Z á p i s č. 16
z 16. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 23. 8. 2022
Přítomno

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

Ověřovatelé

Ing. Jan Sviták a Ing. Zbyněk Miklík

Zapisovatelka

Jitka Machálková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisu
z 15. RK dne 9. 8. 2022
16. zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana,
v 7.00 hodin. Omluvil dočasnou nepřítomnost Mgr. Vladimíra Richtera a Martina Půty.
Navrhl, aby zápis ověřili on a Ing. Zbyněk Miklík, zapisovatelkou dnešního jednání určil Jitku
Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1 pro 7
proti
0
Na jednání nebyli přítomni Mgr. Richter a M. Půta.

zdržel se

0

byl přijat

Ing. Sviták se dotázal, zda byl ověřen zápis z 15. RK dne 9. 8. 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 15. RK dne 9. 8. 2022

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Zpráva o činnosti rady kraje za období
od 27. 5. 2022 do 11. 8. 2022

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

5.

ZR-RO č. 277/22 – úprava v kapitole 931 Z
01 – Krizový fond LK, rozhodnutí o
poskytnutí dotace ČR – Hasičskému
záchrannému sboru LK

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

6.

Veřejná zakázka „Výměna 2 ks výtahů v
budově A Krajského úřadu Libereckého
kraje“ – dodatek č. 1

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. kancelář
ředitele

Zápis z 16. zasedání Rady Libereckého kraje dne 23. 8. 2022
7.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
"Zpracování PD – změny digitálních
technologií a interiéru ve 3. NP budovy
krajského úřadu"

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. kancelář
ředitele

8.

Poskytnutí finančních prostředků ze
Sociálního fondu Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

9.

ZR–RO č. 279/22 – úpravy v kapitole
917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, poskytnutí individuálních dotací
z rozpočtu Libereckého kraje
– Komunitní plánování obcí

10.

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

Schválení mimořádné účetní závěrky
příspěvkové organizace Domov
pro seniory Vratislavice nad Nisou

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

11.

Financování sociálních služeb dle
Z
zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního
řízení na rok 2023 v Libereckém kraji
z prostředků kapitoly 313 - MPSV
státního rozpočtu

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

12.

ZR-RO č. 270/22 – úprava v kapitole
Z
917 05 Transfery, Dofinancování
sociálních služeb v roce 2022, prostředky
kapitoly 313 - MPSV

Petr Tulpa

odb. sociálních
věcí

13.

Smlouva o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje
– rok 2022 - 2023 - Desná

Ing. Jan Sviták

odb. dopravní
obslužnosti

14.

RO č. 257/22 – úprava kapitol 931 01
a 914 08, dodatek č.1 ke smlouvě
o poskytnutí vyrovnávací platby
STŘEVLIKu
NEPŘEDLOŽENO

Z

Z pís. Václav Židek

odb. životního
prostředí
a zemědělství

Nepředloženo
15.

Objednávka na základě Rámcové
smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017
– zpracování žádosti „Smart Akcelerátor
Libereckého kraje III“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

16.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu "Regálové
systémy a příslušenství (Záchrana
pokladů z depozitářů)“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

17.

Memorandum o společném zájmu
a postupu ve věci záměru výstavby
a provozu budoucí bioplynové stanice
v Liberci
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Z pís. Mgr. René Havlík odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

Zápis z 16. zasedání Rady Libereckého kraje dne 23. 8. 2022
18.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace
k projektu „Snížení energetické
náročnosti jídelny Gymnázia Česká
Lípa“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

19.

Zpráva o ukončení realizace tří projektů Z pís. Mgr. Jiří Ulvr
z Operačního programu Životní prostředí

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

20.

RO č. 275/22; úpravy v kapitole 923 02 Z pís. Mgr. Jiří Ulvr
– Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotace z programu
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
“

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

21.

RO č. 276/22; úpravy v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotace z programu
Kotlíkové dotace v LK III-NZÚ

Z pís. Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

22.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Pořízení automobilu
pro terénní sociální služby - Jedličkův
ústav, p. o. II“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

23.

RO č. 265/22 – přijatá zálohová dotace
z MŠMT na projekt NAKAP LK II
– kapitola 923 04 Spolufinancování EU
- OŠMTS

Z pís. Ing. Dan Ramzer

24.

RO č. 269/22 – úprava kapitoly 916 04
- účelové provozní (neinvestiční) dotace
- vratky na MŠMT

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

25.

Odměna ředitelce Obchodní akademie
a Jazykové školy s právem státní
jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova
500/8, příspěvková organizace
k životnímu jubileu

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

26.

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

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

27.

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
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odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Zápis z 16. zasedání Rady Libereckého kraje dne 23. 8. 2022
28.

Vyřazení, prodej likvidace nepotřebného
majetku příspěvkovými organizacemi
resortu školství, mládeže tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Nepředloženo
29.

Výjimka z nejvyššího počtu dětí ve třídě
mateřské školy, jejíž činnost vykonává
Střední škola a Mateřská škola, Liberec,
Na Bojišti 15, příspěvková organizace

Ing. Dan Ramzer

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

30.

Jmenování zástupce příspěvkové
organizace do výběrového řízení
na ředitelku / ředitele Botanické zahrady
Liberec-LK a Zoo Liberec, příspěvková
organizace

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

31.

Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje – oblast kultury
– spolku Zazpívejme si z. s.

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

32.

RO č. 271/22 navýšení příjmů a úprava
kapitoly 917 07 Transfery – dotace
Ministerstva kultury a Ministerstva
životního prostředí pro příspěvkové
organizace kraje

Z pís. Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

33.

Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2022 – oblast
cestovního ruchu – podpora Sdružení
pro rozvoj cestovního ruchu
v Libereckém kraji

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

34.

RO č. 272/22 – úprava v kapitole 923 03 Z pís. Ing. Květa
a 923 07 Spolufinancování EU, projekt
Vinklátová
„Za společným dědictvím na kole
i pěšky“

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

35.

Výběrové řízení na místo ředitele
Oblastní galerie Liberec, příspěvkové
organizace

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

36.

Darování 5 kusů videolaryngoskopů
McGrath včetně příslušenství
převedených z majetku České republiky
zdravotnickým zařízením v LK

Z

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

37.

Darování 10 kusů přístrojů pro plicní
ventilaci včetně příslušenství
převedených z majetku České republiky
zdravotnickým zařízením v LK
NEPŘEDLOŽENO

Z

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

Nepředloženo
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38.

Souhlas zřizovatele s vyřazením
a likvidací nepotřebného movitého
majetku kraje předaného k hospodaření
příspěvkové organizaci ZZS LK

Mgr. Vladimír
Richter

odb. zdravotnictví

39.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky "Zpracování projektové
dokumentace "Hudební kulturně
kreativní centrum Lidové sady II."

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

40.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Stavební
úpravy prostor pro Středisko výchovné
péče v Jablonci nad Nisou - II“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

41.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDS - Stavební
úpravy prostor pro Středisko výchovné
péče v Jablonci nad Nisou“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

42.

Veřejná zakázka „Snížení energetické
náročnosti budovy domova mládeže
SUPŠS Kamenický Šenov“ - dodatek
č. 3

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

43.

Veřejná zakázka „Rekonstrukce 3. NP
a kanalizační přípojky Jedličkův ústav,
p. o.“ - dodatek č. 4

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

44.

Veřejná zakázka „Rekonstrukce objektu
domu čp. 72, Skálova ul., Turnov
– Etapa II. a III.“ - dodatek č. 1

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

45.

RO č. 273/22 – úprava kapitoly 914 14
– Působnosti odboru investic a správy
nemovitého majetku

Z pís. Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

46.

Veřejná zakázka „Školy bez bariér
– Gymnázium Jablonec nad Nisou,
U Balvanu 16, p. o. – stavební práce
– IV“ - dodatek č. 1

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

47.

Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS
„Kategorie II. – Zemní plyn - MO“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

48.

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

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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49.

Jmenování nových členů Komise Rady
Libereckého kraje pro nakládání
s nemovitým majetkem kraje

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

50.

Dodatek č.1 ke smlouvě
č. OLP/2234/2019 o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu, oblast
podpory Doprava

Z

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

51.

RO č. 274/22 - navýšení příjmů kraje
od SFDI a navýšení výdajů v kapitole
920 06 – Kapitálové výdaje, odbor
silničního hospodářství; Odra - Nisa
v lokalitě Chotyně - U Hrabarů

Z pís. Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

52.

Poskytnutí neinv. příspěvku KSS LK
na akci „Zimní a běžná údržba
pozemních komunikací ve vlastnictví LK
a ve správě KSS LK“; Dodatek č. 30
k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

53.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice III/28624 Mrklov“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

54.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice
III/28624 Mrklov“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

55.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice III/28719 Turnov
(Vesecko)“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

56.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice
III/28719 Turnov (Vesecko)“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

57.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice
III/28719 Turnov (Vesecko)“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

58.

Veřejná zakázka „Most ev. č. 28621-1
Víchová nad Jizerou“ - dodatek č. 1
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

Nepředloženo
59.
a)

b)

Písemné informace

člen rady kraje

Přehled o vyplacených náhradách
za škody způsobené zvláště chráněnými
živočichy za období 1. 1. - 30. 6.2022
Průběžná informace z Pracovní skupiny
GIS LK za I. pololetí roku 2022

Václav Židek
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Mgr. René Havlík
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Možnost připojení Domova důchodců
Velké Hamry, p. o., na dodávku tepla
od CZT Velké Hamry

Ing. Zbyněk Miklík

60.

Jednání rady kraje v působnosti jediného
akcionáře akciové společnosti
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,
a.s.

Mgr. Vladimír
Richter

61.

RO č. 278/22 – úprava specifických
ukazatelů výdajů kapitoly 920 15
– Kapitálové výdaje, odbor kancelář
ředitele

62.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Stavebně
technické posouzení střech budov
Libereckého kraje pro budoucí umístění
FVE II“

Ing. Zbyněk
Miklík

63.

Směrnice Rady Libereckého kraje
č. 01/2007 ke jmenování, hodnocení
a k platovým poměrům ředitelů
příspěvkových organizací zřizovaných
Libereckým krajem ve znění novelizace
č. 5

Mgr. René Havlík odd. sekretariát
ředitele

64.

Majetkoprávní operace - přijetí daru:
a) pozemku v k. ú. Růžodol I
b) darovací smlouva

65.

c)

odb. zdravotnictví

Z pís. Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Poskytnutí mimořádného účelového
příspěvku Středisku ekologické výchovy
Libereckého kraje na kompenzaci
nákladů, pobyt dětí z Ukrajiny za období
6. 3. – 31. 7. 2022

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

66.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Revitalizace dolního centra
Liberec a Parkovací dům II.“

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

67.

Zadání VZ malého rozsahu „Zpracování
studie proveditelnosti a žádosti
o poskytnutí dotace k projektu ZZS LK
– Kybernetická bezpečnost
a modernizace HW a SW“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

68.

Zadání VZ malého rozsahu „Zpracování
studie proveditelnosti a žádosti
o poskytnutí dotace k projektu Zvýšení
kybernetické bezpečnosti Krajského
úřadu Libereckého kraje“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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69.

Závazek spolufinancování projektu
„Vybudování zabezpečené IT
infrastruktury na SPŠ Česká Lípa“

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

70.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zajištění dodávek krmiva
pro Zoologickou zahradu - DNS“ Zoo
Liberec, příspěvková organizace

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

71.

Zahraniční pracovní cesty č. 45/2022
a č. 48/2022

Mgr. René Havlík odb. kancelář
hejtmana

72.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
"Nákup 50 ks batohů s vybavením
pro zásahy při lesních požárech
pro vybrané jednotky sboru
dobrovolných hasičů Libereckého kraje"

Martin Půta

73.

Různé

Z

odb. kancelář
hejtmana

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 14, 28, 37 a 58 nejsou předloženy.
Ing. Sviták požádal o zařazení bodů
- č. 74 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29022 a III/29046
Albrechtice v Jizerských horách – Tanvald“,
- č. 75 Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice III/29022
a III/29046 Albrechtice v Jizerských horách – Tanvald“,
- č. 76 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 259/S/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
SFDI na rok 2022.
Ing. Miklík rovněž požádal o zařazení bodu č. 77 Dohoda o postupu při výměně vadného
automobilu ke Kupní smlouvě č. OLP/3726/2021 mezi Libereckým krajem a společností
AUTOTREND, spol. s r.o.
Ing. Sviták nechal hlasovat o zařazení bodů č. 74, 75, 76 a 77 do programu jednání.
hlasování č. 2
pro
7
proti
0
Na jednání nebyli přítomni Mgr. Richter a M. Půta.

zdržel se

0

byl přijat

Ing. Sviták dále informoval, že v pátek 19. 8. 2022 členové rady kraje obdrželi body č. 52, 71,
74 a 75. V pondělí 22. 8. 2022 pak obdrželi body č. 35, 59.c), 72, 76 a 77.
V 7.02 hodin se na jednání rady kraje dostavil Mgr. Richter.
Bez dalších připomínek či doplnění nechal Ing. Sviták hlasovat o celkovém programu jednání.
hlasování č. 3
pro
8
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

proti

0

3. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Mgr. Chýle stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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zdržel se

