Z á p i s č. 14
ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 26. 7. 2022
Přítomno

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

Omluveni

Ing. Dan Ramzer a Martin Půta

Ověřovatelé

Mgr. Vladimír Richter, Václav Židek

Zapisovatelka

Bc. Iveta Kavanová

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisu
z 13. RK dne 12. 7. 2022
14. zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana,
v 7.00 hodin. Omluvil nepřítomnost Ing. Dana Ramzera a Martina Půty.
Navrhl, aby zápis ověřili Mgr. Vladimír Richter a Václav Židek, zapisovatelkou dnešního
jednání určil Bc. Ivetu Kavanovou.
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 13. RK dne 12. 7. 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 13. RK dne 12. 7. 2022

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

ZR-RO č. 248/22 - finanční dar od
společnosti Silnice LK, a.s., zapojení
finančních prostředků do kap. 914 01,
schválení darovací smlouvy

5.

6.

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Zprostředkování benefitů ze Sociálního
fondu zaměstnancům krajského úřadu
prostřednictvím elektronické karty“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. kancelář
ředitele

Smlouva o spolupráci při hodnocení v
rámci Národní ceny kvality České
republiky, program Excelence“

Mgr. René Havlík odd. sekretariát
ředitele

Z

Zápis ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje dne 26. 7. 2022
7.

Výsledek výběrového řízení na
ředitele/ředitelku zařízení Jedličkův
ústav, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

8.

Výsledek výběrového řízení na
ředitele/ředitelku zařízení Domov
důchodců Jindřichovice pod Smrkem,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

9.

Smlouva o poskytnutí podpory pro
projekt - „Plán pro zvládání sucha a
stavu nedostatku vody pro území
Libereckého kraje“

Václav Židek

odb. životního
prostředí a
zemědělství

10.

ZR-RO č. 223/22 - úprava v kapitole 926 Z
08, poskytnutí dotací z Dotačního fondu
LK, oblast č. 8 Životní prostředí a
zemědělství v roce 2022

Václav Židek

odb. životního
prostředí a
zemědělství

11.

Stanovisko Libereckého kraje k
transformaci lůžkové péče v MMN, a. s.
– Nemocnici v Semilech

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

12.

RO č. 242/22 – navýšení příjmů a výdajů Z pís. Mgr. Jiří Ulvr
kraje v kapitole 923 – Spolufinancování
EU

odb. regionálního
rozvoje a
evropských
projektů

13.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna)
k projektu „Revitalizace dolního centra
Liberce a Parkovací dům“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje a
evropských
projektů

14.

RO č. 243/22 – úprava v kapitole 923 03 Z pís. Mgr. Jiří Ulvr
a 923 02 Spolufinancování EU,
projektový záměr – „Zvýšení
kybernetické bezpečnosti Krajského
úřadu Libereckého kraje“

odb. regionálního
rozvoje a
evropských
projektů

15.

RO č. 247/22; úpravy v kapitole 923 02 – Z pís. Mgr. Jiří Ulvr
Spolufinancování EU, rozhodnutí o
poskytnutí dotací z programu Kotlíkové
dotace v LK III - NZÚ

odb. regionálního
rozvoje a
evropských
projektů

16.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
Z
účelové dotace z dotačního programu
7.10 - Rozvoj doprovodné infrastruktury
– karavanová stání - obec Svijany

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče a
cestovního ruchu

17.

Dohoda o spolupráci a smlouva o
výpůjčce mezi Zoo Liberec, příspěvková
organizace a Statutárním městem Liberec

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče a
cestovního ruchu
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18.

Vyřazení movitého majetku - automobilu
- svěřeného k hospodaření Zoo Liberec,
příspěvkové organizaci

19.

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. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče a
cestovního ruchu

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy a
sportu

Nepředloženo
20.

Revokace usnesení č. 841/22/RK a ZR – Z
RO č. 245/22 – úprava kapitoly 917 04 –
Transfery – rozhodnutí o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace Technické
univerzitě v Liberci

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy a
sportu

21.

RO č. 238/22 – úprava kapitoly 923 04 – Z pís. Ing. Dan Ramzer
ukončení realizace projektu KAP LK

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy a
sportu

22.

RO č. 241/22 – úprava kapitoly 916 04 – Z pís. Mgr. René Havlík
účelové provozní (neinvestiční) dotace –
financování soukromých škol a
školských zařízení v roce 2022

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy a
sportu

23.

RO č. 244/22 – úprava kapitoly 912 04 – Z pís. Ing. Dan Ramzer
poskytnutí příspěvků – Gym. F. X.
Šaldy, Gym. Frýdlant, SŠHaL Frýdlant,
Gym. Česká Lípa a změna charakteru
akce SPŠ textilní Liberec

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy a
sportu

24.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy a
sportu

25.

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

26.

Souhlas s právními jednáními hejtmana
učiněnými v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na Ukrajině na základě
usnesení č. 489/22/RK - období od 24. 2.
2022 do 30. 6. 2022

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic a
správy nemovitého
majetku

27.

Majetkoprávní operace - smlouva o
právu k provedení stavby „Výjezdová
základna Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje“ v k. ú. Jablonec nad
Nisou

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic a
správy nemovitého
majetku
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28.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Budova ZOO, Divizna –
rekonstrukce střechy II.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic a
správy nemovitého
majetku

29.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDS – Budova
ZOO, Divizna – rekonstrukce střechy“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic a
správy nemovitého
majetku

30.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP – Budova
ZOO, Divizna – rekonstrukce střechy“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic a
správy nemovitého
majetku

31.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Oprava střechy SŠ gastronomie
a služeb, Liberec – III“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic a
správy nemovitého
majetku

32.

Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS
„BOZP – 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

33.

Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS
„TDS – 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

34.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky v rámci DNS „Jedličkův ústav –
rekonstrukce III. NP domu B - IT
vybavení“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic a
správy nemovitého
majetku

35.

Výjimka z ceníku jednorázových úhrad
za zřízení služebnosti - obec Nová Ves
nad Nisou

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

36.

Veřejná zakázka „Silnice (bývalá
III/2601) Heřmánky“ - dodatek č. 2

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

37.

Veřejná zakázka „Místní komunikace,
Bedřichov (centrální parkoviště) –
Královka“ - dodatek č. 1

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

38.

Veřejná zakázka „Silnice III/28716
Kokonín – Pulečný“ - dodatek č. 1

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

39.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice II/292 Benešov u
Semil, sanace skalního masivu“

Ing. Jan Sviták

odb. investic a
správy nemovitého
majetku

40.

Veřejná zakázka „Silnice III/2907
Fojtka“ - dodatek č.2

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

41.

Veřejná zakázka „Silnice III/28721
Sněhov – Mukařov“ - dodatek č. 4

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

42.

Písemné informace

člen rady kraje
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a)

b)
c)

d)

e)

Informativní přehled veřejných zakázek
v resortu sociálních věcí za I. pololetí
2022
Přehled veřejných zakázek resortu
zdravotnictví za I. pololetí 2022
Informativní přehled veřejných zakázek
v resortu kultury, památkové páče a
cestovního ruchu za I. pololetí roku 2022

Petr Tulpa

Informativní přehled veřejných zakázek
odsouhlasených členem RK a veřejných
zakázek odsouhlasených RK – OŠMTS
Přehled veřejných zakázek Krajské
správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace za 1. pololetí
roku 2022, odsouhlasených příslušným
členem rady kraje a radou kraje

Ing. Dan Ramzer

Mgr. Vladimír Richter
Ing. Květa Vinklátová

Ing. Jan Sviták

43.

RO č. 246/22 – navýšení kapitoly 917 09 Z pís. Mgr. René Havlík odb. zdravotnictví
– Transfery – poskytnutí dotace na
zajištění provozu jednotného
informačního systému v letecké
záchranné službě v ČR

44.

Generální rozhodnutí zřizovatele vůči
příspěvkovým organizacím –
ustanovování zástupců a přijímaní darů

45.

Závěrečná zpráva za období NS

46.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Pořízení IS Servicedesk“

47.

RO č. 224/22 - úprava výdajů v kapitole
917 21 – Transfery, odbor dopravní
obslužnosti; poskytnutí účelové dotace
na propagaci Libereckého kraje, IDOL a
Opuscard

Mgr. René Havlík odb. právní

Z pís. Martin Půta
Ing. Zbyněk
Miklík
Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. kancelář
hejtmana
odb. informatiky
odb. dopravní
obslužnosti

STAŽENO
48.

Různé

K návrhu programu bylo sděleno, že bod č. 19 není předložen.
Ing. Sviták sdělil stažení bodu č. 47 „RO č. 224/22 - úprava výdajů v kapitole 917 21 –
Transfery, odbor dopravní obslužnosti; poskytnutí účelové dotace na propagaci Libereckého
kraje, IDOL a Opuscard“.
Mgr. Tulpa požádal o projednání bodů č. 7 „Výsledek výběrového řízení na ředitele/ředitelku
zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace“ a 8 „Výsledek výběrového řízení na
ředitele/ředitelku zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková
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organizace“ v 8.00 hodin, neboť jsou k těmto bodům přizváni nově zvolení ředitelé Mgr.
Vladimír Ptáček a Bc. Martina Valášková.
Bez dalších připomínek či doplnění nechal Ing. Sviták hlasovat o celkovém programu jednání.
hlasování č. 2

