Z á p i s č. 18
z 18. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 29. 7. 2022
Přítomno

8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,
Mgr. Petr Anton, Mgr. Josef Chýle, Bc. Iveta Kavanová

Omluveni

Martin Půta

Ověřovatelé

Mgr. Vladimír Richter, Mgr. Jiří Ulvr

Zapisovatelka

Bc. Iveta Kavanová

18. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil Ing. Jan Sviták, statutární náměstek
hejtmana, v 10.00 hodin. Omluvil nepřítomnost Martina Půty. Navrhl, aby zápis ověřili Mgr.
Jiří Ulvr a Mgr. Vladimír Richter, zapisovatelkou dnešního jednání určil Bc. Ivetu Kavanovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1 pro 7
proti
Nebyla přítomna Ing. Květa Vinklátová.

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Schválení ceníku jednorázových úhrad za
věcná břemena (služebnosti)

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic a
správy nemovitého
majetku

3.

Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS
„Kategorie I. – Elektrická energie – NN“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic a
správy nemovitého
majetku

4.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„Kategorie I. – Elektrická energie – NN
– II.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic a
správy nemovitého
majetku

5.

Veřejná zakázka "Pojištění majetku,
odpovědnosti, havarijní pojištění
motorových vozidel a pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou
provozem motorových vozidel LK a jeho
PO" – dodatky k pojistným smlouvám č.
OLP/3829/2016 a OLP/3830/2016

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

6.

Různé

Požadavky na úpravu programu nebyly vzneseny, Ing. Sviták o něm nechal hlasovat.
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hlasování č. 2

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Schválení ceníku jednorázových úhrad za věcná břemena (služebnosti)
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy
nemovitého majetku.
Ing. Miklík shrnul předložený materiál a jen informoval, že Liberecký kraj bude postupovat dle
ceníku. V případě, že by se Liberecký kraj s dotčeným subjektem nedomluvil, tak bude
postupovat dle znaleckých posudků. Dále sdělil, že ceník bude platný od 1. 8. 2022. Požádal
Ing. Staňka, aby po jednání mimořádné rady kraje informoval o výsledku jednání a hlasování
dotčené subjekty.
Načež proběhla krátká diskuze.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1263/22/mRK
Schválení ceníku jednorázových úhrad za věcná břemena (služebnosti)
Rada kraje po projednání
ruší
ceník jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene (služebnosti) schválený usnesením
Rady Libereckého kraje č. 2032/21/RK ze dne 7. 12. 2021 a s účinností od 1. 1. 2022,
schvaluje
a) předložený nový ceník jednorázových úhrad za zřízení služebnosti s účinností ode dne 1.
8. 2022, na pozemcích svěřených příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
b) pro pozemky ve vlastnictví Libereckého kraje, které nejsou svěřeny příspěvkové
organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje, úplatu za zřízení služebnosti
stanovenou na základě znaleckého posudku, a v případě rekonstrukcí, legalizací, nebo v
případě, že Liberecký kraj, příp. jeho příspěvková organizace vystupuje jako investor
(stavebník) stavby sazbu ve výši 2.000 Kč/případ bez DPH, s účinností ode dne 1. 8. 2022
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, seznámit ředitele Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se schváleným ceníkem jednorázových úhrad za
zřízení věcného břemene, s platností od 1. 8. 2022.
Termín: 31. 12. 2022
hlasování č. 3

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

3. Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie I. – Elektrická energie – NN“
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek.
Ing. Miklík shrnul předložený materiál. V tomto bodu se zakázka ruší, protože nebyla
předložena žádná nabídka.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1264/22/mRK
Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie I. – Elektrická energie – NN“
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Rada kraje po projednání
rozhoduje o
zrušení veřejné zakázky „Kategorie I. – Elektrická energie – NN“ zadávané v rámci
dynamického nákupního systému „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu - DNS“
v souladu s § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, neboť po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník
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. 4

