou stavbou v celém našem
regionu a zhotovením stavebně
historického průzkumu výrazně
pomůže pro jeho nutnou záchranu.
Stavebně historický průzkum
usedlosti č.p. 16, st. parc. č. 4/1,
k.ú. Okna v Podbezdězí /
Provedení stavebně historického
Ing. Jan průzkumu nemovité kulturní
Jirous / památky před započetím
nepodnik rekonstrukce. Soupis hodnotných
ající FO stavebních konstrukcí, prvků a
detailů jako podkladu pro projekt
záchrany a rekonstrukce objektu.
bude obnovena krytina o výměře
cca 319 m2.
Římskok SHP farní budovy č.p.3 na
atolická Bezdězu / Záměrem vlastníka
farnost nemovité kulturní památky fara
Bezděz / č.p.3 na Bezdězu rej.č. ÚSKP
církevní 27717/5-4763 je zpracování
organiza stavebně-historického průzkumu
ce
zmiňovaného objektu.
Stavebně historický průzkum
staré radnice ve Cvikově /
Provedení SHP historické Radnice
Jana
podle metodiky vydané SÚPP. V
Podolák
roce 2022 bude zahájena
ová/
kompletní revitalizace objektu a
nepodnik
cílem SHP je získat co nejvíce
ající FO
poznatků o vývoji a změnách
stavby . SHP poslouží jako podklad
k projektové dokumetaci.
Stavebně historický průzkum
radnice/ Město Hodkovice nad
Město
Mohelkou připravuje kompletní
Hodkovi rekonstrukci budovy radnice.
ce nad Máme snahu zanechat budoucím
Mohelko generacím co nejkomplexnější
u / obec informace o budově radnice a
proto přistupujeme ke zpracování
stavebně historického průzkumu.
Fara Krásná -SHP / Průzkum a
dokumentace nemovité kulturní
památky, prohlášené dle zákona č.
Obec
20/1987 Sb., o s.p.p. na území Lib
Pěnčín/ kraje. komplexní poznání historie,
obec
stavebního vývoje a současného
stavu památky, zpracované SHP
poslouží jako podklad pro
rekonstrukci pam.

Kostelní 9/7,
460 01 Liberec

Nad Krocínkou
318, 190 00
Praha 9

Kostelní 150,
294 21 Bělá
pod Bezdězem

Žitavská 428,
471 54 Cvikov

Nám. T. G.
Masaryka 1,
463 42
Hodkovice nad
Mohelkou

Pěnčín 57, 468
21 Pěnčín

Celkem

De minimis

Stavebně
historický
průzkum
paré 3

2.5. 202260.000,00 44,28% 31.12.
NE
2022

Stavebně
historický
průzkum ks
1

1.7. 202226.000,00 50,98% 31.12.
NE
2022

Stavebněhistorický
průzkum ks
1

1.3. 2022
33.380,00 93,83% – 30.6.
2023

NE

Stavebně
historický
průzkum ks
3

1.3. 2022
43.540,00 37,87% – 30.6.
2023

NE

Stavebně
historický
průzkum
radnice ks 1

1.6. 2022
43.540,00 40,51% - 30. 6.
2023

NE

Stavebně
historický
průzkum NS
30

1.7.2022 43.540,00 48,38% 31. 3.
NE
2023

250.000,00
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Podíl dotace z
celkových
způsob. výdajů
Termín realizace
(%)
projektu

Dotace v
maximální výši
(Kč)

IČ/nar.

6.

Římskok
atolická
farnost
Kryštofo
vo Údolí/
církevní
organiza
ce

46749446

5.

účel projektu

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

13.3.1968

4.

forma

Sídlo/
bydliště

63778521

3.

Název projektu/

13.5.1964

2.

Příje
mce/

00262820

1.

s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 7.3 Stavebně historický průzkum, v úhrnném objemu
250.000 Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt/ aktivitu ve výši:

00262501

Poř. číslo

2.

Zápis z 13. zasedání Rady Libereckého kraje dne 12. 7. 2022

1.