0

byl přijat
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USNESENÍ č. 1366/22/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 190/VI/20/RK, 1711/21/RK, 1956/21/RK, 2055/21/RK,
2152/21/RK, 420/22/RK, 425/22/RK, 718/22/RK, 783/22/RK, 830/22/RK, 856/22/RK,
860/22/RK, 861/22/RK, 924/22/RK, 946/22/RK, 982/22/RK, 989/22/RK, 990/22/RK,
991/22/RK, 1007/22/RK, 1060/22/RK, 1061/22/RK, 1066/22/RK, 1080/22/RK, 1082/22/RK,
1083/22/RK, 1084/22/RK, 1085/22/RK, 1087/22/RK, 1090/22/RK, 1091/22/RK, 1094/22/RK,
1095/22/RK, 1103/22/RK, 1106/22/RK, 1107/22/RK, 1108/22/RK, 1109/22/RK, 1111/22/RK,
1117/22/RK, 1118/22/RK, 1119/22/RK, 1120/22/RK, 1122/22/RK, 1123/22/RK, 1128/22/RK,
1129/22/RK, 1132/22/RK, 1137/22/RK, 1138/22/RK, 1141/22/RK, 1142/22/RK, 1143/22/RK,
1144/22/RK, 1149/22/RK, 1157/22/RK, 1158/22/RK, 1159/22/RK, 1177/22/RK, 1188/22/RK,
1189/22/RK, 1194/22/RK, 1195/22/RK, 1196/22/RK, 1197/22/RK, 1198/22/RK, 1199/22/RK,
1200/22/RK, 1201/22/RK, 1202/22/RK, 1205/22/RK, 1208/22/RK, 1209/22/RK, 1213/22/RK,
1214/22/RK, 1217/22/RK, 1218/22/mRK, 1219/22/mRK, 1223/22/RK, 1233/22/RK,
1248/22/RK, 1249/22/RK, 1251/22/RK, 1261/22/RK, 1264/22/mRK, 1265/22/mRK,
1294/22/RK, 1295/22/RK, 1296/22/RK, 1298/22/RK, 1299/22/RK
a souhlasí
s posunutím termínů plnění usnesení č.
- 1627/20/mRK ad 1. z 31. 7. 2022 na 31. 12. 2023,
- 847/22/RK ad 1. z 31. 7. 2022 na 30. 9. 2022,
- 965/22/RK ad 2) z 31. 7. 2022 na 31. 8. 2022,
- 1006/22/RK z 31. 7. 2022 na 31. 8. 2022,
- 1019/22/RK ad 2. z 31. 7. 2022 na 30. 9. 2022,
- 1035/22/RK ad 2. z 21. 7. 2022 na 30. 9. 2022,
- 1110/22/RK z 31. 7. 2022 na 30. 9. 2022,
- 1121/22/RK z 31. 7. 2022 na 30. 9. 2022,
- 1152/22/RK z 30. 7. 2022 na 15. 9. 2022,
- 1206/22/RK z 15. 8. 2022 na 30. 9. 2022,
- 1207/22/RK z 15. 8. 2022 na 30. 9. 2022.
hlasování č. 4
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
4. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 27. 5. 2022 do 11. 8. 2022
Mgr. Chýle stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1367/22/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 27. 5. 2022 do 11. 8. 2022
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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zprávu o činnosti rady kraje za období od 27. 5. 2022 do 11. 8. 2022
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje zprávu o činnosti rady kraje
za období od 27. 5. 2022 do 11. 8. 2022.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 5 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
5. ZR-RO č. 277/22 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, rozhodnutí
o poskytnutí dotace ČR – Hasičskému záchrannému sboru LK
Mgr. Chýle představil projednávaný materiál a sdělil, že na žádost pana hejtmana bude
doplněna důvodová zpráva materiálu o sdělení, že se jedná o pořízení dvou terénních čtyřkolek
pro HZS LK z Krizového fondu LK.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1368/22/RK
ZR-RO č. 277/22 – úprava v kapitole 931 01 – Krizový fond LK, rozhodnutí o poskytnutí
dotace ČR – Hasičskému záchrannému sboru LK
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 277/22, kterým se upravují specifické
výdajové ukazatele kapitoly 931 01 Krizového fondu Libereckého kraje ve výši
3.200.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to následovně:
a) snižuje se nespecifikovaná rezerva Krizového fondu celkem o 3.200.000 Kč,
b) navyšuje/zavádí se specifický ukazatel ve výši 3.200.000 Kč jako účelová dotace ČR
– Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem
Barvířská 29/10, 460 01 Liberec, na projekt “Pořízení dvou terénních vozidel
pro potřeby HZS Libereckého kraje“,
2) s poskytnutím účelové dotace ve výši 3.200.000 Kč ČR – Hasičskému záchrannému sboru
Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec, na projekt
“Pořízení dvou terénních vozidel pro potřeby HZS Libereckého kraje“,
3) se smlouvou č. OLP/3420/2022 o poskytnutí účelové dotace z Krizového fondu
Libereckého kraje uzavíranou mezi Libereckým krajem a ČR – Hasičským záchranným
sborem Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec,
na projekt “Pořízení dvou terénních vozidel pro potřeby HZS Libereckého kraje“
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání a schválení Změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 277/22 – úpravu v kapitole
931 01 – Krizový fond LK, rozhodnutí o poskytnutí dotace ČR – Hasičskému záchrannému
sboru Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 6 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
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6. Veřejná zakázka „Výměna 2 ks výtahů v budově A Krajského úřadu Libereckého
kraje“ – dodatek č. 1
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele.
Ing. Miklík k předloženému materiálu sdělil, že se jedná o uzavření dodatku č. 1, jehož obsahem
jsou vícepráce. Největší položkou je pořízení ochranných krytů z OSB desek u menšího
z opravovaných výtahů. Nutnost pořízení těchto krytů vyplynula až po vysoutěžení zakázky.
Nejedná se o chybu projektanta, neboť mělo být zabezpečeno jinak, což bylo zjištěno,
že je nedostatečné.
Mgr. Jarošová doplnila, že tato ochrana vyplynula až po uzavření nabídek s tím, že bylo předem
upozorněno vítěznou firmou, že v případě nedostatečného zabezpečení (zipy a igelity) nejsou
schopni zaručit nepoškození okolního prostředí. Současně požádala o drobnou úpravu
po projednání v příloze materiálu, a to v dodatku, kde je uvedena chybná částka.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1369/22/RK
Veřejná zakázka „Výměna 2 ks výtahů v budově A Krajského úřadu Libereckého kraje“
– dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o dodání a servisu výtahů č. OLP/3651/2021 mezi Libereckým krajem
a společností MSV Liberec, s.r.o., IČO 61328952, se sídlem Kralická 79, 470 07 Liberec 7,
jehož předmětem jsou úpravy smlouvy ve vztahu k přenesení daňové povinnosti u daně
z přidané hodnoty na Liberecký kraj (režim reverse charge) a dále vícepráce ve výši 861.544,71
Kč bez DPH, tj. 1.042.469,10 Kč včetně DPH a méněpráce ve výši 116.980, tj. 141.545,80 Kč
včetně DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny o 744.564,71 Kč bez DPH, tj. 900.923,30 Kč
včetně DPH na celkovou částku 7.071.864,71 Kč bez DPH, tj. 8.556.956,30 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 7
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
7. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Zpracování PD – změny digitálních
technologií a interiéru ve 3. NP budovy krajského úřadu"
Ing. Miklík k předloženému materiálu sdělil, že se jedná o zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na zpracování projektové dokumentace ohledně modernizace zastupitelského sálu
a zasedací místnosti rady kraje. Po zpracování projektové dokumentace bude řešen způsob
zadání i realizace.
V 7.07 hodin se na jednání dostavil M. Půta.
M. Půta navrhl odložení tohoto záměru, a to vzhledem k finanční náročnosti a současné situaci
na trhu s energiemi.
Mgr. Jarošová doplnila, že se nejedná pouze o zastupitelský sál, ale i zasedací místnost č. 326a,
č. 328 a prostory bývalé „kuřárny“, včetně úprav týkajících se zasedací místnosti č. 313. Bez
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projektové dokumentace není možné odhadnout výši finanční náročnosti. Technologie
v zasedacích sálech je na hranici udržitelnosti.
Ing. Sviták sdělil, že s realizací souhlasí.
Ing. Miklík by rovněž neodkládal realizaci uvedené rekonstrukce.
Načež proběhla krátká diskuze.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1370/22/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Zpracování PD – změny digitálních technologií
a interiéru ve 3. NP budovy krajského úřadu"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Zpracování projektové dokumentace – změny
digitálních technologií, elektroinstalace, interiéru a nezbytných stavebních úprav ve 3. NP
budovy krajského úřadu", a to účastníku SIAL architekti a inženýři spol. s r.o., Liberec,
IČO: 18381481, se sídlem U Besedy 414/8, Liberec III – Jeřáb, 460 07, za nabídkovou cenu
811.000 Kč bez DPH, to je 981.310 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. smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3282/2022 „Zpracování projektové
dokumentace – změny digitálních technologií, elektroinstalace, interiéru a nezbytných
stavebních úprav ve 3. NP budovy krajského úřadu“, mezi Libereckým krajem
a společností SIAL architekti a inženýři spol. s r.o., Liberec, IČO: 18381481, se sídlem
U Besedy 414/8, Liberec III – Jeřáb, 460 07
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. 10. 2022
hlasování č. 8 pro 8
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
M. Půta
7
8. Poskytnutí finančních prostředků ze Sociálního fondu Libereckého kraje
Mgr. Jarošová uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1371/22/RK
Poskytnutí finančních prostředků ze Sociálního fondu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. vyplacení finanční odměny a věcného daru u příležitosti životního jubilea v roce 2022
zaměstnankyni Libereckého kraje zařazené do Krajského úřadu Libereckého kraje
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2.

dle Statutu Sociálního fondu Libereckého kraje z kapitoly 925 15 – Sociální fond
Libereckého kraje za předpokladu, že v den životního výročí bude v pracovním poměru
k Libereckému kraji – Krajskému úřadu Libereckého kraje v celkové výši 2.300 Kč,
vyplacení finančního daru za 10 bezpříspěvkových odběrů krve zaměstnancům
Libereckého kraje zařazených do krajského úřadu dle Statutu Sociálního fondu
Libereckého kraje z kapitoly 925 15 – Sociální fond Libereckého kraje v celkové výši
25.000 Kč

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání finanční odměny, věcného daru
a finančních darů příslušným zaměstnancům Libereckého kraje zařazených do krajského úřadu.
Termín: 30. 11. 2022
hlasování č. 9 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7
9. (61) RO č. 278/22 – úprava specifických ukazatelů výdajů kapitoly 920 15 – Kapitálové
výdaje, odbor kancelář ředitele
Mgr. Jarošová sdělila, že se jedná o rozpočtové opatření, které souvisí s opravou výtahů
v budově KÚ LK.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1372/22/RK
RO č. 278/22 – úprava specifických ukazatelů výdajů kapitoly 920 15 – Kapitálové výdaje,
odbor kancelář ředitele
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 278/22, kterým se upravují výdaje v kapitole 920 15 – Kapitálové výdaje,
odbor kancelář ředitele, a to tak, že se snižuje specifický ukazatel „Rekonstrukce EPS
(elektronický požární systém)“ o částku 500.000 Kč, a současně se navyšuje specifický ukazatel
„Rekonstrukce výtahů" o částku 500.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 278/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 10
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7
10. (77) Dohoda o postupu při výměně vadného automobilu ke Kupní smlouvě
č. OLP/3726/2021 mezi Libereckým krajem a společností AUTOTREND, spol. s r.o.
Mgr. Jarošová uvedla, že se jedná o dohodu týkající se postupu při výměně automobilu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1373/22/RK
Dohoda o postupu při výměně vadného automobilu ke Kupní smlouvě č. OLP/3726/2021
mezi Libereckým krajem a společností AUTOTREND, spol. s r.o.
Rada kraje po projednání
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schvaluje
Dohodu o postupu při výměně vadného automobilu ke kupní smlouvě č. OLP/3726/2021
mezi Libereckým krajem a společností AUTOTREND, spol. s r.o., se sídlem České mládeže
1101, 460 06 Liberec VI – Rochlice, IČO 41324838
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení dohody Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 11
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7
11. (9) ZR–RO č. 279/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje – Komunitní plánování
obcí
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Mgr. Tulpa okomentoval předložený materiál.
M. Půta se dotázal na ORP Liberec.
Mgr. Šebková sdělila, že Liberec si nepožádal a nemá komunitní plán. Dále doplnila, že všichni
žadatelé musí dodržet stanovená pravidla, akční a komunitní plány, což je kontrolováno
na základě uzavřených smluv.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze týkající se komunitního plánování obcí.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1374/22/RK
ZR–RO č. 279/22 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí
individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje – Komunitní plánování obcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 279/22, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši
1.222.273 Kč, a to:
a) snížením nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 0570011 0000 „Komunitní plánování obcí s rozšířenou působností“ o částku
1.222.273 Kč,
b) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, č. a. 0580170 4001 „Město Česká Lípa“, IČO 00260428, a navýšení o částku
192.385 Kč,
c) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, č. a. 0580171 5004 „Město Jilemnice“, IČO 00275808, a navýšení o částku
189.335 Kč,
d) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, č. a. 0580172 4008 „Město Nový Bor“, IČO 00260771, a navýšení o částku
153.553 Kč
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e) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, č. a. 0580173 5001 „Město Semily“, IČO 00276111, a navýšení o částku
200.849 Kč,
f) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, č. a. 0580174 2108 „Mikroregion Frýdlantsko“, IČO 70946213, a navýšení
o částku 167.819 Kč,

2.

g) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, č. a. 0580175 0000 „Místní akční skupina Podještědí“, IČO 26660016,
a navýšení o částku 218.630 Kč,
h) zavedením specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, č. a. 0580176 3108 „Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko“, IČO 70852871,
a navýšení o částku 99.702 Kč,
s poskytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému
žadateli o finanční podporu na tuto akci a v této výši:

IČO/ sídlem/
žadatel datum trvale
nar. bytem

akce

název
parametru

Zajištění
náměstí. plánování
T.G.
sociálních
Město
Masaryka služeb na Akční plán
002604
Česká
1/1, území ORP sociálních
28
Lípa
Česká Česká Lípa
služeb
Lípa 470 – komunitní
36
plánování
obcí
Masaryko
vo
Aktualizace
Město 002758 náměstí akčního
Akční plán
Jilemnice 08
82,
plánu na
Jilemnice Jilemnicku
51401
Vyhodnocen
Koordináto
í akčního
náměstí
r
plánu
Míru 1,
Město 002607
komunitníh
Nový
Akční plán
Nový Bor 71
o plánování
Bor,
pro rok 2023
ORP Nový
473 01
Akční plán
Bor
pro rok 2024
Koordináto Akční plán
Husova
r
pro rok 2023
Město 002761 82,
komunitníh
Semily
11
Semily,
Akční plán
o plánování
513 01
pro rok 2024
ORP Semily
Nám. T. Zajištění
Mikroreg 709462
G.
plánování Akční plán
ion
13
Masaryka sociálních
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hodno Max. výše fin. podpory
měrná
ta
jednotk
paraa
Rok 2023
metru Rok 2022

ks

2

kus

2

ks

1

ks

1

ks

1

ks

1

ks

1

ks

2

192.385 192.385
Kč
Kč

189. 335 189. 335
Kč
Kč

153.553 153.553
Kč
Kč

200.849 200.849
Kč
Kč

167.819 167.819
Kč
Kč
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Frýdlants
ko