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. 1220/22/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 49/16/RK, 960/21/RK, 965/21/RK, 1617/21/RK, 1720/21/RK,
2099/21/RK, 2120/21/RK, 341/22/RK, 494/22/mRK, 607/22/RK, 635/22/RK, 637/22/RK,
683/22/RK, 706/22/RK, 771/22/RK, 810/22/RK, 818/22/RK, 820/22/RK, 821/22/RK,
882/22/RK, 888/22/RK, 890/22/RK, 895/22/RK, 901/22/mRK, 902/22/mRK, 903/22/mRK,
906/22/mRK, 919/22/RK, 921/22/RK, 931/22/RK, 934/22/RK, 940/22/RK, 943/22/RK,
944/22/RK, 955/22/RK, 969/22/RK, 987/22/RK, 1008/22/RK, 1023/22/RK, 1027/22/RK,
1028/22/RK, 1029/22/RK, 1031/22/RK, 1032/22/RK, 1033/22/RK, 1041/22/RK, 1043/22/RK,
1045/22/RK, 1046/22/RK, 1058/22/RK, 1059/22/RK, 1062/22/RK, 1063/22/RK, 1065/22/RK,
1071/22/RK, 1073/22/RK, 1088/22/RK, 1104/22/RK, 1105/22/RK, 1112/22/RK, 1113/22/RK,
1114/22/RK, 1115/22/RK, 1124/22/RK, 1125/22/RK, 1139/22/RK, 1140/22/RK, 1147/22/RK,
1148/22/RK, 1153/22/RK, 1169/22/RK, 1175/22/RK, 1191/22/RK, 1193/22/RK, 1212/22/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 831/19/RK ad 1. z 30. 6. 2022 na 31. 12. 2023,
- 666/21/RK ad b) z 30. 6. 2022 na 31. 10. 2022,
- 777/21/RK ad b) z 30. 6. 2022 na 30. 9. 2022,
- 1619/21/RK ad 2) z 30. 6. 2022 na 31. 12. 2022,
- 425/22/RK ad 1b) z 30. 6. 2022 na 31. 7. 2022,
- 920/22/RK ad 2) z 30. 6. 2022 na 31. 8. 2022,
- 1186/22/RK ad 1) z 18. 7. 2022 na 31. 8. 2022.
hlasování č. 3

pro

7

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat
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4. ZR-RO č. 248/22 - finanční dar od společnosti Silnice LK, a.s., zapojení finančních
prostředků do kap. 914 01, schválení darovací smlouvy
Mgr. Chýle stručně okomentoval částku předloženého materiálu, vzhledem k tomu, že budou
do desek určeném prvním ročníkům základních škol vloženy ještě i reflexní vesty.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1221/22/RK
ZR-RO č. 248/22 - finanční dar od společnosti Silnice LK, a.s., zapojení finančních
prostředků do kap. 914 01, schválení darovací smlouvy
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 248/22, kterým se navyšují příjmy rozpočtu
kraje o částku 68.244 Kč z titulu přijetí finančního daru a současně se navyšují výdaje rozpočtu
kraje v kapitole 914 01 – Působnosti, odbor kancelář hejtmana o částku 68.244 Kč na projekt
Jsem (v) první,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/3255/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností
Silnice LK a.s., se sídlem: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 5, IČO:
28746503, na základě které společnost Silnice LK a.s., daruje Libereckému kraji finanční dar
ve výši 68.244 Kč pro projekt Jsem (v) první
a ukládá
1) Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové
opatření č. 248/22, poskytnutí finančního daru, úpravy v kapitole 914 01 ke schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 08. 2022
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit, za podmínky schválení změny
rozpočtu - rozpočtového opatření č. 248/22, darovací smlouvu hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 31. 12. 2022
hlasování č. 4

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

5. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zprostředkování benefitů ze Sociálního
fondu zaměstnancům krajského úřadu prostřednictvím elektronické karty“
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele.
Ing. Miklík k předloženému materiálu sdělil, že se zavádí elektronická karta.
Mgr. Jarošová sdělila, že nebudou již papírové karty a není určena splatnost. Do budoucna se
přejde i na stravenkové elektronické karty. Upozornila, že stravenkový limit a flexi limit nebude
možné kombinovat.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1222/22/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zprostředkování benefitů ze Sociálního fondu
zaměstnancům krajského úřadu prostřednictvím elektronické karty“
Rada kraje po projednání
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rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zprostředkování benefitů ze Sociálního fondu
zaměstnancům krajského úřadu prostřednictvím elektronické karty“, a to účastníku Sodexo
Pass Česká republika a.s., Radlická 2, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČO: 61860476, za
nabídkovou cenu, která nepřesáhne 4 % hodnoty odebraného elektronického gastro pass
kreditu,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, článku 2, odst. 2.2 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání v
souladu se Směrnicí RK č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek, článku 11, odst. 11.4,
2. Smlouvu o zprostředkování benefitů č. OLP/3259/2022 mezi Libereckým krajem a
společností Sodexo Pass Česká republika a.s., IČO: 61860476, se sídlem Radlická 2, 150
00 Praha 5 - Smíchov,
3.

Smlouvu mezi správci osobních údajů č. OLP/3260/2022 mezi Libereckým krajem a
společností Sodexo Pass Česká republika a.s., IČO: 61860476, se sídlem Radlická 2, 150
00 Praha 5 - Smíchov
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 1/2021 k
zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 5

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

6. Smlouva o spolupráci při hodnocení v rámci Národní ceny kvality České republiky,
program Excelence“
Mgr. Havlík stručně okomentoval obsah předloženého materiálu. Liberecký kraj – Krajský úřad
Libereckého kraje se již v minulých letech aktivně účastnil této ceny. Smlouva nic nestojí a jen
se Liberecký kraj – Krajský úřad Libereckého kraje do soutěže přihlašuje.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1223/22/RK
Smlouva o spolupráci při hodnocení v rámci Národní ceny kvality České republiky,
program Excelence“
Rada kraje po projednání
schvaluje
smlouvu o spolupráci při hodnocení v rámci Národní ceny kvality České republiky, program
Excelence“ č. OLP/3262/2022, uzavřenou mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a
Libereckým krajem
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit smlouvu k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 15. 08. 2022

-8-

Zápis ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje dne 26. 7. 2022
hlasování č. 6

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

7. (9) Smlouva o poskytnutí podpory pro projekt - „Plán pro zvládání sucha a stavu
nedostatku vody pro území Libereckého kraje“
Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.
V. Židek představil předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1224/22/RK
Smlouva o poskytnutí podpory pro projekt - „Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku
vody pro území Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
schvaluje
smlouvu o poskytnutí podpory z Národního programu životního prostředí v rámci Výzvy č.
NPŽP 3/2021 – NPŽP_1.7.A č. OLP/3236/2022 na zpracování projektového záměru „Plán pro
zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území Libereckého kraje“ uzavíranou mezi Státním
fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 –
Chodov, IČ 00020729 a Libereckým krajem, na základě které bude Liberecký kraj čerpat dotaci
ve výši 371.900,69 Kč
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a
zemědělství, předložit smlouvu č. OLP/3236/2022 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje, k podpisu.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 7

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

8. (10) ZR-RO č. 223/22 - úprava v kapitole 926 08, poskytnutí dotací z Dotačního fondu
LK, oblast č. 8 Životní prostředí a zemědělství v roce 2022
V. Židek představil předložený materiál. Sdělil, že u programu 8.6 je to poprvé, kdy se
překročilo čerpání finančních prostředků, které jsou určeny na retenci vody v krajině. Některé
žádosti se budou muset odmítnout.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1225/22/RK
ZR-RO č. 223/22 - úprava v kapitole 926 08, poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK,
oblast č. 8 Životní prostředí a zemědělství v roce 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 223/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 08 - Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství bez
dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
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a) snižují výdaje, a to nespecifikované rezervy programu 8.3 Podpora zemědělství,
včelařství a lokální produkce o 3.043.056 Kč, nespecifikované rezervy programu 8.2
Podpora ochrany přírody a krajiny o 56.615 Kč, nespecifikované rezervy programu
8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů o 280.880 Kč, celkem
3.380.551 Kč, a současně zavádí nové specifické ukazatele jednotlivých akcí
podpořených v rámci programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální
produkce ve výši 3.380.551 Kč,
b) snižují výdaje, a to nespecifikované rezervy programu 8.6 Podpora retence vody v
krajině a adaptace sídel na změnu klimatu o 10.759.095 Kč a nerealizované
jmenovité projekty o 1.209.877 Kč, nespecifikované rezervy programu 8.5 Podpora
předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů o 513.155 Kč, celkem 12.482.127
Kč, a současně zavádí nové specifické ukazatele jednotlivých akcí podpořených v
rámci programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu
klimatu ve výši 12.482.127 Kč,
2.

s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce v úhrnném
objemu 3.380.551 Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu v období 1. 1. 2022
- 30. 9. 2023 do výše:

č.

1.

2.

3.

4.

Název
žadatele

Název / účel
projektu

Závazné výstupy
projektu

Výměna 13 ks
úlů a
příslušenství

Výměna starých úlů
- 13 ks

Zkvalitnění
chovu zlepšení
prevence proti
nemocem

Výměna starých úlů
- 12 ks; Výsadba
jabloní - 10 ks

Obnova úlů

Výměna starých úlů
- 5 ks

Výměna úlů
„Čechoslovák“
a výsadba
Výměna starých úlů
neinvazivních
- 5 ks; Výsadba
dřevin a
včelařských dřevin a
vytrvalých
vytrvalých bylin 10
bylin na
ks
stanovišti
CZ90544181
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Dotace do
výše /
IČ (datum
podíl
narození) /
dotace z
sídlo žadatele
celkových
(adresa
způsobilýc
bydliště)
h výdajů v
%
40 305 Kč
50 %

18 850 Kč
50 %
11 542 Kč
50 %

16 297 Kč
50 %

Zápis ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje dne 26. 7. 2022

5.

6.

7.

Výměna
starých úlů

Výměna starých úlů
- 12 ks

Výsadba
neinvazivních
dřevin a bylin
Domaslavice

Živý plot - 1 ks;
Záhon s vytrvalými
bylinami - 1 ks

Výměna části
starých úlů za
nové

Výměna starých úlů
- 5 ks

Nákup
mechanizace a
Farma Lukava, zlepšení
8.
s.r.o.
marketingu
produkce na
farmě Lukava

9.

10.

11.

12.

Biofarma Pod
Hájkem s.r.o.

50 %

30 000 Kč
50 %
17 525 Kč
50 %
9099841

Nákup mechanizace
- 2 ks; Tvorba eshopu - 1 ks; školení
ke správě webu a eshopu - 1 ks

Vakuová balička s
dvojitým svárem,
kyvnou svářecí
lištou a kovovým
víkem - 1 ks
Stroj na úpravu půdy
Rozšíření
- 1 ks; Stroj na
činností farmy ošetřování pastvin o péči o
1 ks; Lehký dřevěný
ekologické
objekt na ochranu
polnosti a
výdejní lednice - 1
prodeje ze
ks; Chladící zařízení
dvora
na prodávané
produkty - 3 ks
Nákup brzděného
sklápěcího přívěsu Nákup
1 ks; Nákup
příslušenství za rotačních bran - 1
malotraktor k
ks; Nákup čelního
zelinářské
nakladače s lopatou
činnosti
a s nakládacími
vidlemi + montáž 1 ks
Ekologie v
systému balení
malofaremní
produkce

Nákup
malotaktoru
pro ekologické
hospodaření

32 000 Kč

Zemědělský
malotraktor výkon
22-25 PS, včetně
kabiny, čelního
nakladače a lopaty 1 ks
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Jindřichovice
pod Smrkem
198, 46365
Jindřichovice
pod Smrkem
24736261

135 000
Kč
50 %

82 500 Kč
Horní Branná
117, 51236
Horní Branná

68447060

50 %

299 500
Kč
50 %

1081624
140 360
Kč
40 %

60090898
265 170
Kč
50 %

Zápis ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje dne 26. 7. 2022
Modernizace
technologie
zpracování
BIO jablek z
vlastního sadu,
na statku
rodiny Laššovi,
Střížovice

13.