Název
projektu

SHP objektů
za budovou
muzea

Žadatel

Sídlo/
bydliště

Husovo
Město
náměstí 6,
Lomnice nad 512 51
Popelkou
Lomnice nad
Popelkou
Celkem

Právní
forma

Obec,
městská část
hlavního
města Prahy

00275905

čís
.

IČ/ datum
narození

s neposkytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch níže
uvedeným subjektům z důvodu vyčerpání finančního objemu určeného pro vyhlášení
programu 7.3 Stavebně historický průzkum:

3.

Požadovaná
dotace v Kč

24.550,00

24.550,00

se vzorem smlouvy o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
7.3 Stavebně historický průzkum, která bude uzavřena s výše uvedenými příjemci dotace
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a schválení
materiál pod názvem „ZR – RO č. 237/22 - změna specifického ukazatele v kapitole 926 07
– Dotační fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – poskytnutí účelových
dotací v rámci programu 7.3 Stavebně historický průzkum“.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 47 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
4.

47. (46) Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení užitkového vozidla
pro transport uměleckých děl pro Oblastní galerii Liberec, příspěvkovou organizaci“
Ing. Vinklátová stručně okomentovala obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1195/22/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení užitkového vozidla pro transport
uměleckých děl pro Oblastní galerii Liberec, příspěvkovou organizaci“
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení užitkového vozidla pro transport
uměleckých děl pro Oblastní galerii Liberec, příspěvkovou organizaci“, a to účastníku HESTI,
spol. s r. o., se sídlem K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5, IČO: 17046963, za nabídkovou cenu
1.239.000 Kč bez DPH, tj. 1.499.190 Kč vč. 21 % DPH,
schvaluje
výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, odst. 3.2. VZMR PO Kategorie „2“ – veřejná zakázka bude zadána formou přímého
zadání v souladu s odst. 11.4 Směrnice RK č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek
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a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zadáním veřejné zakázky
malého rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 09. 08. 2022
hlasování č. 48 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
48. (47) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1347/2022 o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu, program 7.2 na obnovu chalupy čp. 17 ve Stanovým
Ing. Vinklátová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1196/22/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1347/2022 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu,
program 7.2 na obnovu chalupy
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace –
nar.
bytem
a
nar.
bytem
zastoupené na základě plné moci
o změnu termínu
realizace projektu, změnu termínu podání závěrečného vyúčtování, změnu zá
parametrů projektu a změnu celkových způsobilých výdajů projektu „Areál domu
na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.2 Záchrana a obnova
památek v Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 171/22/ZK ze dne 26. 4. 2022,
souhlasí
s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/1347/2022 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.2
Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Areál domu
uzavřené dne 26. 5. 2022 mezi
a Libereckým krajem, jehož
předmětem je změna závazných parametrů projektu z hodnoty 10,055 m3 výměny roubených
konstrukcí na hodnoty 6 ks výměny celého trámu a 6 ks protézy trámu (průčelí jižní, západní
a východní), dále změna termínu realizace projektu z 30. 9. 2022 na 30. 06. 2023, a změny
termínu pro podání vyúčtování z 19. 11. 2022 na 19. 8. 2023, změna termínu pro podání
závěrečného vyúčtování z 30. 9. 2022 na 19. 2. 2023 a změna celkových způsobilých výdajů
z 620.000 Kč na 619.700 Kč
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit změnu termínu realizace projektu a změnu termínu závěrečného
vyúčtování projektu, včetně dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/1347/2022, ke schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 49 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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49. (48) Projektový záměr „Ptačí příběhy – letem kulturním světem“ Severočeského
muzea v Liberci, příspěvkové organizace
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1197/22/RK
Projektový záměr „Ptačí příběhy – letem kulturním světem“ Severočeského muzea
v Liberci, příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
projektový záměr „Ptačí příběhy – letem kulturním světem“ Severočeského muzea v Liberci,
příspěvkové organizace,
souhlasí
s předložením projektové žádosti „Ptačí příběhy – letem kulturním světem“ do Výzvy č. 3/2022
– Podpora projektů kreativního učení v rámci Národního plánu obnovy – iniciativa Status
umělce, komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru
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: 09. 08. 2022
hlasování č. 50 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
50. (49) Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti – Severočeská
vodárenská společnost a.s.
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru silničního
hospodářství.
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1198/22/RK
Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti – Severočeská vodárenská
společnost a.s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
výjimku z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti pro Severočeskou vodárenskou
společnost a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099469, za služebnost
na stavbu „LI020130 Hrádek n. N., Turów – zásobování vodou“, kdy úplata dle ceníku byla
stanovena v celkové výši 1.174.702 Kč bez DPH, tj. 1.421.389,42 Kč vč. DPH, a stanoví úplatu
ve výši 1.000 Kč bez DPH, tj. 1.210 Kč vč. DPH, a to za podmínek stanovených Krajskou
správou silnic Libereckého kraje, p. o.
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat ředitele
investičního odboru Severočeské vodárenské společnosti a.s., o přijatém usnesení.
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hlasování č. 51