37,
služeb na
Frýdlant, Frýdlantsku
464 01
II
Nám. Koordináto Komunitní
Místní
plán
Bedřicha
r
akční
266600 Smetany komunitníh sociálních
skupina
služeb
16 10, Český o plánování
Podještěd
Dub, 463
MAS
Akční plán
í
43
Podještědí na rok 2024
Koordináto
Akční plán
r procesu
Svazek
2023
komunitníh
obcí
Palackéh
o plánování
Mikroreg 708528 o 359,
sociálních
ion
71 Tanvald
služeb
Akční plán
Tanvalds
468 41
v Mikroregi
2024
ko
onu
Tanvaldsko

ks

1

ks

1

ks

1

218.630 218.630
Kč
Kč

99.702
99.702 Kč
Kč
ks

1

se vzorem Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na procesy
komunitního plánování uzavírané mezi Libereckým krajem a výše uvedenými žadateli
a ukládá
1. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje
3.

ke schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 279/22,
Termín: 30. 08. 2022
b) ke schválení vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace,
a)

c)

Termín: 30. 08. 2022
rozhodnutí o poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům,

Termín: 30. 08. 2022
2. Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat
smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na procesy
komunitního plánování a předložit je k podpisu statutárním zástupcům jednotlivých
žadatelů po projednání v zastupitelstvu kraje.
Termín: 31. 10. 2022
hlasování č. 12
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
12. (10) Schválení mimořádné účetní závěrky příspěvkové organizace Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou
Mgr. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1375/22/RK
Schválení mimořádné účetní závěrky příspěvkové organizace Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou
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Rada kraje po projednání
schvaluje
a) mimořádnou účetní závěrku zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou,
příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 30. 6. 2022,
b) hospodářský výsledek za rok 2022, ve výši 0 Kč
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit vyrozumění
organizace o tomto usnesení.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 13
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
13. (11) Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení
na rok 2023 v Libereckém kraji z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
Mgr. Tulpa stručně uvedl předložený materiál.
M. Půta požádal o doplnění tabulky v důvodové zprávě o částku dofinancování v roce 2022
ve výši 117 mil. Kč.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1376/22/RK
Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení na rok
2023 v Libereckém kraji z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
Rada kraje po projednání
souhlasí
v souvislosti s § 101a, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s termínem a podmínkami
vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků
dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení pro kraje
a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2023
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit vyhlášení
dotačního řízení na podporu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, které bude financováno z prostředků
dotace ze státního rozpočtu, kterou Liberecký kraj získává na základě dotačního řízení pro kraje
a Hlavní město Prahu na podporu poskytování sociálních služeb v roce 2023, k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 14 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
14. (12) ZR-RO č. 270/22 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Dofinancování sociálních
služeb v roce 2022, prostředky kapitoly 313 - MPSV
Mgr. Tulpa stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1377/22/RK
ZR-RO č. 270/22 – úprava v kapitole 917 05 Transfery, Dofinancování sociálních služeb
v roce 2022, prostředky kapitoly 313 - MPSV
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 270/22, kterým se zapojují finanční
prostředky určené na dofinancování sociálních služeb v roce 2022, které Liberecký kraj
obdrží na základě Dodatku č. 1 k Rozhodnutí č.1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313
– MPSV státního rozpočtu na rok 2022, kterým se upravují ukazatele v kapitole 917 05
– Transfery odboru sociálních věcí, financování sociálních služeb z rozpočtu kraje
z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v roce 2022 a které zahrnuje:
a) navýšení příjmů kraje o částku 117.576.000 Kč
b) a navýšení jednotlivých specifických ukazatelů kapitoly 917 05 – Transfery, odboru
sociálních věcí – financování sociálních služeb z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly
313 – MPSV státního rozpočtu ve výši 117.576.000 Kč,
2) s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v rámci financování sociálních služeb zařazených do Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje v roce 2022 v úhrnném objemu 92.514.795 Kč, níže
uvedeným příjemcům na rok 2022 do výše:
Název

IČO

Sídlo

Registrační číslo
služby

Druh služby

Dofinancování sociální
služby v Kč

Rumunská 14/6
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1
Budějovická 778/3
Praha 4 - Michle
140 00 Praha 4
Budějovická 778/3
Praha 4 - Michle
140 00 Praha 4

6552817 odborné sociální
poradenství

650.000

4530859 domovy pro seniory

484.611

9450189 odlehčovací služby

387.688

Hanychovská
743/3
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7
Venušina 544/6
Liberec I-Staré
Město
460 01 Liberec 1
Matoušova 406/20
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7
Matoušova 406/20
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7
Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

5293571 denní stacionáře

550.000

7885329 denní stacionáře

400.000

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

1840164 odborné sociální
poradenství

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

2164863 odlehčovací služby

150.000

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

2453453 tlumočnické služby

200.000

ADVAITA, z. ú.

65635591

AHC a.s.

24160369

AHC a.s.

24160369

ALVALÍDA, z.s.

44224711

Buona Strada s.r.o.

4570243

Centrum LIRA, z.ú.

28731191

Centrum LIRA, z.ú.

28731191

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.

26593980

3959325 raná péče

1.850.000

4823957 sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi
1656576 odlehčovací služby

1.450.000
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CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého kraje,
o.p.s.
Centrum sociálních
služeb Jablonec nad
Nisou, p.o.

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

3852372 osobní asistence

950.000

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

4148036 odborné sociální
poradenství

25.000

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

5362299 odlehčovací služby

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

5451090 odborné sociální
poradenství

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

6806376 odlehčovací služby

150.000

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

7135154 osobní asistence

600.000

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

7559709 osobní asistence

1.450.000

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

9349276 osobní asistence

900.000

26593980

Zahradní 415/10
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1

9725207 odborné sociální
poradenství

25.000

43256503

1947710 odlehčovací služby

Centrum sociálních
služeb Jablonec nad
Nisou, p.o.

43256503

Centrum zdravotní a
sociální péče Liberec,
příspěvková
organizace
Centrum zdravotní a
sociální péče Liberec,
příspěvková
organizace
Centrum zdravotní a
sociální péče Liberec,
příspěvková
organizace
COMPITUM, z.s.

65100654

Česká unie
neslyšících, z.ú.

675547

Česká unie
neslyšících, z.ú.

675547

Emilie Floriánové
1736/8
Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1
Emilie Floriánové
1736/8
Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1
Krejčího 1172/3
Liberec VIRochlice
460 06 Liberec 6
Krejčího 1172/3
Liberec VIRochlice
460 06 Liberec 6
Krejčího 1172/3
Liberec VIRochlice
460 06 Liberec 6
Vysoká 4231/35
Jablonec nad
Nisou
466 02 Jablonec
nad Nisou 2
Dlouhá 729/37
Praha 1 - Staré
Město
110 00 Praha 1
Dlouhá 729/37
Praha 1 - Staré

65100654

65100654

26571129

150.000

25.000

193.844

8396068 pečovatelská služba

1.150.000

2480451 domovy pro seniory

347.886

6722018 pečovatelská služba

2.750.000

7665554 odlehčovací služby

347.886

6769479 sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

300.000

4358523 tlumočnické služby

100.000

4756138 sociálně aktivizační
služby pro seniory a

200.000
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Město
110 00 Praha 1
Šafaříkova 635/24
Praha 2 Vinohrady
120 00 Praha 2
Šafaříkova 635/24
Praha 2 Vinohrady
120 00 Praha 2
Šafaříkova 635/24
Praha 2 Vinohrady
120 00 Praha 2
Švermova 32/35
Liberec XFrantiškov
460 10 Liberec 10
Roztocká 994
514 01 Jilemnice

osoby se zdravotním
postižením
5235056 nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

68247877

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

Déčko Liberec z.s.

68455232

Dětské centrum
Jilemnice,
příspěvková
organizace
Dětské centrum
Jilemnice,
příspěvková
organizace
Dětské centrum
Jilemnice,
příspěvková
organizace
Dětské centrum
Semily, příspěvková
organizace
DH Liberec, o.p.s.

68247877

DH Liberec, o.p.s.

27298523

DH Liberec, o.p.s.

27298523

DH Liberec, o.p.s.

27298523

Diakonie Beránek z.s.

40233189

Diakonie ČCE středisko Světlo ve
Vrchlabí

43464343

Diakonie ČCE středisko v Jablonci
nad Nisou

73633992

Diakonie ČCE středisko v Jablonci
nad Nisou

73633992

Diakonie ČCE středisko v Jablonci
nad Nisou

73633992

Diakonie ČCE středisko v Jablonci
nad Nisou

73633992

Diecézní charita
Litoměřice

40229939

350.000

5713240 terénní programy

850.000

6719009 odborné sociální
poradenství

750.000

9813481 odborné sociální
poradenství

650.000

3790182 denní stacionáře

400.000

Roztocká 994
514 01 Jilemnice

5312119 týdenní stacionáře

193.844

68247877

Roztocká 994
514 01 Jilemnice

6907978 odlehčovací služby

228.213

856134

Na Olešce 433
Podmoklice
513 01 Semily
Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
Vlčí vrch 323
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
1. máje 868/11
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7
Komenského 616
Vrchlabí
543 01 Vrchlabí 1

4297455 denní stacionáře

200.000

2718583 sociálně terapeutické
dílny

400.000

5. května 193/2
Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1
5. května 193/2
Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1
5. května 193/2
Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1
5. května 193/2
Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1
Kosmonautů 2022
Předměstí
412 01 Litoměřice
1

27298523

3166608 domovy pro osoby se
zdravotním postižením
5793673 osobní asistence

7044506 chráněné bydlení

1.456.830

450.000

2.038.611

5231429 pečovatelská služba

900.000

3148048 sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

400.000

3428319 nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

600.000

5741111 pečovatelská služba

600.000

7080749 sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

450.000

8492814 nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

350.000

3632154 pečovatelská služba

400.000
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Domov důchodců a
dům s pečovatelskou
službou Zákupy,
příspěvková
organizace
Domov důchodců a
dům s pečovatelskou
službou Zákupy,
příspěvková
organizace
Domov seniorů
Vratislavice,
příspěvková
organizace

71167463

Nové Zákupy 500
471 23 Zákupy

3001174 domovy pro seniory

484.607

71167463

Nové Zákupy 500
471 23 Zákupy

3555154 pečovatelská služba

200.000

10898174

1979411 domovy se zvláštním
režimem

969.221

Domov seniorů
Vratislavice,
příspěvková
organizace

10898174

5448456 domovy pro seniory

484.611

DOMOV U SPASITELE
středisko Husitské
diakonie

73632791

3988103 domovy pro seniory

1.744.598

Domovy seniorů
BeneVita s.r.o.

8207364

U Sila 321
Liberec XXXVratislavice nad
Nisou
463 11 Liberec 30
U Sila 321
Liberec XXXVratislavice nad
Nisou
463 11 Liberec 30
Máchova 650
Frýdlant
464 01 Frýdlant v
Čechách
Radimovice 134
463 44 Sychrov

3055579 domovy se zvláštním
režimem

1.356.909

Domovy seniorů
BeneVita s.r.o.

8207364

Radimovice 134
463 44 Sychrov

7826049 domovy pro seniory

581.533

Dům penzion pro
důchodce,
příspěvková
organizace
Dům seniorů
Františkov, Liberec,
příspěvková
organizace
Dům seniorů
Františkov, Liberec,
příspěvková
organizace
ELVA HELP z.s.

60254050

Tyršova 1340
468 51 Smržovka

1526260 pečovatelská služba

550.000

10808108

Domažlická 880/8
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7

4193951 domovy pro seniory

1.938.442

10808108

Domažlická 880/8
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7

8425917 domovy se zvláštním
režimem

193.844

26586100

7890129 sociální rehabilitace

200.000

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

Palachova 504/7
Liberec I-Staré
Město
460 01 Liberec 1
Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15

1226991 domovy se zvláštním
režimem

969.221

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

3596108 podpora samostatného
bydlení

800.000

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

3865693 chráněné bydlení

969.221

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

5563434 sociálně terapeutické
dílny

550.000

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

8208204 sociální rehabilitace

170.000

FOKUS Semily, z.s.

22871080

Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
Nezvalova 662/18
Liberec XV-Starý
Harcov
460 15 Liberec 15
Nad Školami 480
513 01 Semily

6265472 sociálně terapeutické
dílny

600.000

FOKUS Semily, z.s.

22871080

Nad Školami 480
513 01 Semily

8899363 sociální rehabilitace

400.000

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

4661168 sociálně terapeutické
dílny

500.000

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

Skálova 2336
Turnov
511 01 Turnov 1
Skálova 2336
Turnov
511 01 Turnov 1

7471836 podpora samostatného
bydlení

400.000
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FOKUS Turnov, z.s.

49295101

Skálova 2336
Turnov
511 01 Turnov 1

9314906 centra denních služeb

200.000

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

9909982 sociální rehabilitace

300.000

Hospic sv. Zdislavy,
o.p.s.

28700210

Skálova 2336
Turnov
511 01 Turnov 1
Pod Perštýnem
321/1
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1

3069495 odlehčovací služby

798.746

Hospic sv. Zdislavy,
o.p.s.

28700210

4343228 odlehčovací služby

800.000

Hospic sv. Zdislavy,
o.p.s.

28700210

9543067 odborné sociální
poradenství

300.000

Charita Česká Lípa

70226148

1297986 azylové domy

300.000

Charita Česká Lípa

70226148

2925974 sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

950.000

Charita Česká Lípa

70226148

6790491 nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

500.000

Charita Liberec

26520699

3146268 azylové domy

100.000

Charita Liberec

26520699

6940940 domovy pro seniory

484.611

Charita Liberec

26520699

9958898 azylové domy

100.000

Charita Most

70828920

1807508 nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

350.000

Charita Most

70828920

Charita Most

70828920

Charita Most

70828920

LAMPA, z. s.

22889159

Laxus z. ú.

62695487

Maják Hrádek z. ú.

8751641

Pod Perštýnem
321/1
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1
Pod Perštýnem
321/1
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1
Dubická 992/14
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa
1
Dubická 992/14
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa
1
Dubická 992/14
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa
1
Uhlířská 424/7
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1
Uhlířská 424/7
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1
Uhlířská 424/7
Liberec XIRůžodol I
460 01 Liberec 1
Františka Malíka
956/16a
Most
434 01 Most 1
Františka Malíka
956/16a
Most
434 01 Most 1
Františka Malíka
956/16a
Most
434 01 Most 1
Františka Malíka
956/16a
Most
434 01 Most 1
Husova 89
Mimoň I
471 24 Mimoň
Sadová 2107
Nymburk
288 02 Nymburk 2
Moskevská 438
463 34 Hrádek
nad Nisou

Maják NMPS, z. ú.