14.

Casalta Dogs
s.r.o.

15.

16.

17.

18. ZAzemí, z.s.

19.

70219516
Lis na ovoce - 1 ks

226 500
Kč
50 %

4142951
Minibalíkovač - 1
Udržitelné
ks; Sekačka - 1 ks; Břevnice 47,
hospodaření v
Obraceč a shrnovač 58001
Arnolticích
píce - 1 ks
Havlíčkův
Brod
Aplikace kompostu
- 2000 m2; Použití
silážní plachty k
zakrytí záhonů
6859917
letniček - 1000 m2;
Rozvoj
Aplikace ochrany
Květinové
před škůdci - 2000
farmy Pod
m2; Aplikace
Smrkem
biouhlu - 1000 m2;
Aplikace hnojiva 2000 m2; Závlahový
systém - 1 ks;
Vázárna květin - 1
ks
Lednice - 2 ks; Váha
4502566
Staření a
etiketovací - 1 ks;
distribuce
Mlýnek na maso - 1
masa
ks; Vakuovačka - 1
ks
Nákup malotraktoru
cca do 50HP - 1 ks;
Mokřiny 3512347
Nákup sekačky za
láskyplné
malotraktor - 1 ks;
farmaření s
Nákup přívěsného
úctou k přírodě
vozíku - 1ks; Nákup
mulčovače - 1ks
Zasazený strom 300 ks; Zasazený keř
- 300 ks; Vyrobený
3080994
Český ráj
biouhel - 20 m3;
pestrou
Zlepšení ekologické
Husova 713,
krajinou
stability lokalit
51101 Turnov
(aleje, meze, sady,
pole, remízky) - 33
lokalita
Prodej ze
71876413
dvora Samoobslužné
medová
zázemí pro prodej ze
samoobsluha a
dvora – 1 ks
prodej vajec
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190 000
Kč
47 %

63 883 Kč
49 %

93 333 Kč
50 %

300 000
Kč
50 %

295 500
Kč
50 %

68 000 Kč
50 %

Zápis ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje dne 26. 7. 2022

20.

Farma v
21.
Podhradí s.r.o.

22.

23.

24.

3.

Samostatná prodejna
s vlastním vchodem
pro zákazníky - 1 ks;
Chodba s novými
vstupními dveřmi a
úložným prostorem 1 ks; Dvě chladící
Zpracování
jednotky pro kvašení 45650217
vlastní
a zrání medoviny - 2
produkce
ks; Místnost skladu
včelařských
medu, medoviny a
výrobků pro
chladících boxů na
lokální trh a
kvašení a zrání
prodej ze dvora
medoviny - 1 ks;
Chladící jednotka
pro chlazení skladu
surového medu - 1
ks, Místnost pro
stáčení medu a
medoviny - 1 ks
7911581
Soběstačnost
Nákup lisu na seno malé rodinné
1 ks
Bezděz 140,
farmy
47201 Bezděz
Vířivá technologie
Crystal Blue - 1 ks;
Ruční plečka - 1 ks;
Termická plečka - 1
Pořízení
ks; Vysévací desky 72060514
technologií za 1 balení; Vysazovač
účelem
sazenic vč.
zlepšení
příslušenství - 1 ks;
kvality půdy
Zavlažovací systém
- 1ks; Secí strojek na
výsev - 1 ks; Ruční
sklízecí zařízení 1ks
Medárna - 1 ks;
2173808
Rekonstrukce
Sklad - 1 ks;
zázemí
Prodejna - 1 ks;
včelařského
Výsadba rostlin - 10
provozu
ks
Nové salvopastviny 17053072
Farma U
- 1,4 ha; Kapacita
Beranů – chov zázemí pro ovce - 25
ovcí
ks; Počet ovcí - 10
ks

300 000
Kč
40 %

100 000
Kč
50 %

121 435
Kč
50 %

300 000
Kč
46 %
232 851
Kč
42 %

s neposkytnutím účelových dotací níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z
rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.3 Podpora
zemědělství, včelařství a lokální produkce, které byly v souladu s administrativními
podmínkami, ale měly nižší bodové ohodnocení než předcházející projekty/aktivity, a
tudíž nemohly být podpořeny z důvodu vyčerpání alokace výzvy:
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č.

1.

Název
žadatele

Název / účel
projektu

Zdravé
hospodaření
Růžek

Závazné výstupy
projektu
Výsadba ovocných
stromů - 25 ks;
Výsadba keřů - 10
ks; Nákup pom.
strojů pro
kompostovánídrtička - 1 ks;
Oplocení stromů,
keřů, drůbeže - 1
ks; Tech. zázemí –
dřevostavba - 1 ks

IČ (datum
narození) /
sídlo žadatele
(adresa
bydliště)

Dotace do
výše

26875
0 Kč

9267841
Modernizace
Mléko
2.
chladící
Jeřmanice s.r.o.
technologie

Výrobník ledové
vody - 1 ks

Holubova 646,
46312 Liberec
25

Konvektomat na
úpravu masa - 1 ks;
Vakuovačka - 1 ks;
Podstavec Rational
iCombi 101 a
řezačka masa - 1
6143326
Zpracování
ks; Váha s
Farma
vepřového masa etiketovačkou - 1
3.
Václavice 21,
Václavice s.r.o. Farma
ks; Míchačka masa
46334 Hrádek
Václavice
- 1 ks; Tyčový
nad Nisou
mixér - 1 ks;
Nástavec mixovací
- 1ks; Chladící
skříň na výrobky 1ks; Chladící skříň
na maso - 1ks
4047630
Příslušenství ke Adaptér na
4.
kloubovému
kloubový nakladač
nakladači
– naviják - 1 ks

5.

Podrývání orné
půdy na
Liberecku

Výsadba ovocných
stromů - 25 ks;
Výsadba keřů - 10
ks; Nákup pom.
strojů pro
kompostovánídrtička - 1 ks;
Oplocení stromů,
keřů, drůbeže - 1
ks; Tech. zázemí dřevostavba - 1 ks
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0 Kč

0 Kč

0 Kč

66678684
0 Kč

Zápis ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje dne 26. 7. 2022
4.

s neposkytnutím účelových dotací níže uvedeným žadatelům na
projekt/aktivitu z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce, které byly v
rozporu s administrativními podmínkami a nebyly způsobilé pro další
hodnocení:
IČ (datum
Závazné výstupy narození) / sídlo
Odůvodnění
žadatele (adresa
projektu
bydliště)

Název
č.
žadatele

Název / účel
projektu

1.

Obnova
Výměna starých
nevyhovujícíc
úlů - 6 ks
h úlů

Včelí ráj
Potok

2.

Prostor osetý
medonosnými
rostlinami - 40
m2; Prostor
osázený
medonosnými
keři - 40 m2

Nebyl dodržen minimální
vlastní podíl žadatele ve výši
50 % uznatelných nákladů.

Plocha pro
pěstování
BeeHydro Hydroponická
3.
microgreens,
s.r.o.
farma
salátů a bylin - 8
m2

5.

č. Název žadatele

Nebyl dodržen minimální
vlastní podíl žadatele ve výši
50 % uznatelných nákladů.

9884050
Rumjancevova
65/20A, 46001
Liberec I-Staré
Město

Nebyly doloženy povinné
přílohy: souhlas vlastníka a
dvě fotografie. V projektu
jsou zahrnuty osobní
náklady 120 000 Kč, které
nejsou způsobilé. V projektu
chybí finanční rozvaha,
popis prodeje zboží.

s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu 8.6 Podpora retence vody v krajině
a adaptace sídel na změnu klimatu v úhrnném objemu 12.482.127 Kč
níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu v období 1. 1. 2022 - 30.
9. 2025 do výše:

Název / účel
projektu

Hrazení
drenážních
příkopů v
Jizerskoochranném
1. ještědský horský
pásmu NPR
spolek
Rašeliniště
Jizery – III.
etapa

Závazné výstupy
projektu

Dotace do
IČ (datum
výše / podíl
narození) / sídlo
dotace z
žadatele (adresa celkových
způsobilých
bydliště)
výdajů v %
65100352

vytvoření přehrádek Nerudovo
97 ks
náměstí 108, 460
01 Liberec
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643 737 Kč
70.00 %

Zápis ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje dne 26. 7. 2022
00671941
Krajinný
Obec Proseč pod koncept Proseč
2.
Ještědem
pod Ještědem –
realizace L2

KORDULA
3.
s.r.o.

4.

Milujeme
Jizerky, z.s.

Hloubkové
kypření trvalých
travních porostů
a orné pudy v
lokalitě Vítkov a
Chrastava
Soubor opatření
pro podporu
retence a
biodiverzity v
Srnčím dole.

protierozní alej - 1 ks

Proseč pod
Ještědem 89,
463 43 Proseč
pod Ještědem
25033832

plošně provzdušněná
půda - 160 ha

Dolní Vítkov 59,
463 31 Chrastava

326 942 Kč
68.00 %

586 322 Kč
49.86 %

09623141
400 000 Kč
vytvoření tůní - 8 ks

Vodní 1505/36,
466 01 Jablonec
nad Nisou

49.41 %

00260479
5. Město Dubá

TŮŇ DUBÁ
ZAKŠÍN terénní úpravy

vytvoření tůně - 1 ks;
Masarykovo
vodní plocha - 600 m2
náměstí 138, 471
41 Dubá
72026413

ZO ČSOP
6.
Bukovina

7.

Obec
Vlastibořice

8.

9.

10.

Lesy České
republiky, s.p.

Tvorba tůně na
Malém Rohozci

tvorba tůně - 1 ks

70.00 %

409 500 Kč
70.00 %

00671878

Úprava
mokřadní oblasti
v Jivině –
Vlastibořicích

vytvoření tůní - 3 ks

Zvýšení retence
vody Růžek
Nová Ves

vybudování tůní - 6
ks; vybudování hrázek
- 2 ks; dřevěné
kaskády - 4 ks

Průtočné tůně –
Andělská Hora u
Chrastavy

vytvoření tůní - 2 ks

LČR - Vracíme
vodu lesu v
Libereckém
kraji

Granátová 1900,
511 01 Turnov

204 623 Kč

100 000 Kč
Vlastibořice 23,
463 44
Vlastibořice

50.00 %

136 640 Kč
70.00 %

52 000 Kč
69.86 %
42196451
vytvoření tůní - 8 ks;
vybudování
Přemyslova
vzdouvacích objektů 1106/19, 500 08
43 ks
Hradec Králové
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11. Biokráva s.r.o.