pro

7

proti

0

Termín: 26. 07. 2022
zdržel se
0
byl přijat

51. (50) Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti – obec Jeřmanice
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1199/22/RK
Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti – obec Jeřmanice
Rada kraje po projednání
schvaluje
výjimku z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti pro obec Jeřmanice, se sídlem
Pastevní 274, 463 12 Jeřmanice, IČO: 46744959, za služebnost na stavbu „Cyklostezka Liberec
– Hodkovice nad Mohelkou úsek Jeřmanice SO 105 Chodník podél silnice III/2876 a SO 420
Veřejné osvětlení“, kdy úplata dle ceníku byla stanovena ve výši 4.400 Kč bez DPH,
tj. 5.324 Kč vč. DPH, vzhledem k tomu, že pozemek bude převedený do vlastnictví obce,
zřizuje se služebnost bezúplatně
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat starostku
obce Jeřmanice o přijatém usnesení.
Termín: 26. 07. 2022
hlasování č. 52
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
52. (51) Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti – obec Šimonovice
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1200/22/RK
Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti – obec Šimonovice
Rada kraje po projednání
schvaluje
výjimku z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti pro obec Šimonovice, se sídlem
Minkovická č. p. 70, 463 12 Šimonovice, IČO: 00671886, za služebnost na stavbu „Stezka
podél silnice III/27810 – obec Šimonovice (Liberecký kraj)“, kdy úplata dle ceníku byla
stanovena v celkové výši 4.770 Kč bez DPH a nově je stanovena ve výši 1.140 Kč bez DPH
tj. 1.379,40 Kč vč. DPH (tj. úplata za zásahy pouze v pozemcích mimo nově vybudovaného
chodníku)
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat starostku
obce Šimonovice o přijatém usnesení.
Termín: 26. 07. 2022
hlasování č. 53 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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53. (52) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Most
ev. č. 283-004 přes inundaci u Tatobit Pod Skálou“
Ing. Sviták sdělil, že se jedná o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na BOZP. Důvodem
zrušení je, že na stavební práce nebyla opakovaně zadána veřejná zakázka.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1201/22/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Most ev. č. 283-004 přes
inundaci u Tatobit Pod Skálou“
Rada kraje po projednání
ruší
veřejnou zakázku „BOZP - Most ev. č. 283-004 přes inundaci u Tatobit Pod Skálou“ 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 (nebyla
opakovaně zadána veřejná zakázka na stavební práce)
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: 15. 08. 2022
hlasování č. 54 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
54. (53) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Most ev. č. 283004 přes inundaci u Tatobit Pod Skálou“
Ing. Sviták k předloženému materiálu sdělil, že se jedná o zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky na TDS, jedná se o akci jako u předchozího bodu, kdy nebyla opakovaně zadána
veřejná zakázka na stavební práce.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1202/22/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Most ev. č. 283-004 přes
inundaci u Tatobit Pod Skálou“
Rada kraje po projednání
ruší
veřejnou zakázku „TDS - Most ev. č. 283-004 přes inundaci u Tatobit Pod Skálou“ 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 (nebyla
opakovaně zadána veřejná zakázka na stavební práce)
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. 55