8848254

Maják NMPS, z. ú.

8848254

5070480 odborné sociální
poradenství

35.000

8501960 nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

200.000

8696715 nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

750.000

7555345 terénní programy

150.000

2073130 odborné sociální
poradenství

200.000

8752756 nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

350.000

Švermova 853
463 65 Nové
Město pod
Smrkem

3661910 sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

250.000

Švermova 853
463 65 Nové
Město pod
Smrkem

7356784 nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

350.000
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Konopná 776/8
Liberec XIVRuprechtice
460 14 Liberec 14
Na Pískovně
657/24
Liberec XIVRuprechtice
460 14 Liberec 14
Kosmonautů 1641
Turnov
511 01 Turnov 1

8935632 nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

400.000

7734736 pečovatelská služba

550.000

5285192 osobní asistence

100.000

71173854

Kosmonautů 1641
Turnov
511 01 Turnov 1

5861633 denní stacionáře

200.000

25405080

Generála Svobody
83/47
Liberec XIII-Nové
Pavlovice
460 01 Liberec 1
Náměstí
Osvobození 63
Cvikov I
471 54 Cvikov
Krkonošská 318
Desná II
468 61 Desná v
Jizer. horách
nám. T. G.
Masaryka 37
Frýdlant
464 01 Frýdlant v
Čechách
nám. T. G.
Masaryka 1
463 42 Hodkovice
nad Mohelkou

4873800 osobní asistence

650.000

2700736 pečovatelská služba

350.000

8598927 pečovatelská služba

50.000

2088349 pečovatelská služba

300.000

3886672 pečovatelská služba

650.000

262871

náměstí 1. máje 1
463 31 Chrastava

7777619 pečovatelská služba

200.000

Město Jablonné v
Podještědí

260576

náměstí Míru 22
471 25 Jablonné v
Podještědí

2838544 pečovatelská služba

150.000

Město Jilemnice

275808

Masarykovo
náměstí 82
514 01 Jilemnice

2084701 pečovatelská služba

650.000

Město Kamenický
Šenov

260622

Osvobození 470
471 14 Kamenický
Šenov

1129034 pečovatelská služba

500.000

Město Nové Město
pod Smrkem

263036

Palackého 280
463 65 Nové
Město pod
Smrkem

8227630 pečovatelská služba

250.000

MĚSTO RASPENAVA

263141

2587147 pečovatelská služba

50.000

Město Rychnov u
Jablonce nad Nisou

262552

2552651 pečovatelská služba

150.000

Město Stráž pod
Ralskem

260967

Fučíkova 421
Raspenava
464 01 Frýdlant v
Čechách
Husova 490
Rychnov u
Jablonce nad
Nisou
468 02 Rychnov u
Jablonce n.Nis.
Revoluční 164
471 27 Stráž pod
Ralskem

2574699 pečovatelská služba

250.000

Maják Plus, z. ú.

7934335

MAREVA z.s.

1679198

Mateřská škola a
Základní škola
Sluníčko Turnov,
příspěvková
organizace
Mateřská škola a
Základní škola
Sluníčko Turnov,
příspěvková
organizace
MCU KOLOSEUM,
o.p.s.

71173854

MĚSTO CVIKOV

260410

Město Desná

262307

Město Frýdlant

262781

Město Hodkovice nad
Mohelkou

262820

Město Chrastava
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Město Velké Hamry

262595

Velké Hamry 362
468 45 Velké
Hamry

7207666 pečovatelská služba

100.000

Město Železný Brod

262633

náměstí 3. května
1
468 22 Železný
Brod

2928724 pečovatelská služba

350.000

Mgr. Lucie Jursíková
Brožková

75100967

5957695 pečovatelská služba

250.000

Most k naději, z. s.

63125137

Most k naději, z. s.

63125137

Most k naději, z. s.

63125137

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

NADĚJE

570931

Národní ústav pro
autismus, z.ú.

26623064

Návrat, o.p.s.

27323773

Nemocnice Jablonec
nad Nisou, p.o.

829838

Nemocnice následné
péče s poliklinikou
Lomnice nad
Popelkou

854875

Dlouhá 1058/19
Lovosice
410 02 Lovosice 2
Petra Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1
Petra Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1
Petra Jilemnického
1929/9
Most
434 01 Most 1
K Brance 11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha 515
K Brance 11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha 515
K Brance 11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha 515
K Brance 11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha 515
K Brance 11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha 515
K Brance 11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha 515
K Brance 11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha 515
K Brance 11/19e
Praha 13 Stodůlky
155 00 Praha 515
V Holešovičkách
593/1a
Praha 8 - Libeň
182 00 Praha 82
Široká 304/68
Liberec III-Jeřáb
460 07 Liberec 7
Nemocniční
4446/15
Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1
Komenského 440
512 51 Lomnice
nad Popelkou

Nemocnice s
poliklinikou Česká
Lípa, a. s.

27283518

Občanské sdružení
D.R.A.K. z. s.

26636328

Purkyňova 1849
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa
1
Oblačná 450/1
Liberec V-

1220799 domy na půl cesty

70.000

3775974 terénní programy

250.000

8306216 terénní programy

1.100.000

1020591 nízkoprahová denní
centra

1303151 noclehárny

350.000

50.000

1420566 terénní programy

400.000

1775589 terénní programy

550.000

2481915 nízkoprahová denní
centra

450.000

3822869 noclehárny

40.000

5918012 azylové domy

300.000

9860755 terénní programy

100.000

1201824 chráněné bydlení

47.591

6224406 azylové domy

180.000

3702507 sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních lůžkové péče

227.517

3682159 sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních lůžkové péče

164.759

4501907 sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních lůžkové péče
3910140 sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

96.922
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Kristiánov
460 05 Liberec 5
Oblačná 450/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5
Oblačná 450/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5
Oblačná 450/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5
Oblačná 450/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5
Horní Branná 262
512 36 Horní
Branná

5063729 terénní programy

150.000

6374958 sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

250.000

8054292 sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
8791447 odborné sociální
poradenství

150.000

7177985 pečovatelská služba

200.000

nám. Odboje 12
471 06 Horní
Police

1853485 pečovatelská služba

50.000

275824

Karlovice 12
511 01 Turnov 1

3415850 pečovatelská služba

100.000

Obec Mírová pod
Kozákovem

275913

3005927 pečovatelská služba

50.000

Obec Poniklá

276006

Chutnovka 36
Mírová pod
Kozákovem
511 01 Turnov 1
Poniklá 65
512 42 Poniklá

3977219 pečovatelská služba

50.000

Oblastní charita Jičín

73633755
27284506

2584331 sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi
2572767 domovy se zvláštním
režimem

400.000

PAMPELIŠKA, o.p.s.

Na jihu 553
Nové Město
506 01 Jičín 1
Zahradní 182
403 23 Velké
Březno

PAMPELIŠKA, o.p.s.

27284506

Zahradní 182
403 23 Velké
Březno

6967411 domovy pro seniory

484.611

Pečovatelská služba
Český Dub,
příspěvková
organizace
Pečovatelská služba
Hrádek nad Nisou,
příspěvková
organizace

72744723

V Parku 190
Český Dub IV
463 43 Český Dub

6191395 pečovatelská služba

300.000

71177248

Žitavská 670
463 34 Hrádek
nad Nisou

5475959 pečovatelská služba

100.000

Pečovatelská služba
Lomnice nad
Popelkou,
příspěvková
organizace

8163936

Obránců míru
1188
512 51 Lomnice
nad Popelkou

7663161 pečovatelská služba

600.000

Přístav 3V, z. ú.

6627421

Bezručova 503
463 31 Chrastava

350.000

Reva o. p. s.

25447726

Rodina v centru, z.ú.

27004295

Na Perštýně
352/33
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1
Křižíkova 980
473 01 Nový Bor

1273599 sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
2049573 osobní asistence

Rodina v centru, z.ú.

27004295

Občanské sdružení
D.R.A.K. z. s.

26636328

Občanské sdružení
D.R.A.K. z. s.

26636328

Občanské sdružení
D.R.A.K. z. s.

26636328

Občanské sdružení
D.R.A.K. z. s.

26636328

Obec Horní Branná

275735

OBEC HORNÍ POLICE

524662

Obec Karlovice

Křižíkova 980
473 01 Nový Bor

150.000

484.611

2.150.000

2930990 nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

600.000

3912232 sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

100.000
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Rodina v centru, z.ú.

27004295

Křižíkova 980
473 01 Nový Bor

8466886 odborné sociální
poradenství

250.000

Rodina24 z. ú.

22829903

5391602 domovy se zvláštním
režimem

581.533

Rodina24 z. ú.

22829903

Romodrom o.p.s.

26537036

Romodrom o.p.s.

26537036

Ruprechtický farní
spolek

27016781

Rytmus Liberec,
o.p.s.

27322793

Sdružení tělesně
postižených Česká
Lípa, o.p.s.

2107538

Sdružení TULIPAN,
z.s.

26672472

SeneCura
SeniorCentrum
Liberec s.r.o.

7333919

SeneCura
SeniorCentrum
Liberec s.r.o.

7333919

SeniA z.s.

27010031

SLUNCE VŠEM,
zapsaný spolek

26671468

SLUNCE VŠEM,
zapsaný spolek

26671468

Sociální služby města
České Lípy,
příspěvková
organizace
Sociální služby města
České Lípy,
příspěvková
organizace
Sociální služby města
České Lípy,
příspěvková
organizace
Sociální služby města
České Lípy,
příspěvková
organizace
Sociální služby města
Doksy, příspěvková
organizace

72745339

Nerudova 3113/17
Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1
Nerudova 3113/17
Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1
Rybná 716/24
Praha 1 - Staré
Město
110 00 Praha 1
Rybná 716/24
Praha 1 - Staré
Město
110 00 Praha 1
Divoká 1186
Liberec XIVRuprechtice
460 14 Liberec 14
Palachova 504/7
Liberec I-Staré
Město
460 01 Liberec 1
Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa
1
Sokolská 113/8
Liberec I-Staré
Město
460 01 Liberec 1
Ke Smíchovu
1144/144
Slivenec
154 00 Praha 514
Ke Smíchovu
1144/144
Slivenec
154 00 Praha 514
Dlouhá 1376/25a
Jablonec nad
Nisou
466 01 Jablonec
nad Nisou 1
Brigádnická 2260
Turnov
511 01 Turnov 1
Brigádnická 2260
Turnov
511 01 Turnov 1
Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa
1
Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa
1
Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa
1
Školní 2213
Česká Lípa
470 01 Česká Lípa
1
Panská 199
472 01 Doksy

Sociální služby města
Doksy, příspěvková
organizace

48282910

Panská 199
472 01 Doksy

4493554 pečovatelská služba

72745339

72745339

72745339

48282910

8419868 osobní asistence

1.350.000

1161877 terénní programy

1.350.000

1464519 odborné sociální
poradenství

250.000

9603734 denní stacionáře

700.000

2527518 sociální rehabilitace

1.400.000

9072226 sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
8533092 chráněné bydlení

250.000

1760206 domovy se zvláštním
režimem

775.377

9964505 domovy pro seniory

775.377

5792926 centra denních služeb

150.000

5091362 centra denních služeb

200.000

9321887 odlehčovací služby

581.533

1410170 pečovatelská služba

387.688

1.050.000

6732891 azylové domy

100.000

8170444 azylové domy

100.000

8788790 domovy pro seniory

484.611

2854766 denní stacionáře
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Sociální služby města
Doksy, příspěvková
organizace

48282910

Panská 199
472 01 Doksy

8609487 domovy pro seniory

484.611

Sociální služby města
Mimoň, příspěvková
organizace
Sociální služby města
Mimoň, příspěvková
organizace
Sociální služby města
Nový Bor,
příspěvková
organizace
Sociální služby
Semily, příspěvková
organizace
Sociální služby
Semily, příspěvková
organizace
Sociální služby
Semily, příspěvková
organizace
Spokojený domov,
o.p.s.

48282901

Pražská 273
Mimoň I
471 24 Mimoň
Pražská 273
Mimoň I
471 24 Mimoň
B. Egermanna 950
473 01 Nový Bor

3625295 domovy pro seniory

484.611

6836867 pečovatelská služba

450.000

7901485 pečovatelská služba

800.000

2308616 domovy se zvláštním
režimem

969.221

Spokojený domov,
o.p.s.

29043913

Spokojený domov,
o.p.s.

29043913

Společnost Dolmen,
z.ú.

27291049

Společnost Dolmen,
z.ú.

27291049

Společnost Dolmen,
z.ú.

27291049

TyfloCentrum Liberec
o. p. s.

25475894

TyfloCentrum Liberec
o. p. s.

25475894

TyfloCentrum Liberec
o. p. s.

25475894

ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.