12. Hradecký Karel

Tůně Dolním
Řasnice
Skanzen
MALEDIVY –
vybudování
soustavy 3 tůní
na p.p.č. 1204 v
k.ú. Vratislavice
nad Nisou

07985291
vytvoření tůní - 7 ks;
výsadba keřů - 60 ks; Dětřichovec 31,
výsadba stromů - 60 463 66
ks
Jindřichovice pod
Smrkem
30.12.1965
vytvoření tůní - 3 ks

Alšova 1298/13,
460 01 Liberec

700 000 Kč
70.00 %

65 576 Kč
70.00 %

27301567
13. FINBRO s.r.o.

Soustava
nových vodních
ploch nad
Lázněmi
Libverda

14.

plocha podrytých
pastvin - 67,77 ha

207 000 Kč
Václavice 21,
463 34 Hrádek
nad Nisou

16.

17.

Střelnice
Pertoltice s.r.o.

Obnova vodních
nádrží a nové
tůně u
Grabštejna

obnovení malých
vodních nádrží - 2 ks

Obnova vodní
nádrže a nové
tůně v Bulovce

obnova malé vodní
nádrže - 1 ks; soustava
tůní - 1 ks

Obnova rybníku
a vytvoření
nových tůní v
Pertolticích,
lokalita „U
Střelnice“

69.91 %

750 000 Kč

malá vodní nádrž - 1
ks; soustava tůní - 1 ks

29.35 %

Zvýšení
retenčního
potenciálu a
zlepšení
počet vytvořených tůní
biodiverzity ve
- 5 kus
vybrané lokalitě
v k. ú. Vlastiboř
u Železného
Brodu

15.

18.

Podrývání
pastvin na
Liberecku

245 630 Kč
70.00 %

01180088

1 000 000
Kč
24.82 %
1 000 000
Kč
20.49 %

02003643
malá vodní nádrž - 1
ks soustava tůní - 1 ks Sáňkařská 389,
460 08 Liberec
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1 000 000
Kč
29.88 %

Zápis ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje dne 26. 7. 2022
TŮŇ revitalizace
19. Roxtec CZ s.r.o. Levínská
Olešnice (okres
Semily)

26744449
vodní plocha tůně 81,27 m2

87 000 Kč
Kotlaska 5A
2414, 180 00
Praha

49.99 %

00260576
20.

Město Jablonné
v Podještědí

Nové tůně v
Jablonném v
Podještědí

685 000 Kč
soustava tůní - 1 ks

náměstí Míru 22,
471 25 Jablonné
v Podještědí

42.53 %

62226011
21.

22.

23.

Obnova tůně vč.
realizace
ostrůvků v k.ú.
Cetenov

MVN Za Tratí
horní

Tůně na
pozemku p.č.
1434 v k.ú.
24. Obec Heřmanice Heřmanice u
Frýdlantu a
vsakovací
příkop

25.

26.

6.

173 387 Kč

Záchytný průleh protierozní opatření - 1
s hrázkou
ks

68.00 %

999 293 Kč
výstavba tůně - 1 ks
68.00 %
počet nově
vybudovaných malých
16554680
vodních nádrží - 1 ks;
plocha nově
vybudovaných malých
vodních nádrží - 469
m2
vytvoření tůní - 3 ks;
vsakovací příkop - 1
ks

00672068
Heřmanice 2,
464 01 Frýdlant

935 468 Kč
70.00 %

460 000 Kč
69.70 %

45827141

Výsadba
krajinných
struktur v Horní
Řasnici

výsadba stromů - 60
ks; výsadba keřů - 750
ks

TŮNĚ k.ú.
Tanvald (okres
Jablonec nad
Nisou), 765023,
par. č. 1500,
1517/2 a st. 135

zbudování tůní - 2 ks

355 532 Kč
70.00 %

332 130 Kč
70.00 %

s neposkytnutím účelových dotací níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu z
rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.6 Podpora
retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu, které byly v souladu s
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administrativními podmínkami, ale měly nižší bodové ohodnocení než předcházející
projekty/aktivity, a tudíž nemohly být podpořeny z důvodu vyčerpání alokace výzvy:
Název
žadatele

IČ (datum
narození) /
sídlo žadatele
(adresa
bydliště)

Název / účel
projektu

Závazné výstupy
projektu

1.

Vybudování
přírodě blízké
malé vodní
nádrže na
parcele 121/1 v
k.ú. Fojtka

Vybudování vodní
nádrže - 296 m2;
výsadba stromů a
bylin v okolí
nádrže - 30 ks

2.

Janov u Nového
vytvoření tůní - 2
Boru – tůně na
ks
p.p.č. 344/3

0 Kč

3.

Vytvoření
soustavy tůní v
k.ú. Bezděz

0 Kč

4. Město Hejnice

Revitalizace
mokřadní
plochy „na
Skalním městě“
v Hejnicích

5. unun s.r.o.

Obnova zaniklé
vodní nádrže v
Albrechticích v
Jizerských
horách

6.

vybudování
Přírodní
zahradního jezírka zahradní jezírko
1 ks; mokřady - 1
a mokřady
ks

č.

7.

Dotace do
výše

0 Kč

vytvoření tůní - 5
ks

00262803
vytvoření tůní - 7
ks

Nádražní 521,
463 62
Hejnic
e

0 Kč

09668179
obnova malé vodní
Kralupská 104,
nádrže - 1 ks
252 66 Libčice
nad Vltavou

0 Kč

0 Kč

s neposkytnutím účelových dotací níže uvedeným žadatelům na
projekt/aktivitu z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na
změnu klimatu, které byly v rozporu s administrativními podmínkami a
nebyly způsobilé pro další hodnocení:
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č.

Název
žadatele

1.

Název / účel
projektu

Závazné
výstupy
projektu

Soustava tůní na
pozemku p.č. 80/1
v k.ú. Huť

stavba tůně 5 ks

IČ (datum
narození) /
sídlo žadatele
(adresa
bydliště)

46747362
soustava
nových tůní - Švermova
1 ks
32/35, 460 10
Liberec

Odůvodnění

chybí povinná příloha k
žádosti
pozemek není ve
vlastnictví žadatele (v
žádosti není uveden ani
jinak doložen pronájem
/ pacht / výpůjčka) –
nesplňuje podmínky
vyhlášení v omezení
podpory investičních
projektů; projekt není
dostatečně zpracován
pozemek není ve
vlastnictví žadatele (v
žádosti není uveden ani
jinak doložen pronájem
/ pacht / výpůjčka) –
nesplňuje podmínky
vyhlášení v omezení
podpory investičních
projektů; projekt není
dostatečně zpracován

Čmelák Společnost
2.
přátel přírody
z.s.

Vytvoření nových
tůní Nad
Zámečkem v
Lomnici nad
Popelkou

Institut pro
3. udržitelný
rozvoj

soustava tůní
02586894
Nové tůně a
- 2 ks;
úpravy meliorací v přehrazení
Švermova 32,
Hajništi a
odvodňovací
460 10
Ludvíkově
ch kanálů - 1
Liberec
lokalita

4.

Soustava 4 tůní
Vyhlídková

počet tůní - 4
ks

žádost nebyla doručena
elektronicky do
systému VFP

5.

Obnova
Projekt
vodní plochy
revitalizace
- 497 m2
rybníka „Langáče“
Výstavba
v Jindřichově
hráze rybníka
- 40 m -

požadovaná výše
dotace překračuje max.
možnou podporu LK
(max. 70 %)

6.

Město
Raspenava

Podpora retence
vody v krajině a
adaptace sídel na
změnu klimatu

263141
výstavba
lesních tůní - Fučíkova 421,
3 ks
463 61
Raspenava

Město
7. Lomnice nad
Popelkou

Revitalizace
rybníka Matouš v
Lomnici nad
Popelkou

projekt není dostatečně
obnovený 00275905
zpracován; dle
rybník - 1 ks;
doložených podkladů
soustava tůní Husovo
nelze prokázat soulad s
- 1 ks
náměstí 6, 512
účelem podpory -
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žádosti; požadovaná
výše dotace překračuje
max. možnou podporu
LK (max. 70 %)
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51 Lomnice
nad Popelkou

8.

Tůň v
Heřmanicích

vytvoření
vodní plochy
- 600 m2

9.

Nové tůně a vodní
nádrže v Dolní
Suché

malá vodní
nádrž - 1 ks;
soustava tůní
- 1 ks

Vodní nádrž a
soustava tůní v
Dolní Oldříši

27348580
malá vodní
nádrž - 1 ks;
Dolní Oldřiš
soustava tůní
23, 464 01
- 1 ks
Bulovka

10.

OLDRISKA
s.r.o.

11420782
11.

8.

Soustava tůní ve
Vratislavicích
farma Škoda

soustava tůní
- 1 ks

opravu a odbahnění
MVN nelze dle
podmínek programu
podpořit
nebyla doručena
žadatelem podepsaná
verze žádosti; chybí
povinné přílohy
k žádosti; projekt není
dostatečně zpracován
pozemek není ve
vlastnictví žadatele (v
žádosti není uveden ani
jinak doložen pronájem
/ pacht / výpůjčka) –
nesplňuje podmínky
vyhlášení v omezení
podpory investičních
projektů; projekt není
dostatečně zpracován
pozemek není ve
vlastnictví žadatele (v
žádosti není uveden ani
jinak doložen pronájem
/ pacht / výpůjčka) –
nesplňuje podmínky
vyhlášení v omezení
podpory investičních
projektů; projekt není
dostatečně zpracován
pozemek není ve
vlastnictví žadatele (v
žádosti není uveden ani
jinak doložen pronájem
/ pacht / výpůjčka) –
nesplňuje podmínky
vyhlášení v omezení
podpory investičních
projektů; projekt není
dostatečně zpracován

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, z
programu 8.3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce, která bude uzavřena
mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci v rámci programu vyhlášeného v
roce 2022,

9.