pro 7

proti

0

Termín: 15. 08. 2022
zdržel se
0
byl přijat

55. (54) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP
– Cvikovsko 2022“
Ing. Sviták uvedl předložený materiál a doplnil, že bylo doručeno 7 nabídek. Současně požádal
o úpravu materiálu po projednání, a to v příloze, kdy jsou ve smlouvě uvedeny chybné součty
částek s DPH.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1203/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Cvikovsko 2022“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Cvikovsko 2022“, v rámci dynamického
nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, a to společnost BUNG CZ s.r.o., se sídlem V olšinách 2300/75, Strašnice,
100 00 Praha 10, IČO: 27454576, za nabídkovou cenu 60.500 Kč bez DPH, tj. 73.205 Kč
včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/633/2022 mezi Libereckým krajem a společností BUNG CZ s.r.o., se sídlem V olšinách
2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 27454576
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. 08. 2022
hlasování č. 56 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
56. (55) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Cvikovsko
2022“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál a doplnil, že byly doručeny 4 nabídky.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1204/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Cvikovsko 2022“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka QM-4C, s.r.o., se sídlem Jeronýmova 62/24, Liberec VII-Horní
Růžodol, 460 07 Liberec, IČO: 09686380, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - nabídka
nesplňuje zadávací podmínky (nabídka neobsahuje údaje pro hodnocení),
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2.

3.

o vyloučení účastníka Building management solutions s.r.o, se sídlem Dlouhá 101/13,
500 03 Hradec Králové, IČO: 28812999, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - nabídka
nesplňuje zadávací podmínky (hodnocená osoba nedisponuje požadovanou autorizací)
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Cvikovsko 2022“ v rámci dynamického
nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka pro dopravní stavby
I. - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, a to účastníka BUNG CZ s.r.o., se sídlem V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00
Praha 10, IČO: 27454576, za nabídkovou cenu 172.800 Kč bez DPH, tj. 209.088 Kč
včetně DPH,

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/632/2022
mezi Libereckým krajem a společností BUNG CZ s.r.o., se sídlem V olšinách 2300/75,
Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 27454576
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. 08. 2022
hlasování č. 57 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
57. (56) Zrušení veřejné zakázky „Most ev. č. 283-004 přes inundaci u Tatobit Pod Skálou
II.“
Ing. Sviták sdělil, že veřejná zakázka je rušena z důvodu, že nebyla doručena žádná nabídka.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1205/22/RK
Zrušení veřejné zakázky „Most ev. č. 283-004 přes inundaci u Tatobit Pod Skálou II.“
Rada kraje po projednání
ruší
zadávací řízení veřejné zakázky „Most ev. č. 283-004 přes inundaci u Tatobit Pod Skálou II.“,
dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
(po uplynutí lhůty pro podání nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího
řízení),
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 07. 2022
hlasování č. 58 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
58. (57) Veřejná zakázka „Silnice II/277 a II/278 Český Dub“ - dodatek č. 2
Ing. Sviták k předloženému materiálu sdělil, že v dodatku č. 2 dochází k prodloužení termínu
dokončení stavebních prací o 15 dní.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1206/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/277 a II/278 Český Dub“ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1160/2021, uzavíraný v souladu
s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností Metrostav, a. s., se sídlem
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915, jehož předmětem je prodloužení
termínu pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby o 15 dní
ze 160 dní na 175 dní od předání a převzetí staveniště
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: 15. 08. 2022
hlasování č. 59 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
59. (58) Změna závazku (dodatku) na stavbu "Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská
(Komunikace a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)"
Ing. Sviták uvedl, že obsahem materiálu je změna závazku ve vícepracích.
Ing. Borovička, MBA, doplnil, že na stavbě bylo zjištěno nevhodné jílové podloží, tudíž
se hledalo jiné řešení, které bylo nalezeno, ale vzhledem k nutnosti zachovat dostupnost
nemovitostí došlo k rozdělení na 10 polí a tím došlo k navýšení nákladů. Dále požádal členy
rady kraje o možnost úpravy názvu materiálu po projednání takto Veřejná zakázka „Silnice
III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská (Komunikace a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)“
- dodatek č. 1.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1207/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/27251 Chrastava, ul. Vítkovská (Komunikace a chodník
Chrastava, Vítkovská ulice)“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/201/2022 „Silnice III/27251 Chrastava,
ul. Vítkovská (Komunikace a chodník Chrastava, Vítkovská ulice)“ uzavíraný v souladu
s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností COLAS CZ, a.s., se sídlem
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005, jehož předmětem jsou vícepráce
ve výši 4.083.537,33 Kč bez DPH, tj. 4.941.080,17 Kč včetně DPH, čímž dojde ke zvýšení
celkové ceny na částku 22.468.313,87 Kč bez DPH, tj. 27.186.659,78 Kč včetně DPH,
a prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby
o 50 dní ze 150 dní na 200 dní od předání a převzetí staveniště
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.
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hlasování č. 60