3781224

Bavlnářská 523
Podmoklice
513 01 Semily
Bavlnářská 523
Podmoklice
513 01 Semily
Bavlnářská 523
Podmoklice
513 01 Semily
Na Návsi 44
Veselá
295 01 Mnichovo
Hradiště
Na Návsi 44
Veselá
295 01 Mnichovo
Hradiště
Na Návsi 44
Veselá
295 01 Mnichovo
Hradiště
nám. Českých
bratří 36/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5
nám. Českých
bratří 36/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5
nám. Českých
bratří 36/1
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5
Na Výšinách 451/9
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5
Na Výšinách 451/9
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5
Na Výšinách 451/9
Liberec VKristiánov
460 05 Liberec 5
Horní Rokytnice
590
512 44 Rokytnice
nad Jizerou 1

Zdravotně sociální
služby Turnov,
příspěvková
organizace
Zdravotně sociální
služby Turnov,
příspěvková
organizace
Zdravotně sociální
služby Turnov,
příspěvková
organizace

854883

48282901

75143861

854930

854930
854930

29043913

3732526 domovy pro seniory

1.938.442

3949768 pečovatelská služba

400.000

5968921 odlehčovací služby

150.000

7143232 osobní asistence

1.000.000

7253089 pečovatelská služba

450.000

4353078 podpora samostatného
bydlení

500.000

5227172 chráněné bydlení

1.747.361

6650186 sociálně terapeutické
dílny

450.000

2954592 sociálně aktivizační
služby pro seniory a
osoby se zdravotním
postižením
5293407 průvodcovské a
předčitatelské služby

300.000

8340162 sociální rehabilitace

250.000

5773192 pečovatelská služba

550.000

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1

3368051 odlehčovací služby

193.844

854883

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1

4234054 domovy pro seniory

1.744.598

854883

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1

8719331 pečovatelská služba

1.300.000
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Zdravotně sociální
služby Turnov,
příspěvková
organizace

854883

28. října 812
Turnov
511 01 Turnov 1

Celkem

9313088 centra denních služeb

Počet služeb

184

150.000

92.514.795

a to za podmínky vydání dodatku č. 1 k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313
– MPSV státního rozpočtu na rok 2022 (případně vydání nového Rozhodnutí),
3) se vzorovým dodatkem ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva
práce a sociálních věcí na rok 2022,
rozhoduje
o poskytnutí příspěvku zřizovatele z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu v rámci dofinancování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb
Libereckého kraje v roce 2022 v úhrnném objemu 25.061.205 Kč, níže uvedeným
příspěvkovým organizacím sociálního resortu Libereckého kraje na rok 2022 do výše:
Název

IČO

Registrační
číslo služby

Sídlo

Druh služby

Dofinancování sociální služby
v Kč

71220071 Zeyerova 832/24
Liberec I-Staré Město
460 01 Liberec 1
71220071 Zeyerova 832/24
Liberec I-Staré Město
460 01 Liberec 1
70868476 Tanvaldská 269
Liberec XXXVratislavice nad Nisou
463 11 Liberec 30
70868476 Tanvaldská 269
Liberec XXXVratislavice nad Nisou
463 11 Liberec 30
70868476 Tanvaldská 269
Liberec XXXVratislavice nad Nisou
463 11 Liberec 30
70868476 Tanvaldská 269
Liberec XXXVratislavice nad Nisou
463 11 Liberec 30
70868476 Tanvaldská 269
Liberec XXXVratislavice nad Nisou
463 11 Liberec 30
48282961 Hradecká 2905
Česká Lípa
470 06 Česká Lípa 6
48282961 Hradecká 2905
Česká Lípa
470 06 Česká Lípa 6
71220097 Liberecká 451
463 42 Hodkovice nad
Mohelkou

3190180

centra denních služeb

500.000

4094333

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

581.533

1701584

intervenční centra

250.000

2632467

odborné sociální
poradenství

1.100.000

4337287

odborné sociální
poradenství

450.000

5393471

telefonická krizová
pomoc

650.000

5833201

odborné sociální
poradenství

450.000

2038560

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

581.533

2293541

denní stacionáře

1.000.000

4418892

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

1.259.987

Domov a Centrum aktivity,
příspěvková organizace

71220097 Liberecká 451
463 42 Hodkovice nad
Mohelkou

4890597

chráněné bydlení

193.844

Domov a Centrum denních
služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace

75070758 U Balvanu 4117/2
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
Nisou 1
75070758 U Balvanu 4117/2
Jablonec nad Nisou
466 01 Jablonec nad
Nisou 1

1347706

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

872.299

9653966

centra denních služeb

750.000

APOSS Liberec, příspěvková
organizace
APOSS Liberec, příspěvková
organizace
Centrum intervenčních a
psychosociálních služeb
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Centrum intervenčních a
psychosociálních služeb
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Centrum intervenčních a
psychosociálních služeb
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Centrum intervenčních a
psychosociálních služeb
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Centrum intervenčních a
psychosociálních služeb
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Denní a pobytové sociální
služby, příspěvková
organizace
Denní a pobytové sociální
služby, příspěvková
organizace
Domov a Centrum aktivity,
příspěvková organizace

Domov a Centrum denních
služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace
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Domov důchodců Český
Dub, příspěvková
organizace
Domov důchodců Český
Dub, příspěvková
organizace
Domov důchodců
Jablonecké Paseky,
příspěvková organizace

Domov důchodců
Jablonecké Paseky,
příspěvková organizace
Domov důchodců
Jindřichovice pod Smrkem,
příspěvková organizace

Domov důchodců
Jindřichovice pod Smrkem,
příspěvková organizace

71220020 Zámecká 39
Český Dub IV
463 43 Český Dub
71220020 Zámecká 39
Český Dub IV
463 43 Český Dub
71220011 Vítězslava Nezvala
87/14
Jablonecké Paseky
466 02 Jablonec nad
Nisou 2
71220011 Vítězslava Nezvala
87/14
Jablonecké Paseky
466 02 Jablonec nad
Nisou 2
71220046 Jindřichovice pod
Smrkem 238
463 65 Nové Město
pod Smrkem

3139161

domovy se zvláštním
režimem

581.533

8588423

domovy pro seniory

581.533

4654168

domovy se zvláštním
režimem

290.766

9139875

domovy pro seniory

484.611

9266427

domovy se zvláštním
režimem

193.844

71220046 Jindřichovice pod
Smrkem 238
463 65 Nové Město
pod Smrkem

9450071

domovy pro seniory

775.377

Domov důchodců Rokytnice
nad Jizerou, příspěvková
organizace

85782 Dolní Rokytnice 291
512 44 Rokytnice nad
Jizerou 1

2522751

domovy pro seniory

1.938.442

Domov důchodců Rokytnice
nad Jizerou, příspěvková
organizace

85782 Dolní Rokytnice 291
512 44 Rokytnice nad
Jizerou 1

8760544

domovy se zvláštním
režimem

193.844

Domov důchodců Sloup v
Čechách, příspěvková
organizace

48282928 Benešova 1
471 52 Sloup v
Čechách

9835515

domovy se zvláštním
režimem

1.066.143

Domov důchodců Velké
Hamry, příspěvková
organizace

71220003 Velké Hamry 600
468 45 Velké Hamry

2138835

domovy pro seniory

969.221

Domov důchodců Velké
Hamry, příspěvková
organizace

71220003 Velké Hamry 600
468 45 Velké Hamry

4630845

domovy se zvláštním
režimem

193.844

Domov Raspenava,
příspěvková organizace

71220089 Fučíkova 432
Raspenava
464 01 Frýdlant v
Čechách
71220089 Fučíkova 432
Raspenava
464 01 Frýdlant v
Čechách
48282936 Jestřebí 126
471 61 Jestřebí

1467756

sociálně terapeutické
dílny

1.000.000

3152221

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

3.914.410

3438523

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

193.844

70932522 Lužická 920/7
Liberec I-Staré Město
460 01 Liberec 1
70932522 Lužická 920/7
Liberec I-Staré Město
460 01 Liberec 1
70932522 Lužická 920/7
Liberec I-Staré Město
460 01 Liberec 1
70932522 Lužická 920/7
Liberec I-Staré Město
460 01 Liberec 1
48282944 Pivovarská 693
Cvikov II
471 54 Cvikov
193771 Benešov u Semil 180
512 06 Benešov u
Semil

1660265

odlehčovací služby

387.688

6492623

osobní asistence

500.000

8900016

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

193.844

9076392

centra denních služeb

1.500.000

7759833

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

193.844

3145588

odlehčovací služby

193.844

Domov Raspenava,
příspěvková organizace
Domov Sluneční dvůr,
příspěvková organizace
Jedličkův ústav, příspěvková
organizace
Jedličkův ústav, příspěvková
organizace
Jedličkův ústav, příspěvková
organizace
Jedličkův ústav, příspěvková
organizace
OSTARA, příspěvková
organizace
Služby sociální péče
TEREZA, příspěvková
organizace
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Služby sociální péče
TEREZA, příspěvková
organizace

193771 Benešov u Semil 180
512 06 Benešov u
Semil

6266118

denní stacionáře

300.000

Služby sociální péče
TEREZA, příspěvková
organizace

193771 Benešov u Semil 180
512 06 Benešov u
Semil

7007714

týdenní stacionáře

775.377

35

25.061.205

Celkem

Počet služeb

a to za podmínky vydání Dodatku č. 1 k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313
– MPSV státního rozpočtu na rok 2022 (případně vydání nového Rozhodnutí) a schválení
změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 270/22 v Zastupitelstvu Libereckého kraje,
schvaluje
vzorový dodatek ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků
Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2022 pro příspěvkové organizace sociálního resortu
Libereckého kraje
a ukládá
1) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
zastupitelstvu kraje materiál „ZR-RO č. 270/22 – úprava v kapitole 917 05 Transfery,
Dofinancování sociálních služeb v roce 2022, prostředky kapitoly 313 - MPSV“
k projednání a ke schválení,
Termín: 30. 08. 2022
2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat
dodatky ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva
práce a sociálních věcí na rok 2022 pro příspěvkové organizace sociálního resortu
Libereckého kraje, po projednání a schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření
č. 270/22 zastupitelstvem kraje.
Termín: 30. 10. 2022
hlasování č. 15 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
15. (13) Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
– rok 2022-2023 - Desná
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Monika Šulcová, vedoucí odboru dopravní obslužnosti,
a Ing. Otto Pospíšil, Ph.D., jednatel KORID LK, spol. s r.o.
Ing. Sviták představil předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1378/22/RK
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – rok
2022-2023 - Desná
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období roku
2022-2023 č. OLP/3288/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a městem Desná,
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IČ: 00262307, se sídlem Krkonošská 318, 468 61 Desná, na základě, které přispěje město
na zajištění dopravní obslužnosti nadstandardním rozsahem částkou ve výši 19.000 Kč v roce
2022 a 48.800 Kč v roce 2023
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit podpis
smlouvy č. OLP/3288/2022.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 16
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
16. (15) Objednávka na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 – zpracování
žádosti „Smart Akcelerátor Libereckého kraje III“
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1379/22/RK
Objednávka na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 – zpracování žádosti
„Smart Akcelerátor Libereckého kraje III“
Rada kraje po projednání
schvaluje
objednávku č. OBJ/893/2022, uzavíranou na základě Rámcové smlouvy o dílo
č. OLP/2231/2017 mezi Libereckým krajem a společností ARR - Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., IČO 48267210, se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů
a územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 01. 01. 2023
hlasování č. 17
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
17. (16) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Regálové systémy
a příslušenství (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1380/22/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Regálové systémy
a příslušenství (Záchrana pokladů z depozitářů)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Regálové systémy
a příslušenství (Záchrana pokladů z depozitářů)“ v souladu s odst. 2.2. Směrnice Rady
Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek,
jmenuje
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komisi pro otevírání nabídek ve složení
Petra Šulcová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Zdeňka Belluzzo, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Linda Jurásková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Petra Zdražilová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. komisi pro hodnocení nabídek ve složení
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
náhradník: Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky,
Mgr. Jiří Ulvr, člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
náhradník: Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
Ing. Stanislav Jäger, projektový manažer ORREP, oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
náhradník: Ing. Věra Farská, projektový manažer ORREP, oddělení projektů
financovaných z ESI fondů,
Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury,
náhradník: PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu,
Mgr. Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci,
náhradník: Ivan Rous, náměstek ředitele a vedoucí konzervátorského oddělení
Severočeského muzea v Liberci,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
1.

2. závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/3319/2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, resort hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu
dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 10. 2022
hlasování č. 18 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
18. (17) Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci záměru výstavby a provozu
budoucí bioplynové stanice v Liberci
Mgr. Otta sdělil, že se jedná o memorandum týkající se prověření bioplynové stanice
s MVV Energie CZ a.s., Teplárnou Liberec, a.s., a SčVK.
Proběhla krátká diskuze.
Bez další diskuze či připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1381/22/RK
Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci záměru výstavby a provozu budoucí
bioplynové stanice v Liberci
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Rada kraje po projednání
schvaluje
znění Memoranda č. OLP/2950/2022 o společném zájmu a postupu ve věci záměru výstavby
a provozu budoucí bioplynové stanice v Liberci, uzavíraného mezi společnostmi MVV Energie
CZ a. s., IČO: 49685490, se sídlem v Praze, Teplárna Liberec, a. s., IČO: 62241672, se sídlem
v Liberci, Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., IČO: 49099469, se sídlem v Teplicích,
Mateo Solutions a. s., IČO: 09218807, se sídlem v Teplicích, Statutárním městem Liberec,
Statutárním městem Jablonec nad Nisou a Libereckým krajem
a ukládá
1) Václavu Židkovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu životního prostředí
a zemědělství:
a) předložit Memorandum o společném zájmu a postupu ve věci záměru výstavby
a provozu budoucí bioplynové stanice v Liberci jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 30. 08. 2022
b) informovat ostatní smluvní strany o přijatém usnesení,
Termín: 31. 08. 2022
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi
kraje, schválené Memorandum č. OLP/2950/2022 o společném zájmu a postupu ve věci
záměru výstavby a provozu budoucí bioplynové stanice v Liberci k podpisu.
Termín: 30. 11. 2022
hlasování č. 19
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
19. (18) Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Snížení energetické náročnosti
jídelny Gymnázia Česká Lípa“
Mgr. Ulvr stručně představil předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1382/22/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Snížení energetické náročnosti jídelny
Gymnázia Česká Lípa“
Rada kraje po projednání
schvaluje
Rozhodnutí č. 5211200132 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy k projektu „Snížení energetické náročnosti
jídelny Gymnázia Česká Lípa“ vydané ministryní životního prostředí Ing. Bc. Annou
Hubáčkovou, na základě, kterého bude Liberecký kraj čerpat podporu formou dotace
z Národního plánu obnovy ve výši 2.550.242 Kč
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektu
v souladu s Rozhodnutím č. 5211200132 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Národního plánu obnovy.
Termín: 19. 03. 2023
hlasování č. 20
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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20. (19) Zpráva o ukončení realizace tří projektů z Operačního programu Životní
prostředí
Mgr. Ulvr stručně uvedl předložený materiál.
M. Půta požádal, aby v důvodové zprávě byly částky uvedeny v tabulce.
Mgr. Otta dále požádal o doplnění usnesení po projednání o ukládací doložku Mgr. Ulvrovi,
aby předložil tento materiál jako písemnou informaci na jednání zastupitelstva kraje.
Bez diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1383/22/RK
Zpráva o ukončení realizace tří projektů z Operačního programu Životní prostředí
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1) informace o realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS
Liberec, p. o.“,
2) informace o realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Tanvaldská
– Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková
organizace“,
3) informace o realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže
– Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace“
a ukládá
1) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
a) zajistit dodržení podmínek udržitelnosti projektu „Snížení energetické náročnosti
objektu Zeyerova, APOSS Liberec, p. o.“ vyplývajících z podmínek Rozhodnutí
o poskytnutí dotace k danému projektu,
Termín: 28. 03. 2027
b) zajistit dodržení podmínek udržitelnosti projektu „Snížení energetické náročnosti
budovy Tanvaldská – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého
kraje, příspěvková organizace“ vyplývajících z podmínek Rozhodnutí o poskytnutí
dotace k danému projektu,
Termín: 11. 07. 2027
2) Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, zajistit dodržení podmínek udržitelnosti projektu
„Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže – Střední zdravotnická škola,
Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace“ vyplývajících z podmínek rozhodnutí
o poskytnutí dotace k danému projektu,
Termín: 12. 07. 2027
3) Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova předložit zprávu
o ukončení realizace tří projektů z Operačního programu Životní prostředí zastupitelstvu
kraje jako písemnou informaci.
hlasování č. 21

pro

9

proti
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0

Termín: 27. 09. 2022
zdržel se
0
byl přijat
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21. (20) RO č. 275/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotace z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III “
Mgr. Ulvr uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1384/22/RK
RO č. 275/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí o poskytnutí
dotace z programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III “
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 275/22, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 240.000 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to:
1) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
III“ v úhrnné výši 235.000 Kč na základě odstoupení 2 příjemců od realizace projektu,
2) snížením nerozepsaných rezerv o částku 5.000 Kč v kapitole 923 02 – Spolufinancování
EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“,
3) zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce projektu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“ v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru
regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši 240.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
- Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III“ v úhrnné výši 240.000 Kč níže uvedeným žadatelům, do uvedené
výše:
Registrační číslo žadatele
2393
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Tepelné čerpadlo
Výše poskytnuté dotace
120000 Kč
Podíl na celkových výdajích
80 %
Doba realizace projektu
17.04.2021 - 15.10.2022
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

2394
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
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Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

18.04.2021 - 16.10.2022

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
pro žadatele, kterým je přiznávána dotace
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, pověřenému řízením resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
podepsat dle schváleného vzoru smlouvu o poskytnutí dotace z programu,
2.