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, z
programu 8.6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu, která
bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše uvedenými příjemci v rámci programu
vyhlášeného v roce 2022
a ukládá
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Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí a
zemědělství, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál k projednání a ke schválení.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 8

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

9. (11) Stanovisko Libereckého kraje k transformaci lůžkové péče v MMN, a. s. –
Nemocnici v Semilech
Na jednání rady kraje byla přizvána PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví.
Mgr. Richter představil obsah předloženého materiálu.
PhDr. Riegerová doplnila, že si musí požádat o výběrové řízení na lůžkovou péči před
uzavřením smlouvy se zdravotní pojišťovnou na ministerstvu zdravotnictví.
Bez diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1226/22/RK
Stanovisko Libereckého kraje k transformaci lůžkové péče v MMN, a. s. – Nemocnici v
Semilech
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vydáním doporučujícího stanoviska pro MMN, a. s., k transformaci lůžkového fondu v
Nemocnici v Semilech - zřízení dlouhodobé ústavní lůžkové rehabilitační péče a standardní
ústavní lůžkové péče rehabilitační a k přesunu lůžkového oddělení ortopedie a traumatologie
pohybového ústrojí z Nemocnice v Semilech do Nemocnice v Jilemnici
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, informovat
předsedu představenstva MMN, a. s., o přijatém usnesení.
Termín: 15. 08. 2022
hlasování č. 9
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
10. (43) RO č. 246/22 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery – poskytnutí dotace na
zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v ČR
Mgr. Richter stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1227/22/RK
RO č. 246/22 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery – poskytnutí dotace na zajištění
provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v ČR
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 246/22, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje 2022 o celkovou
částku 180.000 Kč z titulu přijatých neinvestičních finančních prostředků – Rozhodnutí o
poskytnutí státní dotace pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem zajištění
provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice v
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rámci dotačního řízení číslo: MZDR 16070/2022/OZP a současně se navyšují výdaje rozpočtu
kraje v kapitole 91709 – Transfery odboru zdravotnictví v celkové výši 180.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňkovi Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 246/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 10

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

11. (12) RO č. 242/22 – navýšení příjmů a výdajů kraje v kapitole 923 – Spolufinancování
EU
Na jednání rady kraje byl přizván Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů
financovaných ze strukturálních fondů.
Mgr. Ulvr okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1228/22/RK
RO č. 242/22 – navýšení příjmů a výdajů kraje v kapitole 923 – Spolufinancování EU
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 242/22, kterým se:
a) navyšují příjmy kraje o celkovou částku 44.672.582,15 Kč z titulu dotací přijatých z
operačních programů v souvislosti s krajem předfinancovanými projekty
spolufinancovanými z fondů Evropské unie,
b) navyšují výdaje kraje v kapitole 923 – Spolufinancování EU o celkovou částku
44.672.582,15 Kč, z toho:
a.

b.

v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů v celkové výši 2.300.000 Kč, a to:
1. na akci „ZZS LK – Kybernetická bezpečnost“ ve výši 300.000 Kč,
2. na akci „Jsme s vámi – společně pro Ukrajinu“ ve výši 2.000.000 Kč,
v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor silničního hospodářství v celkové
výši 20.900.000 Kč, a to:
1. na akci „IROP – II/292 Benešov u Semil“ ve výši 20.000.000 Kč,
2. na akci „IROP – II/268 obchvat Zákupy“ ve výši 900.000 Kč,

c.

v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého
majetku v celkové výši 524.000 Kč, a to:
1. na akci „IROP Transformace Domov Sluneční dvůr p.o. Jestřebí“ ve výši 24.000
Kč,
2. na akci „FVE – bývalé vojenské letiště Ralsko“ ve výši 500.000 Kč,
d. v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, na akci
„Kofinancování IROP a TOP“ ve výši 20.948.582,15 Kč
a ukládá
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 242/22 Zastupitelstvu Libereckého
kraje jako písemnou informaci.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 11

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

12. (13) Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Revitalizace dolního centra
Liberce a Parkovací dům“
Mgr. Ulvr představil předložený materiál.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1229/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) k projektu „Revitalizace dolního centra Liberce
a Parkovací dům“
Rada kraje po projednání
schvaluje
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změnu) k projektu „Revitalizace dolního centra Liberce a
Parkovací dům“, registrační číslo projektu CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016801, vydané
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1,
IČ 66002222, kterým se mění termín ukončení realizace projektu z 30. 6. 2023 na 31. 12. 2023
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování, zajistit řízení projektu v souladu s příslušnými
změnami Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Termín: 31. 12. 2028
hlasování č. 12

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

13. (14) RO č. 243/22 – úprava v kapitole 923 03 a 923 02 Spolufinancování EU, projektový
záměr – „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Krajského úřadu Libereckého kraje“
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky.
Mgr. Ulvr sdělil, že se jedná o nový projekt pro kybernetickou bezpečnost v rámci krajského
úřadu. Nyní se schvalují finanční prostředky na přípravu tohoto projektu.
Ing. Tvrzník vysvětlil, že se jedná o vyhodnocení vně i kolem nás. Je potřeba získat
zaměstnance, kteří se budou zabývat pouze kybernetickou bezpečností vzhledem k tomu, že je
na krajském úřadu cca 500 zaměstnanců, kteří mají své data a ty se musí ochránit. Sdělil, že
toto není poslední velká investice, protože je postupně potřeba aktualizovat software.
Mgr. Tulpa sdělil, že se jedná o ochranu proti útokům.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1230/22/RK
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RO č. 243/22 – úprava v kapitole 923 03 a 923 02 Spolufinancování EU, projektový záměr
– „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Krajského úřadu Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
schvaluje
I. projektový záměr – „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Krajského úřadu Libereckého
kraje“,
II. rozpočtové opatření č. 243/22, kterým se
1) snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy
na kofinancování IROP a TOP, celkem o částku 1.000.000 Kč,
2) navyšují výdaje v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního
rozvoje a evropských projektů celkem o částku 1.000.000 Kč na přípravu projektu
„Zvýšení kybernetické bezpečnosti Krajského úřadu Libereckého kraje“
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 243/22 jako
písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 08. 2022
2) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit zpracování
projektové žádosti včetně všech příloh do připravované výzvy Integrovaného
regionálního operačního programu 2021–2027.
Termín: 31. 12. 2022
hlasování č. 13 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
14. (15) RO č. 247/22 - úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí o
poskytnutí dotací z programu Kotlíkové dotace v LK III - NZÚ
Mgr. Ulvr stručně shrnul obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1231/22/RK
RO č. 247/22 - 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. 247/22, 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 542.500 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 489.550 Kč, na základě odstoupení čtyř příjemců od realizace
projektu a zbylých prostředků z vyúčtování jednoho zrealizovaného projektu,
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2) snížením nerozepsaných rezerv o částku 52.950 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 542.500 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02 Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši
542.500 Kč níže uvedeným žadatelům, do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Kotel na biomasu s automatickým
Zdroj vytápění
přikládáním
Výše poskytnuté dotace
120000 Kč
Podíl na celkových výdajích
80 %
Doba realizace projektu
14.04.2021 - 12.10.2022
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

Kondenzační kotel na zemní plyn
95000 Kč
75 %
14.04.2021 - 12.10.2022

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Kotel na biomasu s automatickým
přikládáním
127500 Kč
80 %
15.04.2021 - 13.10.2022

Zdroj vytápění
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
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Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
15.04.2021 - 13.10.2022

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

Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
100000 Kč
80 %
16.04.2021 - 14.10.2022

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, pověřenému řízením resortu hospodářského a
regionálního rozvoje, evropských projektů územního plánování a rozvoje venkova,
podepsat dle schváleného vzoru smlouvy o poskytnutí dotace,
2.

Termín: 30. 09. 2022
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č.
247/22 jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022

hlasování č. 14

pro

7

proti

0
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0

byl přijat
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15. (46) Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení IS Servicedesk“
Ing. Miklík stručně okomentoval obsah předloženého materiálu. Požádal o odsouhlasení tohoto
materiálu.
Ing. Tvrzník doplnil, že to navazuje na kybernetickou bezpečnost.
Načež proběhla krátká diskuze.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1232/22/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení IS Servicedesk“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Pořízení IS Service desk“, a to účastníku DATRON,
a.s., IČO: 432 27 520, se sídlem Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa, za nabídkovou cenu
1.495.425 Kč bez DPH, 1.809.464 Kč včetně DPH,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, článku 2, odst. 2.2 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání v
souladu se Směrnicí RK č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek, článku 11, odst. 11.4,
2. licenční smlouvu č. OLP/1221/2022 mezi Libereckým krajem a společností DATRON,
a.s., IČO: 432 27 520, se sídlem Vachkova 3008, 470 01 Česká Lípa
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 15

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

16. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z dotačního programu 7.10 Rozvoj doprovodné infrastruktury – karavanová stání - obec Svijany
Na jednání rady kraje byl přizván PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu.
Ing. Vinklátová okomentovala předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1233/22/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z dotačního programu 7.10 - Rozvoj
doprovodné infrastruktury – karavanová stání - obec Svijany
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace – Obec Svijany, IČO 00671908, se sídlem Svijany č. p. 71, 463 46,
Příšovice, o změnu termínu realizace projektu „Karavanové stání Svijany“ na jehož realizaci
byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura,
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památková péče a cestovní ruch, program č. 7.10 Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury
– karavanová stání, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 296/21/ZK ze dne
22. 6. 2021,
souhlasí
s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/2541/2021 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.10
Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury na realizaci projektu s názvem „Karavanové stání
Svijany“, uzavřené dne 14. 7. 2021 mezi Obcí Svijany a Libereckým krajem, jehož předmětem
je prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Karavanové stání Svijany“, z 30. 10. 2022
na 30. 10. 2023 a prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19.
12. 2022 na 19. 12. 2023
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/2541/2021 ke schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 16

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

17. Dohoda o spolupráci a smlouva o výpůjčce mezi Zoo Liberec, příspěvková organizace
a Statutárním městem Liberec
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1234/22/RK
Dohoda o spolupráci a smlouva o výpůjčce mezi Zoo Liberec, příspěvková organizace a
Statutárním městem Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) výpůjčku nebytového prostoru o celkové výměře podlahové plochy 14,08 m2, který se
nachází v přízemí v budově č. p. 1412, která je součástí pozemku parc. č. 2945/15, k. ú.
Liberec, na adrese Sovova 1412/3, 460 01 Liberec I, ve správě Zoo Liberec, příspěvkové
organizace, Statutárnímu městu Liberec - Městské policii Liberec, 1. máje 108/48, 460 07
Liberec 3, do bezplatného užívání na dobu neurčitou,
b) smlouvu o výpůjčce prostoru sloužícího jako zázemí strážníků Městské policie Liberec
mezi Zoo Liberec, příspěvkovou organizací, Lidové sady 425/1, 460 01 Liberec 1, IČO
10973583, a Statutárním městem Liberec – Městskou policií Liberec, 1. máje 108/48, 460
07 Liberec 3,
c) dohodu o spolupráci mezi Zoo Liberec, příspěvkovou organizací, Lidové sady 425/1, 460
01 Liberec 1, IČO 10973583 a Statutárním městem Liberec – Městskou policií Liberec,
1. máje 108/48, 460 07 Liberec 3, za účelem stanovení podmínek pro umisťování
odchycených zvířat na území města do útulku spravovaného Zoo Liberec v době od 19.00
do 7.00 hod., a napojení objektů Zoo Liberec na pult centrální ochrany na dobu neurčitou
a bez finančního plnění
a ukládá
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Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, informovat o usnesení rady kraje ředitele Zoo Liberec, příspěvkové
organizace.
Termín: 23. 08. 2022
hlasování č. 17