pro 7

proti

0

Termín: 15. 08. 2022
zdržel se
0
byl přijat

60. (59) Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Podklady
pro majetkoprávní a investiční činnost“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1208/22/RK
Poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Podklady pro majetkoprávní
a investiční činnost“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 1.500.000 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
„Podklady pro majetkoprávní a investiční činnost“,
2.

3.
4.

o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50 % tj. ve výši 750.000 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,
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: 31. 07. 2022
hlasování č. 61 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
5.

61. (65) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28711 Pulečný
a III/28715 Rychnov u Jablonce n. N.“
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1209/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28711 Pulečný a III/28715
Rychnov u Jablonce n. N.“
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28711 Pulečný a III/28715 Rychnov
u Jablonce nad Nisou“ 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:
Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Lucie Firmanová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana, resort dopravy,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník: Bc. Jan Čapek, specialista na přípravu projektů, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník: Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
Ing. Petr Čech, vedoucí oddělení správy silničních staveb,
náhradník: Ing. Zdeněk Borovička, vedoucí odboru silničního hospodářství,
schvaluje
1. text Zadávací dokumentace,
2.

2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/3148/2022
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. 62 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
62. (66) Revokace usnesení č. 1122/22/RK a rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Most ev. č. 26839-5 přes Svitávku v Kunraticích u Cvikova II.“
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál. K revokaci dochází z důvodu, že vítězná firma
odstoupila od této zakázky. Nyní je vybírán druhý úspěšný uchazeč.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1210/22/RK
Revokace usnesení č. 1122/22/RK a rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky
„Most ev. č. 26839-5 přes Svitávku v Kunraticích u Cvikova II.“
Rada kraje po projednání
ruší
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usnesení č. 1122/22/RK ze dne 28. 6. 2022, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele
veřejné zakázky „Most ev. č. 26839-5 přes Svitávku v Kunraticích u Cvikova II.“, z důvodu,
že vybraný dodavatel ze zadávacího řízení odstoupil,
rozhoduje
o novém výběru dodavatele v rámci 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 společnosti SaM silnice a mosty a.s.,
se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa, IČO: 25018094, za nabídkovou cenu
11.036.630,79 Kč bez DPH, tj. 13.354.323,26 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/587/2022 mezi Libereckým krajem a společností SaM
silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa, IČO: 25018094
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. 08. 2022
hlasování č. 63 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
63. (60) RO č. 234/22 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic
a správy nemovitého majetku
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy
nemovitého majetku.
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1211/22/RK
RO č. 234/22 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy
nemovitého majetku
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 234/22, kterým se:
1. snižují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje kraje odboru investic a správy
nemovitého majetku o částku ve výši 622.500 Kč, a to u akce „Střední průmyslová škola
strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola (dále jen SPŠSE a VOŠ) – oprava
havarijního stavu stropních trámů“,
2. navyšují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje kraje odboru investic a správy
nemovitého majetku o částku ve výši 622.500 Kč, a to u akce „Dětský domov Frýdlant
– oprava havarijního stavu střechy, areál Větrov“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 234/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 64 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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64. (61) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Domov Raspenava
p. o. - výstavba nových prostor – vybavení prádelny“
Ing. Miklík k předloženému materiálu sdělil, že se jedná o veřejnou zakázku na pořízení pračky,
mandlu a sušičky do prádelny příspěvkové organizace Domov Raspenava a dotázal se, zda bude
výběrové řízení zveřejněno.
Mgr. Staněk potvrdil, že zakázka bude standardně zveřejněna na profilu zadavatele a současně
budou osloveny některé firmy. Dále doplnil, že stavba v Domově Raspenava bude
zkolaudováno dřív než byl stanovený termín.
Bez dalších dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1212/22/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Domov Raspenava p. o.
- výstavba nových prostor – vybavení prádelny“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Domov Raspenava p. o.
- výstavba nových prostor – vybavení prádelny“ v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021,
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. Petra Zdražilová, 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. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Barbora Plischková, projektová manažerka oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
náhradník: Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
Ing. Lucie Černá, metodička a ekonomka pro příspěvkové organizace,
náhradník: Mgr. Šebková Jolana, vedoucí odboru sociálních věcí,
PhDr. Květa Kutílková, ředitelka příspěvkové organizace,
náhradník: Ing. Kateřina Zajíčková, ekonomka příspěvkové organizace,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh Kupní smlouvy č. OLP/3146/2022
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. 07. 2022
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hlasování č. 65