Termín: 30. 09. 2022
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření
č. 275/22 jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
hlasování č. 22

pro

9

proti

Termín: 27. 09. 2022
0
zdržel se
0
byl přijat

22. (21) RO č. 276/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí
o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v LK III-NZÚ
Mgr. Ulvr stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1385/22/RK
RO č. 276/22; úpravy v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, rozhodnutí o poskytnutí
dotace z programu Kotlíkové dotace v LK III-NZÚ
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 276/22, 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 361.100,75 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 361.100,75 Kč, na základě odstoupení třech příjemců
od realizace projektu a zbylých prostředků z vyúčtování jednoho zrealizovaného projektu,
2) zvýšením nerozepsaných rezerv o částku 6.100,75 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 355.000 Kč,
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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
355.000 Kč níže uvedeným žadatelům, do uvedené výše:
Registrační číslo žadatele
2395
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Tepelné čerpadlo
Výše poskytnuté dotace
127500 Kč
Podíl na celkových výdajích
80 %
Doba realizace projektu
18.04.2021 - 16.10.2022
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

2396
Kotel na biomasu s ručním přikládáním +
akumulační nádoba/zásobník teplé vody
(bojler) o min. objemu 55 l/kW
107500 Kč
80 %
18.04.2021 - 16.10.2022

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

2399
Tepelné čerpadlo
120000 Kč
80 %
18.04.2021 - 16.10.2022

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
– NZÚ pro žadatele, kterým je přiznávána dotace.
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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,
Termín: 14. 10. 2022
2. Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, pověřenému řízením resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření
č.276/22 jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
hlasování č. 23

pro

9

proti

Termín: 27. 09. 2022
0
zdržel se
0
byl přijat

23. (22) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Pořízení automobilu
pro terénní sociální služby - Jedličkův ústav, p. o. II“
Mgr. Otta informoval členy rady kraje o výběru dodavatele na pořízení automobilu
dle technických parametrů.
Načež proběhla krátká diskuze.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1386/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Pořízení automobilu pro terénní
sociální služby - Jedličkův ústav, p. o. II“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka Nelagia s.r.o., IČO 10802185, se sídlem Světova 523/1, 180 00
Praha 8, dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Pořízení automobilu
pro terénní sociální služby - Jedličkův ústav, p. o. II“ (překročení stanovené maximální
nepřekročitelné ceny),
2. o výběru dodavatele veřejné zakázky „Pořízení automobilu pro terénní sociální služby
- Jedličkův ústav, p. o. II“, v souladu s ustanovením § 50 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka HS AUTOMOBIL s.r.o., IČO 05369444,
se sídlem Rantířovská 4844/6, 586 01 Jihlava za nabídkovou cenu 392.495,86 Kč
bez DPH, tj. 474.920 Kč včetně DPH,
schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/2901/2022 mezi Libereckým krajem a společností HS AUTOMOBIL
s.r.o., IČO 05369444, se sídlem Rantířovská 4844/6, 586 01 Jihlava
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 24 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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24. (67) Zadání VZ malého rozsahu „Zpracování studie proveditelnosti a žádosti
o poskytnutí dotace k projektu ZZS LK – Kybernetická bezpečnost a modernizace HW
a SW“
Mgr. Otta navrhl společné projednání bodů č. 67, 68 a 69.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze týkající se včasného zpracování a zadávání veřejných zakázek
kybernetické bezpečnosti ZZS LK a KÚ LK. Dále byl řešen způsob vypsání výzev MMR.
Ing. Miklík, na základě diskuze, navrhl, že zašle dopis na MMR týkající se výčtu výtek
ohledně podmínek ve výzvách vypsaných MMR.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1387/22/RK
Zadání VZ malého rozsahu „Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o poskytnutí
dotace k projektu ZZS LK – Kybernetická bezpečnost a modernizace HW a SW“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování studie proveditelnosti a žádosti
o poskytnutí dotace k projektu „ZZS LK – Kybernetická bezpečnost a modernizace HW a SW“,
a to účastníku VERTIX s.r.o., IČO: 02199939, se sídlem Štrossova 291, 530 03 Pardubice,
za nabídkovou cenu 270.000 Kč bez DPH, 326.700 Kč včetně DPH,
schvaluje
1. závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/3350/2022 mezi Libereckým krajem a společností
VERTIX, s.r.o., IČO: 02199939, se sídlem Štrossova 291, 530 03 Pardubice,
2. 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
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu
dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 25 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
25. (68) Zadání VZ malého rozsahu „Zpracování studie proveditelnosti a žádosti
o poskytnutí dotace k projektu Zvýšení kybernetické bezpečnosti Krajského úřadu
Libereckého kraje“
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1388/22/RK
Zadání VZ malého rozsahu „Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o poskytnutí
dotace k projektu Zvýšení kybernetické bezpečnosti Krajského úřadu Libereckého
kraje“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování studie proveditelnosti a žádosti
o poskytnutí dotace k projektu Zvýšení kybernetické bezpečnosti Krajského úřadu Libereckého
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kraje“, a to účastníku EQUICA, a.s. IČO: 26490951, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9,
za nabídkovou cenu 410.000 Kč bez DPH, 496.100 Kč včetně DPH,
schvaluje
1. závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/3349/2022 mezi Libereckým krajem a společností
EQUICA, a.s. IČO: 26490951, se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9,
2. 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
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajištění dalšího postupu
dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 26 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
26. (69) Závazek spolufinancování projektu „Vybudování zabezpečené IT infrastruktury
na SPŠ Česká Lípa“
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1389/22/RK
Závazek spolufinancování projektu „Vybudování zabezpečené IT infrastruktury
na SPŠ Česká Lípa“
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Vybudování zabezpečené IT infrastruktury na SPŠ
Česká Lípa“ do výzvy č. 3 Kybernetická bezpečnost (MRR) v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu 2021–2027, specifického cíle 1.1 Využívání přínosů
digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány,
souhlasí
a) se závazkem předpokládaného spolufinancování projektu „Vybudování zabezpečené IT
infrastruktury na SPŠ Česká Lípa“ Libereckým krajem do výše 20.862.500 Kč a jeho
rozložením v letech 2022–2024 v případě, že danému projektu bude schválena dotace
z výzvy č. 3 Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „Vybudování zabezpečené IT
infrastruktury na SPŠ Česká Lípa“ Libereckým krajem do výše 29.537.500 Kč a jeho
rozložením v letech 2022–2024
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
1) předložit projektovou žádost projektu „Vybudování zabezpečené IT infrastruktury
na SPŠ Česká Lípa“ do výzvy č. 3 Kybernetická bezpečnost (MRR) Integrovaného
regionálního operačního programu,
Termín: 31. 08. 2022
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2) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu
„Vybudování zabezpečené IT infrastruktury na SPŠ Česká Lípa“ zastupitelstvu kraje
ke schválení,
Termín: 27. 09. 2022
3) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Vybudování zabezpečené IT infrastruktury na SPŠ Česká Lípa“ v případě jeho schválení
řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027.
hlasování č. 27

pro

9
8

proti

0

Termín: 31. 12. 2029
zdržel se
0
byl přijat

27. (23) RO č. 265/22 – přijatá zálohová dotace z MŠMT na projekt NAKAP LK II
– kapitola 923 04 Spolufinancování EU - OŠMTS
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1390/22/RK
RO č. 265/22 – přijatá zálohová dotace z MŠMT na projekt NAKAP LK II – kapitola
923 04 Spolufinancování EU - OŠMTS
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 265/22, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 24.272.500 Kč z titulu
přijaté zálohové platby na realizaci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání Libereckého kraje II (NAKAP LK II) a současně se navyšují výdaje rozpočtu kraje
v kapitole 923 04 – Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
projekt Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II (NAKAP
LK II) o celkovou částku 24.272.500 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 265/22 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 28 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8
28. (24) RO č. 269/22 – úprava kapitoly 916 04 - účelové provozní (neinvestiční)
dotace - vratky na MŠMT
Ing. Ramzer uvedl předložený materiál.
Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1391/22/RK
RO č. 269/22 – úprava kapitoly 916 04 - účelové provozní (neinvestiční) dotace - vratky
na MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
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rozpočtové opatření č. 269/22, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 1.361,44 Kč, jedná
se o vratky finančních prostředků na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a vratku za porušení rozpočtové kázně,
současně se navyšují výdaje v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční dotace odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 1.361,44 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 269/22 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 29 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
29. (25) Odměna ředitelce Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace k životnímu jubileu
Na jednání rady kraje byla přizvána JUDr. Helena Vašková, vedoucí oddělení vzdělávání
a organizace školství.
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Proběhla diskuze týkající se odměňování ředitelů v souvislosti s uzavřenými kolektivními
smlouvami.
M. Půta požádal pana ředitele, aby zajistil nastavení jednotného systému v odměňování ředitelů
příspěvkových organizací.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1392/22/RK
Odměna ředitelce Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace k životnímu jubileu
Rada kraje po projednání
stanovuje
Mgr. Regině Pfannenstielové, která je s účinností od 1. 9. 2022 jmenována na vedoucí pracovní
místo ředitelky Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky,
Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace, odměnu k životnímu jubileu ve výši
dle přílohy důvodové zprávy
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, informovat ředitelku příspěvkové organizace o výši stanovené odměny.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 30 pro 8
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
M. Půta
30. (26) Předchozí souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Ramzer stručně uvedl předložený materiál.
Bez dotazů, připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1393/22/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. anglických a českých knih, projektoru Epson, dvou kuličkových lisů, magnetické
propisovací folie s propisovačem a rámů + plexiskla v celkové hodnotě 60.722,44 Kč
od Spolku přátel JERGYM, z. s., se sídlem Jeronýmova 425/27, 460 07 Liberec
– Liberec VII, IČ: 49111639, do vlastnictví příspěvkové organizace Gymnázium
a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková
organizace, IČ: 46748075,
2.

potravin v hodnotě 47.107 Kč pro potřeby klientů dětského domova od spolku
Potravinová banka Libereckého kraje, z. s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06
Liberec, IČ: 22714154, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá
– Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181,

potravin v hodnotě 27.371 Kč pro potřeby klientů dětského domova od spolku
Potravinová banka Libereckého kraje, z. s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06
Liberec, IČ: 22714154, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Česká
Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace, IČ: 49864360,
b) finančních darů:
3.

1.

ve výši 15.000 Kč k pokrytí nákladů na letní tábor dětí z dětského domova od obecně
prospěšné 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.

ve výši 158.916 Kč na obědové služby poskytované v období
1. 9. 2022 – 31. 12. 2022 ve prospěch 60 nezletilých žáků od společnosti WOMEN
FOR WOMEN, o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha – Nusle,
IČ: 24231509, do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola, Tanvald, Údolí
Kamenice 238, příspěvková organizace, IČ: 60254238,
ve výši 246.738 Kč na obědové služby poskytované v období 1. 1. 2023 – 30. 6. 2023
ve prospěch 60 nezletilých žáků od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.,
se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha – Nusle, IČ: 24231509, do vlastnictví
příspěvkové organizace Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková
organizace, IČ: 60254238,

3.

ve výši 2.000 Kč na nákup náhradních dioptrických brýlí pro klienta dětského
domova od obecně prospěšné společnosti DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., se sídlem
Lojovická 797/20, 142 00 Praha-Libuš, IČ: 22903844, do vlastnictví příspěvkové
organizace Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace,
IČ: 46748105,
c) nadačního příspěvku:
4.

ve výši 15.000 Kč určený pro úhradu nákladů spojených s pořízením výukového CNC
obráběcího stroje s podporou programování více řídících systémů Nadace PRECIOSA,
se sídlem Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 60254092, do vlastnictví
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příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná
škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace, IČ: 46747991
a ukládá
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 31 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
31. (27) Úprava finančních dokumentů roku 2022 u vybraných příspěvkových organizací
resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Ramzer stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1394/22/RK
Úprava finančních dokumentů roku 2022 u vybraných příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
schvaluje
úpravu finančních dokumentů příspěvkové organizace:
Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace, IČ: 46746862,
a) navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 2.000.000 Kč na posílení fondu
investic,
b) navýšení čerpání fondu investic ve výši 1.603.550 Kč a změnu v Plánu investic organizace
na rok 2022, konkrétně:
•
•

snížení rozpočtu akce „Renovace palubovky v tělocvičně“ o 176.150 Kč,
navýšení rozpočtu akce „Příprava projektové dokumentace – fasáda internátu“
o 636.000 Kč,

•
•

zařazení nové akce „Učebna odborného výcviku“ v rozpočtu 700.000 Kč,
snížení rozpočtu akce „Mrazící skříň pro školní kuchyni“ o 21.300 Kč,

• vyřazení akce „Průmyslový lis pro odborný výcvik“ ve výši 40.000 Kč,
• zařazení nové akce „Referentské vozidlo“ ve výši 505.000 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schválenými finančními dokumenty
ředitele výše uvedené příspěvkové organizace resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 32 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
32. (29) Výjimka z nejvyššího počtu dětí ve třídě mateřské školy, jejíž činnost vykonává
Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace
Ing. Ramzer stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1395/22/RK
Výjimka z nejvyššího počtu dětí ve třídě mateřské školy, jejíž činnost vykonává Střední
škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
povoluje
výjimku z nejvyššího počtu dětí ve třídě, stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu
4 dětí, tzn. do počtu 28 dětí ve třídě mateřské školy, jejíž činnost vykonává Střední škola
a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, pro školní rok 2022/2023
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit další postup v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 33
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
33. (30) Jmenování zástupce příspěvkové organizace do výběrového řízení
na ředitelku/ředitele Botanické zahrady Liberec-LK a Zoo Liberec, příspěvková
organizace
Na jednání rady kraje byl přizván PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu.
Ing. Vinklátová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1396/22/RK
Jmenování zástupce příspěvkové organizace do výběrového řízení na ředitelku / ředitele
Botanické zahrady Liberec-LK a Zoo Liberec, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
jmenuje
a) do výběrové komise na výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Botanické
zahrady Liberec-LK, příspěvková organizace, resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu - Lukáše Koprnického - zástupce příspěvkové organizace,
b) do výběrové komise na výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Zoo Liberec,
příspěvkové organizace, resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
- Ing. Luboše Melichara - zástupce příspěvkové organizace
a ukládá
a) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat zástupce Botanické zahrady Liberec-LK, příspěvkové
organizace, o jeho jmenování do výběrové komise,
Termín: 31. 08. 2022
b) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat zástupce Zoo Liberec, příspěvkové organizace, o jeho
jmenování do výběrové komise.
hlasování č. 34

pro

9

proti

0
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34. (31) Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury – spolku
Zazpívejme si z. s.
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.