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

18. Vyřazení movitého majetku - automobilu - svěřeného k hospodaření Zoo Liberec,
příspěvkové organizaci
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Bez diskuze či připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1235/22/RK
Vyřazení movitého majetku - automobilu - svěřeného k hospodaření Zoo Liberec,
příspěvkové organizaci
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyřazením nepotřebného movitého majetku – vozidla Renault Kangoo 3L3 4741 - inventární
číslo ZP6048, svěřeného Zoo Liberec, příspěvkové organizaci, se sídlem Lidové sady 425/1,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, informovat o usnesení rady kraje ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 18

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

19. (20) Revokace usnesení č. 841/22/RK a ZR – RO č. 245/22 – úprava kapitoly 917 04 –
Transfery – rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Technické univerzitě v
Liberci
Mgr. Richter okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1236/22/RK
Revokace usnesení č. 841/22/RK a ZR – RO č. 245/22 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery
– rozhodnutí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Technické univerzitě v Liberci
Rada kraje po projednání
ruší
usnesení č. 841/22/RK ze dne 17. 5. 2022, kterým rada kraje vyslovila souhlas s neposkytnutím
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli Technická univerzita v
Liberci, IČO: 46747885, se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, na projekt „FS TUL
Racing“,
souhlasí
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1.

2.

3.

se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 245/22, kterým se upravují ukazatele
kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové
výši 50.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje:
1.1 snížení ukazatele 04812570000 – Vzdělávací aktivity pro dospělé a seniory o částku
50.000 Kč,
1.2 zavedení nového specifického ukazatele číslo akce 04813366045: Technická
univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec – FS TUL Racing v celkové
výši 50.000 Kč,
s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje do výše 50.000
Kč na projekt s názvem „FS TUL Racing“ Technické univerzitě v Liberci, IČO:
46747885, se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec,
se zněním Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly
917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu číslo OLP/3223/2022,
uzavírané mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci, Studentská
1402/2, 461 17 Liberec, IČO 46747885

a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 245/22 – úprava
kapitoly 917 04 a poskytnutí účelové neinvestiční dotace k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 19

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

20. (21) RO č. 238/22 – úprava kapitoly 923 04 – ukončení realizace projektu KAP LK
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu. Požádala o úpravu po projednání v přílohách předloženého materiálu.
Mgr. Richter okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1237/22/RK
RO č. 238/22 – úprava kapitoly 923 04 – ukončení realizace projektu KAP LK
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 238/22, kterým se v kapitole 923 04 – Spolufinancování EU, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu upravují výdaje v kapitole 923 04 – Spolufinancování
EU, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu:
a) snižují se výdaje projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého
kraje (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000002, ORG 4600010000) o částku
2.334.953,09 Kč,
b) navyšují se výdaje projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy
Libereckého kraje II (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0019560, ORG
4600220000) o částku 700.000,00 Kč a projektu Naplňování krajského akčního plánu
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rozvoje
vzdělávání
Libereckého
kraje
II
(registrační
číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282, ORG 4600200000) o částku 1.634.953,09 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 238/22 jako písemnou informaci na
jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 20

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

21. (22) RO č. 241/22 – úprava kapitoly 916 04 – účelové provozní (neinvestiční) dotace –
financování soukromých škol a školských zařízení v roce 2022
Mgr. Richter okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1238/22/RK
RO č. 241/22 – úprava kapitoly 916 04 – účelové provozní (neinvestiční) dotace –
financování soukromých škol a školských zařízení v roce 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 241/22, kterým se navyšuje rozpočet Libereckého kraje v příjmové i
výdajové části o účelovou dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši
79.743.840 Kč na financování soukromých škol a školských zařízení na 3. čtvrtletí roku 2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 241/22 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 21

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

22. (23) RO č. 244/22 – úprava kapitoly 912 04 – poskytnutí příspěvků – Gym. F. X. Šaldy,
Gym. Frýdlant, SŠHaL Frýdlant, Gym. Česká Lípa a změna charakteru akce SPŠ textilní
Liberec
Mgr. Tulpa představil předložený materiál.
Bez diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1239/22/RK
RO č. 244/22 – úprava kapitoly 912 04 – poskytnutí příspěvků – Gym. F. X. Šaldy, Gym.
Frýdlant, SŠHaL Frýdlant, Gym. Česká Lípa a změna charakteru akce SPŠ textilní
Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
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rozpočtové opatření č. 244/22, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – účelové
příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 917.000 Kč bez
dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
1. snížení dílčího ukazatele číslo akce 04500050000: Podpora aktivit příspěvkových
organizací o částku 67.000 Kč,
2. zavedení nového dílčího ukazatele číslo akce 04503531405: Gymnázium F. X. Šaldy,
Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace – Spolupráce mezi Mateřskou
školou V zahradě, Liberec a Gymnáziem F. X. Šaldy, Liberec ve výši 12.000 Kč,
3.

4.

5.

zavedení nového dílčího ukazatele číslo akce 04503541406: Gymnázium, Frýdlant,
Mládeže 884, příspěvková organizace – Oslavy 75. výročí založení školy ve výši 25.000
Kč,
zavedení nového dílčího ukazatele číslo akce 04503551448: Střední škola hospodářská a
lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace – Oslavy 30. letého výročí
školy – pracoviště Bělíkova ve výši 30.000 Kč,
snížení dílčího ukazatele číslo akce 04503351401: Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská
2969, příspěvková organizace - Osvětlení o částku 850.000 Kč,

6.

zavedení nového dílčího ukazatele číslo akce 04503561401: Gymnázium, Česká Lípa,
Žitavská 2969, příspěvková organizace – Projektová dokumentace – hřiště ve výši
850.000 Kč,
rozhoduje
A. u Gymnázia F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace
1.

2.
3.

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 12.000 Kč na
výdaje spojené s realizací neinvestiční akce č. 04503531405 „Spolupráce mezi
Mateřskou školou V zahradě, Liberec a Gymnáziem F. X. Šaldy, Liberec“,
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.
10. 2022,

4.

o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č.
3, v termínu do 15. 11. 2022,
B. u Gymnázia, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace:
1.

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 25.000 Kč na
výdaje spojené s realizací neinvestiční akce č. 04503541406 „Oslavy 75. výročí
založení školy“,

2.

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.
10. 2022,

3.
4.

o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č.
3, v termínu do 15. 11 2022,
C. u Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace:
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1.

2.

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 30.000 Kč na
výdaje spojené s realizací neinvestiční akce č. 04503551448 „Oslavy 30. letého
výročí školy – pracoviště Bělíkova“,
o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
příspěvku do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,

3.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení do 31.
10. 2022,
4. o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č.
3, v termínu do 15. 11 2022,
D. u Gymnázia, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace:
1.

2.

o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 850.000 Kč na
výdaje spojené s realizací investiční akce č. 04503561401 „Projektová dokumentace
– hřiště“,
o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku formou
zálohové platby ve výši 50% tj. ve výši 425.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto
rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení
žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného
účelového příspěvku dle přílohy č. 2, nejpozději však do 10. 12. 2023,

3.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí, včetně jejich proplacení do 31.
12. 2023,
4. o předložení vyúčtování akce formou „Závěrečného vyúčtování akce“ dle přílohy č.
3, v termínu do 16. 1. 2024,
E. u Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace,
IČ: 46747974 u investiční akce číslo 04503211422 „Autorský dozor na rekonstrukci střechy
dílen“ schválené usnesením č. 1887/21/RK ze dne 16. 11. 2021, o změně charakteru využití
poskytnutého mimořádného účelového příspěvku: původní investiční charakter se mění na
charakter neinvestiční
a ukládá
1. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 244/22 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 30. 08. 2022
2. 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.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 22

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

23. (24) Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Mgr. Richter okomentoval předložený materiál.
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Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1240/22/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:
1. chlapeckého kola v hodnotě 4.000 Kč pro klienta dětského domova od společnosti
DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., se sídlem Lojovická 797/20, 142 00 Praha-Libuš,
IČ: 22903844, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Česká Lípa,
Mariánská 570, příspěvková organizace, IČ: 49864360,
2.

hraček pro žáky MŠ a 1. stupeň ZŠ v celkové hodnotě 5.000 Kč od společnosti
Novoplast Liberec s.r.o., se sídlem Lučanská 53, 460 15 Liberec, IČ: 28679709, do
vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola logopedická,
Liberec, příspěvková organizace, IČ: 46748059,
b) finančních darů:
1. ve výši 8.100 Kč k pokrytí nákladů na lektora čínského jazyka od Nadačního fondu
Ing. Mirko Valenty, se sídlem Horní náměstí 1200/15, 466 01 Jablonec nad Nisou,
IČ: 27338835, do vlastnictví příspěvkové organizace Vyšší odborná škola
mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí
15, příspěvková organizace, IČ: 60252511,
2.

ve výši 10.000 Kč na zakoupení potravin a drogerie na pobyt v Itálii v měsíci srpnu
2022 od pana Milana Drábka, fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona,
se sídlem Svor 184, 471 51 Svor, IČ: 71857664, do vlastnictví příspěvkové
organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková
organizace, IČ: 49864351,
c) nadačního příspěvku:
ve výši 40.000 Kč na úhradu nákladů (nákup a modernizace technického vybavení) studijního
oboru 82-41-M/15 Tvorba a vzorování bižuterie - zaměření na Design grafické a plastické
rytiny od Nadace PRECIOSA, se sídlem Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ:
60254092, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší
odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 800/1, příspěvková organizace, IČ:
60252600
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. 23