pro 7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

65. (62) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky – „Školy bez bariér – SPŠSE a VOŠ,
Liberec 1, Masarykova 3, p. o. – stavební práce II“
Ing. Miklík uvedl, že se jedná o opětovné zadání, neboť vybraná firma odstoupila a firmy, které
rovněž splnily požadavky tak odstoupily následně také, a to kvůli stanovené ceně,
která je v současných tržních cenách již nereálná.
Mgr. Staněk doplnil, že v novém zadávacím řízení došlo k navýšení ceny o 4 %.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1213/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky – „Školy bez bariér – SPŠSE a VOŠ, Liberec
1, Masarykova 3, p. o. – stavební práce II“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Školy bez bariér – Střední průmyslová škola
strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, p. o. – stavební
práce II“ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek
2. hodnotící komisi ve složení:
Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
náhradník: Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
Bc. Martin Číla, DiS., referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Michaela Putíková, projektový manažer,
náhradník: Ing. Věra Farská, projektový manažer,
Ing. Drahomír Nesvadba, veřejné zakázky,
náhradník: Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
Ing. Jaroslav Semerád, ředitel SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o.,
náhradník: Ing. Mgr. Petr Zdráhala, zástupce ředitele SPŠSE a VOŠ Liberec, p. o.,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/3796/2021
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: 31. 07. 2022
hlasování č. 66 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
66. (63) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky "Komplexní oprava rozvodů ZTI
a UT v kolektoru a spojovacím krčku – SZŠ a SOŠ Česká Lípa, p. o.
Ing. Miklík uvedl, že tato zakázka již byla vypsána po druhé, ale nikdo se nepřihlásil,
tudíž je nutné ji znovu zrušit.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1214/22/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky "Komplexní oprava rozvodů ZTI a UT
v kolektoru a spojovacím krčku – SZŠ a SOŠ Česká Lípa, p. o.
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky "Komplexní oprava rozvodů ZTI a UT v kolektoru
a spojovacím krčku – Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola Česká Lípa, p. o."
v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník
zadávacího řízení
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 67 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
67. (64) Písemné informace
a) Přehled realizovaných pronájmů v areálu letiště Ralsko za 1. pololetí 2022
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 11. a 12. zasedání rady kraje
a na 16. mimořádném zasedání rady kraje
Ing. Sviták stručně uvedl předložené písemné informace.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1215/22/RK
Písemné informace
a) Přehled realizovaných pronájmů v areálu letiště Ralsko za 1. pololetí 2022
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 11. a 12. zasedání rady kraje
a na 16. mimořádném zasedání rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
písemné informace
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a)
b)

Přehled realizovaných pronájmů v areálu letiště Ralsko za 1. pololetí 2022
Přehled veřejných zakázek projednaných na 11. a 12. zasedání rady kraje a na 16.
mimořádném zasedání rady kraje