05604681

De minimis

Kocourov 7,
463 42 Bílá

* koncerty
pro veřejnost
-3
* doba trvání
akce – 4 dny

Termín realizace
projektu

1

Zazpívejme
si z.s.
spolek

Mezinárodní pěvecký
festival Bohemia
cantat Liberec 2022 –
XXVIII. ročník
Rozvoj regionální
kultury a zachování
tradic v Libereckém
kraji.

Dotace v
maximální výši
(Kč)

USNESENÍ č. 1397/22/RK
Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblast kultury – spolku
Zazpívejme si z. s.
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti regionální
kultury níže uvedenému žadateli:
Rozhoduj
ící
závazné
Příjemce/
Název projektu/
Sídlo/
IČ/
č.
forma
účel projektu
bydliště
nar.
výstupy
projektu

50.000 Kč

1.1. –
31.12.
2022

ano

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/3358/2022 na projekt „Mezinárodní pěvecký
festival Bohemia cantat Liberec 2022 – XXVIII. ročník“ mezi Libereckým krajem
a Zazpívejme si z. s., IČO 05604681, se sídlem Kocourov 7, 463 42 Bílá
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy č. OLP/3358/2022
k podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu na základě plné moci č. PM 168/2020.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 35 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
35. (32) RO č. 271/22 navýšení příjmů a úprava kapitoly 917 07 Transfery – dotace
Ministerstva kultury a Ministerstva životního prostředí pro příspěvkové organizace kraje
Ing. Vinklátová uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1398/22/RK
RO č. 271/22 navýšení příjmů a úprava kapitoly 917 07 Transfery – dotace Ministerstva
kultury a Ministerstva životního prostředí pro příspěvkové organizace kraje
Rada kraje po projednání
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schvaluje
rozpočtové opatření č. 271/22, kterým se
1) navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 o celkovou částku 2.561.186 Kč
poskytnutou Ministerstvem kultury a Ministerstvem životního prostředí pro příspěvkové
organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu v členění:
a) Ministerstvo kultury, program Kulturní aktivity, ÚZ 34 070 – účelové neinvestiční
prostředky ve výši 617.000 Kč,
b) Ministerstvo kultury, program Veřejné informační služby knihoven, ÚZ 34 053
– účelové neinvestiční prostředky ve výši 280.000 Kč a ÚZ 34 544 účelové investiční
prostředky ve výši 382.000 Kč,
c) Ministerstvo kultury, program Integrovaný systém ochrany movitého kulturního
dědictví II, ÚZ 34 031, 379.000 Kč,
d) Ministerstvo životního prostředí, program Příspěvek zoologickým zahradám 2022,
ÚZ 15 065 neinvestiční prostředky ve výši 903.186 Kč,
2) navyšují výdaje kapitoly 917 07 – Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu o částku 2.561.186 Kč, která je určena na jednotlivé akce:
a) Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace – Příprava nominace
Turnovské kamenářství, ÚZ 34 070, 79.000 Kč,
b) Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace – Děti čtou nevidomým
dětem, ÚZ 34 070, 40.000 Kč,
c) Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace – Znakokniha,
ÚZ 34 070, 47.000 Kč,
d) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace – Tritius,
Implementace, celkem 110.000 Kč, z toho ÚZ 34 544 90.000 Kč a ÚZ 34 053
20.000 Kč,
e)
f)

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace – Regionální
kooperační systém, ÚZ 34 544, 292.000 Kč,
Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace – Zpracování národopisné
sbírky J.V. Scheybala, ÚZ 34 070, 125.000 Kč,

g) Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace – Od jara do zimy,
ÚZ 34 070, 105.000 Kč,
h) Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace – Redokumentace
tradičních lidových obyčejů obřadního roku, ÚZ 34 070, 56.000 Kč,
i) Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace – Fotografická publikace
Petr Šimr, ÚZ 34 070, 75.000 Kč,
j)

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace – D II 22 2x restaurování,
ÚZ 34 031, 65.000 Kč,

k) Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace – 20 ks archivních nekyselých
desek, ÚZ 34 031, 90.000 Kč,
Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace – 2. etapa restaurování,
ÚZ 34 031, 100.000 Kč,
m) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace – D II 22
restaurování, ÚZ 34 031, 124.000 Kč,
l)
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n) Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace – Kurzy informační
gramotnosti a specializované semináře, ÚZ 34 053, 24.000 Kč,
o) Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace – Doplňování
vybraných záznamů do báze ANL, ÚZ 34 053, 58.000 Kč,
p) Muzeum českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, Digitalizace rukopisu
cukrářských receptů, ÚZ 34 053, 46.000 Kč,
q) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, Digitalizace
rukopisů, unikátních a vzácných starých tisků – 5. část, ÚZ 34 053, 132.000 Kč,
r) Zoo Liberec, příspěvková organizace – Zoo Liberec, příspěvková organizace,
ÚZ 15 065, 903.186 Kč,
Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace – Lázně na dotek, oči na dlani,
ÚZ 34 070, 90.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání rozpočtové opatření č. 271/22 jako písemnou informaci.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 36 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
s)

36. (33) Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 – oblast
cestovního ruchu – podpora Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji
Ing. Vinklátová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.

Sdružení pro rozvoj
cestovního ruchu v
Libereckém
kraji/zájmové sdružení
právnických osob

IČ/
nar.

Sídlo/
bydliště

71180451

U
Jezu
573/2, 460
01 Liberec

Název projektu

Marketingové aktivity
Sdružení pro rozvoj
cestovního
ruchu
v Libereckém
kraji
2022

vzdělávací
aktivita pro
členy
Sdružení – 1ks

schvaluje
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Dotace
ve výši
v Kč

50 000

1. 8.- 31. 12.
2022

De minimis

Příjemce/
forma

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

Termín
realizace
projektu

USNESENÍ č. 1399/22/RK
Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2022 – oblast cestovního
ruchu – podpora Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na základě individuální žádosti
ve výši 50.000 Kč na podporu rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji tomuto příjemci
v tomto rozsahu:

ne

Zápis z 16. zasedání Rady Libereckého kraje dne 23. 8. 2022
smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/3419/2022, na projekt „Marketingové aktivity
Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji 2022“, uzavíranou mezi Libereckým
krajem a Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji, IČ: 71180451, se sídlem
U Jezu 573/2, 460 01 Liberec
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení výše schválené smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi.
Termín: 18. 09. 2022
hlasování č. 37 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
37. (34) RO č. 272/22 – úprava v kapitole 923 03 a 923 07 Spolufinancování EU, projekt
„Za společným dědictvím na kole i pěšky“
Ing. Vinklátová stručně shrnula obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1400/22/RK
RO č. 272/22 – úprava v kapitole 923 03 a 923 07 Spolufinancování EU, projekt
„Za společným dědictvím na kole i pěšky“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 272/22, kterým se:
a) snižují výdaje v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy
na kofinancování IROP a TOP, celkem o částku 1.538.000 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 923 07 – Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu celkem o částku 1.538.000 Kč na realizaci projektu „Za společným
dědictvím na kole i pěšky“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 272/22 jako písemnou
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 38 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
38. (35) Výběrové řízení na místo ředitele Oblastní galerie Liberec, příspěvkové
organizace
Ing. Vinklátová stručně okomentoval obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1401/22/RK
Výběrové řízení na místo ředitele Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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vzdání se Mgr. Pavla Hlubučka, MBA, funkce ředitele Oblastní galerie Liberec, příspěvkové
organizace, k 1. 8. 2022,
schvaluje
a) vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Oblastní galerie Liberec,
příspěvkové organizace, se sídlem Masarykova 723/14, 460 01 Liberec, IČO: 00083267,
b) text ke zveřejnění výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Oblastní
galerie Liberec, příspěvkové organizace, resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu,
c) výběrovou komisi na výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Oblastní
galerie Liberec, příspěvkové organizace, resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, ve složení
•

Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu – předsedkyně komise,
• Mgr. Vladimír Richter, člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
• PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Krajského úřadu Libereckého kraje,
• Mgr. Daniel David, předseda Výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury,
• Marcel Fišer, ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu,
• Helena Musilová, šéfkurátor Galerie hlavního města Prahy, poradce ministra kultury,
• Richard Drury, šéfkurátor Galerie středočeského kraje, předseda Umělecké besedy,
• Jan Smetana, ředitel Galerie Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových,
• náhradníci
Ondřej Zatloukal, ředitel Muzea umění Olomouc,
Petra Příkazská, hlavní kurátor Galerie moderního umění Hradec Králové,
Ladislava Horňáková, kurátorka Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně,
Dana Veselská, ředitelka Severočeské galerie v Litoměřicích,
Ing. Jaroslav Zámečník CSc., primátor SML, zástupce Statutárního města Liberec,
bez hlasovacího práva,
souhlasí
aby funkci ředitele Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace, v plném rozsahu
vykonával Mgr. Vladislav Mareš, na základě plné moci č. j. OGL/1465/2021 ze dne
28. 12. 2021, s platností od 2. 8. 2022 do doby jmenování nového ředitele, nejpozději však
do 31. 12. 2022,
stanovuje
mu plat dle neveřejné přílohy, s platností od 2.8.2022 do doby jmenování nového ředitele,
nejpozději však do 31. 12. 2022
a ukládá
1) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění oznámení o vyhlášení
výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Oblastní galerie Liberec,
příspěvkové organizace, se sídlem Masarykova 723/14, 460 01 Liberec,
Termín: 30. 08. 2022
2) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat radu kraje o výsledcích výběrového řízení.
Termín: 01. 11. 2022
hlasování č. 39 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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39. (70) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění dodávek krmiva
pro Zoologickou zahradu - DNS“ Zoo Liberec, příspěvkovou organizaci
Ing. Vinklátová okomentovala předložený materiál.
Bez diskuze či připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1402/22/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění dodávek krmiva pro Zoologickou
zahradu - DNS“ Zoo Liberec, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se zahájením dynamického nákupního systému dle § 138 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a zadávacího řízení veřejné zakázky
„Zajištění dodávek krmiva pro Zoologickou zahradu – DNS“, Zoo Liberec, příspěvková
organizace, kdy bude postupováno přiměřeně podle pravidel pro užší řízení, v souladu
s § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
2) s textem „Zadávací dokumentace“
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky
řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 40 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
40. (36) Darování 5 kusů videolaryngoskopů McGrath včetně příslušenství převedených
z majetku České republiky zdravotnickým zařízením v LK
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní
politiky.
Mgr. Richter stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1403/22/RK
Darování 5 kusů videolaryngoskopů McGrath včetně příslušenství převedených
z majetku České republiky zdravotnickým zařízením v LK
Rada kraje po projednání
souhlasí
s darováním 5 kusů videolaryngoskopů McGrath, včetně příslušenství, které Česká republikaMinisterstvo zdravotnictví darovala Libereckému kraji na základě darovací smlouvy
č. OLP/2282/2022, těmto subjektům a v uvedeném rozsahu:
a) Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849,
470 01 Česká Lípa, v rozsahu 1 kus videolaryngoskopu McGrath včetně příslušenství,
v celkové hodnotě 42.376,39 Kč,
b) Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15,
466 01 Jablonec nad Nisou, v rozsahu 1 kus videolaryngoskopu McGrath včetně
příslušenství, v celkové hodnotě 42.376,39 Kč,
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c) MMN a.s., IČO: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, v rozsahu 1 kus
videolaryngoskopu McGrath včetně příslušenství, v celkové hodnotě 42.376,39 Kč,
d) Krajská nemocnice Liberec a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I
– Staré Město, 460 01 Liberec, v rozsahu 2 kusy videolaryngoskopu McGrath
včetně příslušenství, v celkové hodnotě 84.752,78 Kč,
schvaluje
a) darovací smlouvu č. OLP/3408/2022 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou
Česká Lípa, a. s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa,
jejíž předmětem je darování 1 kusu videolaryngoskopu McGrath včetně příslušenství
převedeného z majetku České republiky,
b) darovací smlouva č. OLP/3409/2022 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí Jablonec
nad Nisou, p. o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec
nad Nisou, jejíž předmětem je darování 1 kusu videolaryngoskopu McGrath včetně
příslušenství převedeného z majetku České republiky,
c) darovací smlouva č. OLP/3410/2022 mezi Libereckým krajem a MMN a.s.,
IČO: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, jejíž předmětem je darování
1 kusu videolaryngoskopu McGrath včetně příslušenství převedeného z majetku České
republiky,
d) darovací smlouva č. OLP/3411/2022 mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí
Liberec a.s., IČO: 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I – Staré Město, 460 01
Liberec, jejíž předmětem je darování 2 kusů videolaryngoskopu McGrath
včetně příslušenství převedeného z majetku České republiky
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví,
a) předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh darování 5 kusů videolaryngoskopů
včetně příslušenství,
Termín: 30. 08. 2022
b) zajistit podpis darovacích smluv po schválení darování zastupitelstvem kraje.
hlasování č. 41