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

4. Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie I. – Elektrická energie – NN – II.“
Ing. Miklík požádal o znovu vypsání veřejné zakázky s vyšším limitem za megahodinu. Znovu
se vypíše s termínem podání do 10. 8. 2022 a 12.15 hodin.
Ing. Sviták shrnul, že to nebudou navyšovat skokově, ale postupně.
Mgr. Ulvr se dotázal, zda se komunikuje i s jinými kraji, jak se tato problematika provádí u
nich.
Ing. Miklík sdělil, že Liberecký kraj je zatím v této záležitosti průkopníkem. Dále informoval,
že se připravuje dopis, který bude předložen příspěvkovým organizacím.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1265/22/mRK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie I. – Elektrická energie – NN – II.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
zahájení veřejné zakázky „Kategorie I. – Elektrická energie – NN – II.“ v rámci dynamického
nákupního systému „Centrální nákup elektrické energie a zemního plynu - DNS“ dle § 141
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání nabídek ve složení:
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení:
Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky
náhradník: Martin Půta, hejtman,
Ing. Vratislav Ondráček, energetický a BIM manažer,
náhradník: Lenka Voženílková, referent oddělení investic,
Mgr. Petr Staněk, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku,
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náhradník: Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Mgr. René Havlík, ředitel úřadu,
náhradník: Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele,
Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
náhradník: PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví,
Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí,
náhradník: RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství,
PhDr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
náhradník: Ing. Jan Klíma, vedoucí ekonomického odboru,
schvaluje
text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému DNS“
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. 5

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

5. Veřejná zakázka "Pojištění majetku, odpovědnosti, havarijní pojištění motorových
vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorových vozidel LK
a jeho PO" – dodatky k pojistným smlouvám č. OLP/3829/2016 a OLP/3830/2016
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí oddělení kancelář ředitele.
Mgr. Jarošová vysvětlila předložený materiál.
Ing. Miklík sdělil, že hodnota majetku Libereckého kraje se pohybuje ve výši 18 mld. Kč, na
této částce se hodně projevilo převedení Zoologické a Botanické zahrady.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1266/22/mRK
Veřejná zakázka "Pojištění majetku, odpovědnosti, havarijní pojištění motorových
vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motorových vozidel LK
a jeho PO" – dodatky k pojistným smlouvám č. OLP/3829/2016 a OLP/3830/2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. uzavření dodatku 11 k Pojistné smlouvě č. 7720976976 (OLP/3829/2016) pro pojištění
majetku v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností Kooperativa
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO:
47116617, jehož předmětem je navýšení pojistné částky o 4.030.000.000 Kč na novou
pojistnou částku – hodnotu majetku kraje ve výši 18.000.000.000 Kč a prodloužení
pojistné doby o 3 měsíce, tedy do 31. března 2023 s navýšeným pojistným o částku
650.000 Kč,
2. uzavření Dodatku 13 k Pojistné smlouvě č. 7720993920 (OLP/3830/2016) pro pojištění
odpovědnosti v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností Kooperativa
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pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČO:
47116617, jehož předmětem je prodloužení pojistné doby o 3 měsíce, tedy do 31. března
2023 bez navýšení pojistného
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit podpis dodatku 11 k
pojistné smlouvě č. 7720976976 (OLP/3829/2016) a dodatku č. 13 k pojistné smlouvě č.
7720993920 (OLP/3830/2016).
Termín: 15. 08. 2022
hlasování č. 6

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

6. Různé
Ing. Vinklátová se dotázala, zda je nějaký krizový scénář na úsporu energie.
Ing. Miklík sdělil, že se připravuje dopis pro příspěvkové organizace, aby sepsaly, zda jsou
schopni někde ušetřit energie. Dopis bude obsahovat několik otázek na které příspěvkové
organizace budou muset odpovědět a po zpracování těchto otázek bude předložen materiál na
PUR.
Mgr. Havlík sdělil, že i na krajském úřadě došlo ke snížení teploty teplé vody a přenastavení
klimatizace.
Načež proběhla krátká diskuze mezi členy rady kraje.
Ing. Sviták ještě upozornil, že vzhledem k situace sucha, která pokračuje, tak nebude zrušen
zákaz rozdělávání ohně, a to platí i pro provoz parních mašin.
Ing. Ramzer na základě příspěvku Ing. Svitáka upozornil, že stále v okolí Hřenska pokračují
různá ohniska ohně a nejde stále přestat v hašení.
Další náměty ani připomínky nebyly vzneseny. Ing. Sviták, náměstek hejtmana, ukončil
18. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2022 v 10.35 hodin.
Ověřovatelé
Mgr. Vladimír Richter

………………………………….

Mgr. Jiří Ulvr

…………………………………

……………………..……………..……

Ing. Jan Sviták
statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje
Liberec 29. 7. 2022
zapsala Bc. Iveta Kavanová
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