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

24. (25) Úprava finančních dokumentů roku 2022 u vybraných příspěvkových organizací
resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Mgr. Richter okomentoval předložený materiál.
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Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1241/22/RK
Úprava finančních dokumentů roku 2022 u vybraných příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. úpravu finančních dokumentů příspěvkové organizace Střední zdravotnická škola a
Střední odborná škola, Česká Lípa, příspěvková organizace, IČ: 14451018,
2. čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 400.000 Kč na dočasnou úhradu nákladů
projektu
Šablony
III
–
www.skolalipa.cz,
registrační
číslo
CZ.02.02.XX/00/22_003/0000636 s celkovým rozpočtem projektu ve výši 4.005.381 Kč.
Tato částka bude průběžně čerpána na mzdové náklady školního asistenta, koordinátora
spolupráce školy a zaměstnavatele
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schválenými finančními dokumenty
ředitelku výše uvedené příspěvkové organizace resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 24

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

25. (26) Souhlas s právními jednáními hejtmana učiněnými v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na Ukrajině na základě usnesení č. 489/22/RK - období od 24. 2. 2022 do 30.
6. 2022
Ing. Miklík představil předložený materiál.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1242/22/RK
Souhlas s právními jednáními hejtmana učiněnými v souvislosti s ozbrojeným konfliktem
na Ukrajině na základě usnesení č. 489/22/RK - období od 24. 2. 2022 do 30. 6. 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
s následujícími právními jednáními hejtmana učiněnými v období do od 24. 2. 2022 do 30. 6.
2022 v souvislosti ozbrojeným konfliktem na Ukrajině na základě usnesení č. 489/22/RK ze
dne 15. 3. 2022, a to uzavřením rámcových smluv o zajištění ubytování s následujícími
subjekty:
OLP/2910/2022
OLP/2888/2022
OLP/2884/2022
OLP/1425/2022
OLP/2893/2022
OLP/2907/2022
OLP/2979/2022
OLP/2957/2022

Město Stráž pod Ralskem
Iveta Kašparová
Viktor Kohun
Město Doksy
LUKOV Plast spol.s r.o.
Město Jilemnice
H+H IDOL s.r.o.
Město Český Dub
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260967
63134578
27276589
260444
25023063
275808
5221625
262722
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OLP/2990/2022
OLP/2971/2022
OLP/2974/2022
OLP/2997/2022
OLP/3009/2022
OLP/3008/2022
OLP/1831/2022
OLP/2089/2022
hlasování č. 25

Kamelot sped s.r.o.
PJAP Management s.r.o.
CD CLUB s.r.o.
DAMI CARS s.r.o.
NOVÝ KALICH s.r.o.
Petra Pugnerová
KOMA LIBEREC spol. s r.o.
EBM Rent, s.r.o.
pro

7

proti

0

7057075
9309403
28737768
18288853
9778381
74245660
25017306
6303200
zdržel se

0

byl přijat

26. (27) Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby „Výjezdová
základna Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje“ v k. ú. Jablonec nad Nisou
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy
nemovitého majetku.
Ing. Miklík okomentoval předložený materiál.
Mgr. Staněk požádal o úpravu po projednání, a to o doplnění pozemků a čísel parcel.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu upraveného usnesení.
USNESENÍ č. 1243/22/RK
Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby „Výjezdová základna
Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje“ v k. ú. Jablonec nad Nisou
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby v rámci investiční akce „ZZS Jablonec nad
Nisou“ (výstavba záložního krajského operačního střediska a výjezdové základny ZZS
LK p. o.) na p. p. č. 942/1, p. p. č. 942/43, p. p. č. 2382/3, p. p. č. 898/93, p. p. č. 898/82,
p. p. č. 898/81, p. p. č. 898/30 a p. p. č. 898/13, nacházejících se v katastrálním území
Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, se
statutárním městem Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01
Jablonec nad Nisou, IČO 00262340,
b) předložený návrh Smlouvy o spolupráci při zajištění vybudování připojení k veřejné
komunikační síti č. j. OLP/3258/2022 mezi Libereckým krajem a Statutárním městem
Jablonec nad Nisou
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, po schválení zajistit předložení smlouvy k
podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2022
hlasování č. 26

pro

7

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat
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27. (28) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Budova ZOO, Divizna –
rekonstrukce střechy II.“
Ing. Miklík okomentoval předložený materiál.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo halsováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1244/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Budova ZOO, Divizna – rekonstrukce
střechy II.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Budova ZOO, Divizna – rekonstrukce střechy II.“, v
souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění, a to společnost KP Konstruktion s.r.o., se sídlem V Lukách č. ev. 30, Městečko,
257 22 Nespeky, IČO: 14273896, za nabídkovou cenu 6.852.368,92 Kč bez DPH, tj.
8.291.366,39 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/830/2022 mezi Libereckým krajem a společností KP
Konstruktion s.r.o., se sídlem V Lukách č. ev. 30, Městečko, 257 22 Nespeky, IČO: 14273896
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 27

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

28. (29) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Budova
ZOO, Divizna – rekonstrukce střechy“
Ing. Miklík okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1245/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Budova ZOO,
Divizna – rekonstrukce střechy“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS – Budova ZOO, Divizna – rekonstrukce střechy“ v
rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka pro
pozemní stavby – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění, a to účastníka D.stavby, s.r.o., se sídlem Třtí 13, 463 44 Sychrov, IČO:
28662482, za nabídkovou cenu 69.942 Kč bez DPH, tj. 84.630 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/833/2022 mezi
Libereckým krajem a společností D.stavby, s.r.o., se sídlem Třtí 13, 463 44 Sychrov, IČO:
28662482
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a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 28

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

29. (30) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Budova
ZOO, Divizna – rekonstrukce střechy“
Ing. Miklík okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1246/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Budova ZOO,
Divizna – rekonstrukce střechy“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka BOZP-Konečný s.r.o., se sídlem Smetanova 237, 277 01 Dolní
Beřkovice, IČO: 03606805, 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,
2.

o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Budova ZOO, Divizna – rekonstrukce
střechy“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby – DNS“, dle § 141 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka INVESTING
CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780, 460 01 Liberec, IČO: 25036751, za
nabídkovou cenu 31.800 Kč bez DPH, tj. 38.478 Kč včetně DPH,

schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č.
OLP/834/2022 mezi Libereckým krajem a společností INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem
Štefánikovo nám. 780, 460 01 Liberec, IČO: 25036751
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 29

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

30. (31) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava střechy SŠ gastronomie a
služeb, Liberec – III“
Ing. Miklík sdělil, že neobrželi nabídky a tudíž se pokusí opětovně zadávací řízení vyhlásit na
podzim či na jaře příštího roku.
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Načež proběhla krátká diskuze.
Bez dalších dotazů, připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1247/22/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava střechy SŠ gastronomie a služeb,
Liberec – III“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Oprava střechy SŠ gastronomie a služeb, Liberec
– 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. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 30

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

31. (32) Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Komplexní oprava rozvodů ZTI
a UT v kolektoru a spojovacím krčku – SZŠ a SOŠ Česká Lípa, p. o.“
Ing. Miklík shrnul představení materiálů č. 32 a 33 společně.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1248/22/RK
Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Komplexní oprava rozvodů ZTI a UT v
kolektoru a spojovacím krčku – SZŠ a SOŠ Česká Lípa, p. o.“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že jednání hodnotící komise a hlasování hodnotící komise proběhlo per rollam,
rozhoduje o
zrušení veřejné zakázky „BOZP – 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. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, neboť odpadly důvody pro pokračování veřejné zakázky v důsledku
podstatné změny okolností, která nastala po zahájení veřejné zakázky a kterou zadavatel
jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 08. 2022
hlasování č. 31

pro

7

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat

Zápis ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje dne 26. 7. 2022

32. (33) Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Komplexní oprava rozvodů ZTI a
UT v kolektoru a spojovacím krčku – SZŠ a SOŠ Česká Lípa, p. o.“
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1249/22/RK
Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „TDS – Komplexní oprava rozvodů ZTI a UT v
kolektoru a spojovacím krčku – SZŠ a SOŠ Česká Lípa, p. o.“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
že jednání hodnotící komise a hlasování hodnotící komise proběhlo per rollam,
rozhoduje o
zrušení veřejné zakázky „TDS - 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. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, neboť odpadly důvody pro pokračování veřejné zakázky v důsledku podstatné změny
okolností, která nastala po zahájení veřejné zakázky a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí
nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 08. 2022
hlasování č. 32

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

33. (34) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci DNS „Jedličkův ústav –
rekonstrukce III. NP domu B - IT vybavení“
Ing. Miklík představil předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1250/22/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci DNS „Jedličkův ústav – rekonstrukce
III. NP domu B - IT vybavení“
Rada kraje po projednání
ruší
zadávací řízení veřejné zakázky „Jedličkův ústav - rekonstrukce III. NP domu B - IT vybavení“
dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - po
uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 08. 2022
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hlasování č. 33

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

34. (35) Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti - obec Nová Ves
nad Nisou
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Petr Čech, vedoucí oddělení správy silničních staveb a
Ing. Jan Růžička, ředitel KSS LK, příspěvkové organizace.
Ing. Sviták představil předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1251/22/RK
Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti - obec Nová Ves nad Nisou
Rada kraje po projednání
neschvaluje
výjimku z ceníku jednorázových úhrad za zřízení služebnosti pro obec Nová Ves nad Nisou, se
sídlem Nová Ves nad Nisou 281, 468 27 Nová Ves nad Nisou, IČO: 262498, za služebnost na
stavbu „Jablonec – Smržovka“, kdy úplata dle ceníku byla stanovena v celkové výši 59.175 Kč
bez DPH, tj. 71.601,75 Kč vč. DPH, a stanoví úplatu ve výši 59.175 Kč bez DPH, tj. 71.601,75
Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, informovat starostu
obce Nová Ves nad Nisou o přijatém usnesení.
Termín: 09. 08. 2022
hlasování č. 34

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

35. (36) Veřejná zakázka „Silnice (bývalá III/2601) Heřmánky“ - dodatek č. 2
Ing. Sviták představil stručně předložený materiál.
Ing. Růžička sdělil, že materiál obsahuje méně práce.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1252/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice (bývalá III/2601) Heřmánky“ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3716/2021, uzavíraný v souladu s
ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností STRABAG a.s., Kačírkova 982/4,
Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 181.473,86
Kč bez DPH, tj. 219.583,37 Kč včetně DPH, čímž dojde k ponížení ceny díla na celkovou
částku ve výši 6.438.308,18 Kč bez DPH, tj. 7.790.352,90 Kč včetně DPH
a ukládá
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 35