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci b) "Přehled
veřejných zakázek projednaných na 11. a 12. zasedání rady kraje a na 16. mimořádném zasedání
rady kraje".
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 68 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
68. Veřejná zakázka „Demolice objektů ZZS LK v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa, a.s.“ – dodatek č. 1
Ing. Miklík k předloženému materiálu sdělil, že při zahájení stavby zaslala KHS požadavek
na nadstandardní opatření, které nebyly v projektové dokumentaci, což při povolení stavby
nebylo KHS požadováno. Načež po několika jednání došlo k jistému koncenzu, a to že dojde
k zaklopení stavby, aby nedocházelo k rozšíření azbestu, což je obsahem dodatku č. 1.
Mgr. Staněk doplnil, že bude k měření azbestu docházet před zahájením stavby, v průběhu
i při jejím dokončení.
Proběhla krátká diskuze.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1216/22/RK
Veřejná zakázka „Demolice objektů ZZS LK v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa, a.s.“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OLP/499/2022 k akci „Demolice objektů Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje v areálu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.“
uzavíraný v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností PB SCOM s.r.o.,
se sídlem Radniční 28, 753 01 Hranice, IČO: 253 97 087, jehož předmětem jsou vícepráce
ve výši 524.000 Kč bez DPH, tj. 634.040 Kč vč. DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny
na 3.140.089,21 Kč bez DPH, tj. 3.799.507,94 Kč vč. DPH
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: 31. 08. 2022
hlasování č. 69 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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69. (67) Novelizace Směrnice Rady Libereckého kraje č. 01/2007 ke jmenování, hodnocení
a k platovým poměrům ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým
krajem ve znění novelizace č. 4
Mgr. Havlík shrnul úpravu směrnice, a to že je vypuštěna část, která povolovala hodnocení
ředitelů příspěvkových organizací. Dle dohody platí, že po 6ti letém funkčním období budou
následovat výběrová řízení na pozice ředitelú příspěvkových organizací, vyjma příspěvkových
organizací rezortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, neboť, zde toto stanovuje zákon.
Načež proběhla krátká diskuze.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1217/22/RK
Novelizace Směrnice Rady Libereckého kraje č. 01/2007 ke jmenování, hodnocení
a k platovým poměrům ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým
krajem ve znění novelizace č. 4
Rada kraje po projednání
schvaluje
Směrnici Libereckého kraje č. 1/2007 ke jmenování, hodnocení a k platovým poměrům ředitelů
příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem ve znění novelizace č. 3
a ukládá
Mgr. René Halíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit seznámení příslušných
vedoucí odborů krajského úřadu s obsahem přijaté změny obsahu výše citované směrnice, a její
zavedení do práce vedoucích pracovníků.
Termín: 20. 07. 2022
hlasování č. 70 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
70. (71) Různé
Ing. Sviták se dotázal Mgr. Havlíka, zda byly učiněny kroky ve věci stanovení kontrol a limitní
výše veřejných zakázek zadávaných příspěvkovými organizacemi, včetně kontroly knihy
došlých faktur (KDF).
Mgr. Havlík odpověděl, že budou stanoveny kroky a bylo již jednáno s vedoucím odboru
kontroly o tom, že v každé provedené kontrole příspěvkové organizace budou rovněž
kontrolovat veřejné zakázky a KDF, což bude rovněž součástí kontrolního protokolu.
Mgr. Tulpa zdůraznil a apeloval na průkaznost proškolování příslušných zaměstnanců
příspěvkových organizací.
Načež proběhla diskuze k veřejným zakázkám.
Daší podněty nebyly vzneseny, Ing. Sviták, statutární náměstek hejtmanas, ukončil
13. zasedání rady kraje v roce 2022 v 10.10 hodin.

--XXX--
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Ověřovatelé

Ing. Zbyněk Miklík

……………..………………….……

Ing. Květa Vinklátová

………………………………………

……………………………..……
Ing. Jan Sviták
statutární náměstek hejtmana
Liberec 14. 7. 2022
Zapsala Jitka Machálková

- 70 -