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

36. (37) Veřejná zakázka „Místní komunikace, Bedřichov (centrální parkoviště) –
Královka“ - dodatek č. 1
Ing. Sviták představil předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1253/22/RK
Veřejná zakázka „Místní komunikace, Bedřichov (centrální parkoviště) – Královka“ dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/139/2022, uzavíraný v souladu s
ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností STRABAG a.s., Kačírkova 982/4,
Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 224.758,56
Kč bez DPH, tj. 271.957,86 Kč včetně DPH, a méněpráce ve výši 45.356,63 Kč bez DPH, tj.
54.881,52 Kč včetně DPH, čímž dojde k navýšení ceny díla o částku 179.401,93 Kč bez DPH,
tj. 217.076,34 Kč včetně DPH, na celkovou částku ve výši 7.880.116,54 Kč bez DPH, tj.
9.534.941,01 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 36

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

37. (38) Veřejná zakázka „Silnice III/28716 Kokonín – Pulečný“ - dodatek č. 1
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál a požádal Ing. Růžičku o vysvětlení položek
v materiálu.
Ing. Růžička sdělil, že v materiálu chybí část zdůvodnění o navýšení a v usnesení je špatně
uvedeno číslo smlouvy.
Ing. Sviták tedy požádal o opravu materiálu po projednání.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu upraveného usnesení.
USNESENÍ č. 1254/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/28716 Kokonín – Pulečný“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3703/2021 uzavíraný v souladu s
ustanovením § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností STRABAG a.s., Kačírkova 982/4,
Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
8.029.501,57 Kč bez DPH, tj. 9.715.696,90 Kč včetně DPH, a méněpráce ve výši 256.446,19
Kč bez DPH, tj. 310.299,89 Kč včetně DPH, čímž dojde k navýšení ceny díla o částku
7.773.055,38 Kč bez DPH, tj. 9.405.397,01 Kč včetně DPH, na celkovou částku ve výši
61.605.438,51 Kč bez DPH, tj. 74.542.580,60 Kč včetně DPH,
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. 37

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

38. (39) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/292 Benešov u Semil,
sanace skalního masivu“
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Mgr. Ulvr se zeptal, zda uvedená firma již v minulosti něco pro Liberecký kraj vykonávala.
Ing. Sviták sdělil, že uvedená firma vykonávala pár veřejných zakázek pro Liberecký kraj již
v minulosti.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1255/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/292 Benešov u Semil, sanace
skalního masivu“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/292 Benešov u Semil, sanace skalního
masivu“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, a to účastníka SWIETELSKY stavební s. r. o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České
Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599, za nabídkovou cenu 3.894.176,30 Kč
bez DPH, tj. 4.711.953,32 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/2051/2022 mezi Libereckým krajem a společností
SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České
Budějovice, IČO 48035599
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 38

pro

7

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat

Zápis ze 14. zasedání Rady Libereckého kraje dne 26. 7. 2022

39. (40) Veřejná zakázka „Silnice III/2907 Fojtka“ - dodatek č.2
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze či připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1256/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2907 Fojtka“ - dodatek č.2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1161/2021 „Silnice III/2907 Fojtka“
uzavíraný v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností EUROVIA CS,
a. s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, jehož
předmětem jsou vícepráce ve výši 34.776,00 Kč bez DPH, tj. 42.078,96 Kč včetně DPH,
méněpráce ve výši 93.614,00 Kč bez DPH, tj. 113.272,94 Kč včetně DPH, čímž dojde ke
snížení celkové ceny o částku 58.838,00 Kč bez DPH, tj. 71.193,98 Kč včetně DPH, na
celkovou částku 13.228.285,78 Kč bez DPH, tj. 16.006.225,80 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 39

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

40. (41) Veřejná zakázka „Silnice III/28721 Sněhov – Mukařov“ - dodatek č. 4
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Ing. Růžička upozornil, že po dokončení stavby byly zjištěny nějaké stížnosti od sousedů a řešil
se sjezd a odvodnění z komunikace.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1257/22/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/28721 Sněhov – Mukařov“ - dodatek č. 4
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/366/2021, uzavíraný v souladu s
ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností COLAS CZ, a.s., se sídlem
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005, jehož předmětem jsou vícepráce
ve výši 442.362,93 Kč bez DPH, tj. 535.259,15 Kč včetně DPH, čímž dojde ke zvýšení ceny
díla na celkovou částku 32.865.351,46 Kč bez DPH, tj. 39.767.075,27 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 08. 2022
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hlasování č. 40

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

41. (42) Písemné informace
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1258/22/RK
Písemné informace
a) Informativní přehled veřejných zakázek v resortu sociálních věcí za I. pololetí 2022,
b) Přehled veřejných zakázek resortu zdravotnictví za I. pololetí 2022,
c) Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje a veřejných
zakázek odsouhlasených radou kraje v resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
za 1. pololetí roku 2022,
d) Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem RK a veřejných zakázek
odsouhlasených radou kraje v resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
e) Přehled veřejných zakázek Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace za 1. pololetí roku 2022, odsouhlasených příslušným členem rady kraje a radou
kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci
a) Informativní přehled veřejných zakázek v resortu sociálních věcí za I. pololetí 2022,
b) Přehled veřejných zakázek resortu zdravotnictví za I. pololetí 2022,
c) Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem rady kraje a veřejných zakázek
odsouhlasených radou kraje v resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu za 1. pololetí
roku 2022,
d) Informativní přehled veřejných zakázek odsouhlasených členem RK a veřejných zakázek
odsouhlasených radou kraje v resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
e) Přehled veřejných zakázek Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace za
1. pololetí roku 2022, odsouhlasených příslušným členem rady kraje a radou kraje.
hlasování č. 41

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

42. (44) Generální rozhodnutí zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím – ustanovování
zástupců a přijímaní darů
Mgr. Havlík uvedl, že se jedná o pokyn ředitelům příspěvkových organizací, jak se mají v dané
problematice chovat.
Bez dalších dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1259/22/RK
Generální rozhodnutí zřizovatele vůči příspěvkovým organizacím – ustanovování
zástupců a přijímaní darů
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o udělení předchozího souhlasu společného pro více právních jednání, v rámci kterých
příspěvkové organizace zřízené Libereckým krajem přijmou účelově neurčené peněžité dary do
vlastního majetku organizace,
ukládá
ředitelům všech příspěvkových organizací zřízených Libereckým krajem, aby si ustanovili
svého zástupce, který je bude zastupovat v plném rozsahu jejich práv a povinností; a v případě,
že z organizačních či provozních důvodů potřebují více než jednoho zástupce, aby toto sdělili
zřizovateli s požadavkem na změnu zřizovací listiny
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět prostřednictvím krajského úřadu
ředitele příspěvkových organizací zřízených Libereckým krajem o přijatém usnesení.
Termín: 01. 10. 2022
hlasování č. 42

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

43. (45) Závěrečná zpráva za období nouzového stavu
Mgr. Chýle stručně okomentoval předložený materiál a sdělil, že se jedná o činnost orgánů LK
za období 4. 3. – 30. 6. 2022 v době nouzového stavu. Dále informoval, že od 1. 9. 2022 se již
nebude zřejmě stravování proplácet.
Načež proběhla krátká diskuze.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1260/22/RK
Závěrečná zpráva za období nouzového stavu
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Informaci o činnosti orgánů Libereckého kraje v době nouzového stavu a s tím souvisejících
úkonů
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit „Informaci o činnosti orgánů
Libereckého kraje v době nouzového stavu a s tím souvisejících úkonů" jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 43

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

44. (8) Výsledek výběrového řízení na ředitele/ředitelku zařízení Domov důchodců
Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace
Na jednání rady kraje byla přizvána Bc. Matina Valášková, nově zvolená ředitelka zařízení
Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem a Ing. Lucie Černá, metodik – ekonom pro
příspěvkové organizace.
Mgr. Tulpa uvedl předložený materiál a představil Bc. Martinu Valáškovou a požádal ji o
stručné představení. Sdělil, že nástup na toto místo ředitelky bude od 1. 8. 2022.
Bc. Valášková se v krátkosti představila. Sdělila, že dlouhodobě chybí ředitel této organizace,
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a proto se přihlásila na toto místo, aby udržela chod DD v Jindřichovicích pod Smrkem.
Hlavním cílem je zlepšit množství zdravotního personálu, kde chybí hlavně zdravotní sestry.
Ing. Miklík se zeptal kolik zaměstnanců je nyní DD v Jindřichovících pod Smrkem.
Bc. Valášková odpověděla, že je cca 65 zaměstnanců a převážně ženy.
Mgr. Ulvr sdělil, že výběrová komise se shodla jednohlasně na výběru paní Valáškové a popřál
ji hodně úspěchů v její nové funkci.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1261/22/RK
Výsledek výběrového řízení na ředitele/ředitelku zařízení Domov důchodců Jindřichovice
pod Smrkem, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o výběrovém řízení na místo ředitele/ředitelky zařízení Domov důchodců Jindřichovice
pod Smrkem, příspěvková organizace,
jmenuje
na základě výběrového řízení a doporučení výběrové komise
do funkce ředitelky zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem,
příspěvková organizace, s účinností od 1. 8. 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit podpis
písemného vyhotovení jmenování Bc. Martiny Valáškové do funkce ředitelky zařízení Domov
důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace.
Termín: 31. 07. 2022
hlasování č. 44

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

45. (7) Výsledek výběrového řízení na ředitele/ředitelku zařízení Jedličkův ústav,
příspěvková organizace
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Vladimír Ptáček, nově zvolen ředitel zařízení Jedličkova
ústavu, příspěvková organizace.
Mgr. Tulpa uvedl předložený materiál a představil Mgr. Vladimíra Ptáčka, který byl jediným
kandidátem na toto místo. Požádal ho o stručné představení.
Mgr. Ptáček se v krátkosti představil. Sdělil, že by chtěl pokračovat motivačně v tom, co je za
jeho minulého vedení rozpracováno.
Načež proběhla krátká diskuze.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1262/22/RK
Výsledek výběrového řízení na ředitele/ředitelku zařízení Jedličkův ústav, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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zprávu o výběrovém řízení na místo ředitele/ředitelky zařízení Jedličkův ústav, příspěvková
organizace,
jmenuje
na základě výběrového řízení a doporučení výběrové komise
do funkce ředitele zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, s účinností od 1.
10. 2022
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit podpis
písemného vyhotovení jmenování Mgr. Vladimíra Ptáčka do funkce ředitele zařízení Jedličkův
ústav, příspěvková organizace.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 45

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

46. (48) Různé
Daší podněty nebyly vzneseny, Ing. Sviták, statutární náměstek hejtmana, ukončil
14. zasedání rady kraje v roce 2022 v 8.30 hodin.
Ověřovatelé

Mgr. Vladimír Richter

……………..………………….……

Václav Židek

………………………………………

……………………………..……
Ing. Jan Sviták
statutární náměstek hejtmana
Liberec 28. 7. 2022
Zapsala Bc. Iveta Kavanová
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