pro

9

proti

0

Termín: 31. 10. 2022
zdržel se
0
byl přijat

41. (38) Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací nepotřebného movitého majetku kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci ZZS LK
Mgr. Richter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek či diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1404/22/RK
Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací nepotřebného movitého majetku kraje
předaného k hospodaření příspěvkové organizaci ZZS LK
Rada kraje po projednání
souhlasí
s prodejem použitelných zbytků vozidla 5L0 6421 výherci aukce – společnosti SVOKmers
s. r. o., IČO: 08266875, za cenu 90.000 Kč a následným vyřazením vozidla z majetku předaného
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k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci,
IČO: 46744991
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, vyrozumět o tomto
usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 42 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
42. (60) Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Mgr. Richter okomentoval předložený materiál.
Bez dotazů a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1405/22/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a.s., se sídlem v České Lípě, Purkyňova 1849, IČO: 272 83 518,
bere na vědomí
a) dopis předsedy představenstva Čj: NsPCL405/22-ŘED 1 ze dne 9. 8. 2022 - Příplatek
mimo základní kapitál na rok 2020 - informace o využití příplatku, kterým společnost
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. informuje Liberecký kraj o využití
poskytnutého příplatku mimo základní kapitál ve výši 30.000.000 Kč z roku 2020
dle smlouvy č. OLP/1771/2017,
b) dopis Čj: NsPCL411/22-ŘED 2 ze dne 10. 8. 2022 - Příplatek mimo základní kapitál
na rok 2022 – žádost o změnu struktury,
rozhoduje
o změně struktury čerpání prostředků příplatku mimo základní kapitál pro rok 2022 ve výši
14.000.000 Kč původně schválených pouze na rekonstrukci ambulantní rehabilitace v budově
B, na nově schválených 8.000.000 Kč na modernizaci lůžkové části rehabilitace, vč. vybavení,
4.000.000 Kč na rekonstrukci ambulantní rehabilitace v budově B, 2.000.000 Kč na sloučení
lůžkové interny a páteřní rozvody medicinálních plynů a telemetric v budově A
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, informovat
předsedu představenstva společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Ing. Pavla
Marka o přijatém usnesení.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 43 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
43. (39) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky "Zpracování projektové
dokumentace "Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady II."
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic.
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
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Načež proběhla diskuze o veřejné zakázce ohledně posouzení způsobu vytápění v tomto
projektu.
M. Půta požádal o podávání pravidelné informace na poradě uvolněných radních o dalších
krocích v realizaci zakázky.
Ing. Syrovátka požádal o úpravu po projednání, a to, že byla chybně vložena příloha č. 4,
což bude po projednání napraveno.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1406/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky "Zpracování projektové dokumentace
"Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady II."
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace „Hudební kulturně
kreativní centrum Lidové sady II.“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka MEPRO s.r.o., se sídlem
náměstí Před bateriemi 912/6, Praha 6 - Střešovice, IČO 48025721, za nabídkovou cenu
7.930.000 Kč bez DPH, tj. 9.595.300 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1769/2022 mezi Libereckým krajem
a společností MEPRO s.r.o., se sídlem náměstí Před bateriemi 912/6, Praha 6 - Střešovice,
IČO 48025721
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 44 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
44. (40) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební
úpravy prostor pro Středisko výchovné péče v Jablonci nad Nisou - II“
Ing. Miklík uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1407/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy
prostor pro Středisko výchovné péče v Jablonci nad Nisou - II“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy prostor pro Středisko
výchovné péče v Jablonci nad Nisou - II“, v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021, a to účastníka
INSTAV stavební práce s.r.o., se sídlem Nová Ves nad Nisou 456, 468 27, IČO 27263568,
za nabídkovou cenu 1.847.312,72 Kč bez DPH, tj. 2.235.248,39 Kč včetně DPH,
schvaluje
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smlouvu o provedení stavby č. OLP/1374/2022 mezi Libereckým krajem a INSTAV stavební
práce s.r.o., se sídlem Nová Ves nad Nisou 456, 468 27, IČO 27263568
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 45 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
45. (41) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Stavební
úpravy prostor pro Středisko výchovné péče v Jablonci nad Nisou“
Ing. Miklík okomentoval předložený materiál a doplnil, že byly doručeny dvě nabídky. Jedna
nabídka musela být vyloučena, neboť nesplnila kvalifikační předpoklady.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1408/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Stavební úpravy
prostor pro Středisko výchovné péče v Jablonci nad Nisou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka Building management solutions s.r.o., se sídlem Dlouhá 101/13,
500 03 Hradec Králové, IČO 28812999, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. c)
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky
nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení neodpovídají skutečnosti a měly
nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení),
2. o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS – Stavební úpravy prostor pro Středisko
výchovné péče v Jablonci nad Nisou“ 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
INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780, 460 01 Liberec 1,
IČO 25036751, za nabídkovou cenu 38.800 Kč bez DPH, tj. 46.948 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/2031/2022
mezi Libereckým krajem a společností INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo
nám. 780, 460 01 Liberec 1, IČO 25036751
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 46 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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46. (42) Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže
SUPŠS Kamenický Šenov“ - dodatek č. 3
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál a popsal konkrétní změny, ke kterým
dochází.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1409/22/RK
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy domova mládeže SUPŠS
Kamenický Šenov“ - dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1492/2021 mezi Libereckým krajem
a společností BBP Stavby s.r.o., IČO 03875199, se sídlem Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7,
jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 1.313.545,58 Kč bez DPH, tj. 1.589.390,15 Kč
včetně DPH a méněpráce ve výši 998.260,62, tj. 1.207.895,356 Kč včetně DPH, čímž dojde
k navýšení celkové ceny o 315.284,96 Kč bez DPH, tj. 381.494,80 včetně DPH na celkovou
částku 19.237.406,85 Kč bez DPH, tj. 23.277.262,29 Kč včetně DPH, a dále prodloužení
termínu dokončení stavby o 19 dnů
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 47 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
47. (43) Veřejná zakázka „Rekonstrukce 3. NP a kanalizační přípojky Jedličkův ústav,
p. o.“ - dodatek č. 4
Ing. Miklík uvedl, že se jedná o dodatek č. 4 týkající se méněprací.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1410/22/RK
Veřejná zakázka „Rekonstrukce 3. NP a kanalizační přípojky Jedličkův ústav, p. o.“
- dodatek č. 4
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 4 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4154/2020 mezi Libereckým krajem
a společností Pozemní stavitelství s.r.o., IČO 27298370, se sídlem Ruprechtická 538/24,
460 01, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 49.244,80 Kč bez DPH, tj. 56.631,52 Kč
včetně DPH, čímž dojde ke snížení celkové ceny na částku 22.523.748,33 Kč bez DPH,
tj. 26.030.606,62 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 48 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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48. (44) Veřejná zakázka „Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova ul., Turnov
– Etapa II. a III.“ - dodatek č. 1
Ing. Miklík okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1411/22/RK
Veřejná zakázka „Rekonstrukce objektu domu čp. 72, Skálova ul., Turnov – Etapa II.
a III.“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/45/2022, uzavíraný v souladu
s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností INSTAV stavební práce, s.r.o.,
se sídlem č. p. 456, 468 27 Nová Ves nad Nisou, IČO 27263568, jehož předmětem jsou
vícepráce ve výši 115.248 Kč bez DPH, tj. 139.450 Kč vč. DPH a méněpráce ve výši
464.402,50 Kč bez DPH, tj. 561.927,03 Kč vč. DPH, čímž dojde ke snížení celkové ceny
na 17.515.853,01 Kč bez DPH, tj. 21.194.182,14 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 20. 09. 2022
hlasování č. 49 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
49. (45) RO č. 273/22 – úprava kapitoly 914 14 – Působnosti odboru investic a správy
nemovitého majetku
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1412/22/RK
RO č. 273/22 – úprava kapitoly 914 14 – Působnosti odboru investic a správy nemovitého
majetku
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 273/22, kterým se:
1. snižují výdaje kapitoly 914 14 – Působnosti kraje odboru investic a správy nemovitého
majetku o částku ve výši 100.000 Kč, a to u akce „Komoditní burza – výběrové řízení
na dodavatele elektrické energie a zemního plynu (dále jen dodavatele EE a ZP)“,
2. navyšují výdaje kapitoly 914 14 – Působnosti kraje odboru investic a správy nemovitého
majetku o částku ve výši 100.000 Kč, a to u akce „Aktualizace Územní energetické
koncepce (dále jen ÚEK)“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 273/22 jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
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hlasování č. 50

pro

9

proti

0

Termín: 27. 09. 2022
zdržel se
0
byl přijat

50. (46) Veřejná zakázka „Školy bez bariér – Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu
16, p. o. – stavební práce – IV“ - dodatek č. 1
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál a upozornil, že dochází ke značné úspoře.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1413/22/RK
Veřejná zakázka „Školy bez bariér – Gymnázium Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, p. o.
– stavební práce – IV“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/186/2021, uzavíraný v souladu
s ustanovením § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností SPIDERS, s.r.o.,
se sídlem Nad Tratí 344, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec, IČO 27290581,
jehož předmětem je prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací a pro předání
a převzetí stavby o 14 dní ze 150 dní na 164 dní a vícepráce ve výši 609.592,76 Kč bez DPH,
tj. 737.607,24 Kč vč. DPH a méněpráce ve výši 2.427.423,92 Kč bez DPH, tj. 2.937.182,94 Kč
vč. DPH, čímž dojde ke snížení celkové ceny na 13.668.347,19 Kč bez DPH,
tj. 16.538.700,10 Kč vč. DPH
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 51
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
51. (47) Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie II. – Zemní plyn - MO“
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1414/22/RK
Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie II. – Zemní plyn - MO“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
zrušení veřejné zakázky „Kategorie II. – Zemní plyn – MO“ 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
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Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 52
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
52. (48) Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie I. – Elektrická energie – NN
– II.“
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1415/22/RK
Zrušení veřejné zakázky v rámci DNS „Kategorie I. – Elektrická energie – NN – II.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
zrušení veřejné zakázky „Kategorie I. – Elektrická energie – NN – II.“ 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: 31. 08. 2022
hlasování č. 53 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
53. (49) Jmenování nových členů Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání
s nemovitým majetkem kraje
Ing. Miklík uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1416/22/RK
Jmenování nových členů Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým
majetkem kraje
Rada kraje po projednání
odvolává
z Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje Ing. Petra
Neumanna, bývalého zaměstnance odboru silničního hospodářství Krajského úřadu
Libereckého kraje
a jmenuje
nového člena Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje
Ing. Simonu Divišovou, nominanta za odbor silničního hospodářství Krajského úřadu
Libereckého kraje.
hlasování č. 54 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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54. (62) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Stavebně
technické posouzení střech budov Libereckého kraje pro budoucí umístění FVE II“
Ing. Miklík sdělil, že obsahem předloženého materiálu je statické posouzení 7 areálů - střech
za účelem umístění FVE. Nyní se jedná pouze o část areálů, které je nutné z hlediska statiky
posoudit. Navrhl spolupráci s ARR – agenturou regionálního rozvoje, načež popsal návrh
způsobu eventuálního dalšího postupu. Je možné zvážit možnost samostatného zadání řediteli
příspěvkových organizací.
Následně proběhla rozsáhlá diskuze ohledně prověřování statiky střech, samotné realizace,
projektových dokumentací a stavebních povolení. Na základě diskuze M. Půta požádal
Mgr. Havlíka, aby svolal schůzku se všemi zúčastněnými stranami.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1417/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Stavebně technické
posouzení střech budov Libereckého kraje pro budoucí umístění FVE II“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Stavebně technické posouzení střešního
pláště a nosné konstrukce střechy - budov Libereckého kraje pro budoucí umístění FVE II“,
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, a to účastníka Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
(VŠB – TUO), Centrum energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné
energetické centrum (VEC), se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba,
IČO: 61989100, za nabídkovou cenu 850.000 Kč bez DPH, tj. 1.028.500 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí předprojektové činnosti č. OLP/1593/2022 mezi Libereckým krajem
a dodavatelem Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB – TUO), Centrum
energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum
(VEC), se sídlem 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba, IČO: 61989100
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit další postup dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 55 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
55. (64) Majetkoprávní operace - přijetí daru:
a) pozemku v k. ú. Růžodol I
b) darovací smlouva
Ing. Miklík stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1418/22/RK
Majetkoprávní operace - přijetí daru:
a) pozemku v k. ú. Růžodol I
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
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souhlasí
a) s přijetím daru části p. p. č. 1428/34 o výměře 779 m2, nově označené
jako p. p. č. 1428/92, ostatní plocha, způsob využití zeleň, vymezené geometrickým
plánem č. 1760-101/2021 ze dne 5. 11. 2021, nacházející se v katastrálním území Růžodol
I, obci Liberec, evidované na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, od statutárního města Liberec, se sídlem
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec, IČO 00262978, účetní hodnota pozemku činí
2.890,93 Kč (slovy: dva tisíce osm set devadesát korun českých, devadesát tři haléřů),
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Zdravotnické záchranné službě
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1
– Staré Město, IČO 46744991, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec,
schvaluje
předložený návrh smlouvy číslo OLP/3436/2021 mezi Libereckým krajem a statutárním
městem Liberec
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje:
předložit návrh přijetí daru nabytí k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 30. 08. 2022
b) zajistit po schválení přijetí daru Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
a)

Termín: 31. 12. 2022
2) Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná
služba Libereckého kraje, se sídlem Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 – Staré Město,
IČO 46744991.
Termín: 30. 04. 2023
hlasování č. 56 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
56. (66) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Revitalizace dolního centra
Liberec a Parkovací dům II.“
Ing. Miklík okomentoval předložený materiál a sdělil, že došlo k mírnému navýšení oproti
původní ceně. U soudu bylo prověřeno, zda vítězná společnost může smlouvu s KÚ LK uzavřít,
což bylo ze strany soudu potvrzeno. Předání staveniště je plánováno na 22. 9. 2022.
Po schválení tohoto materiálu nastává 15denní lhůta k podání námitek.
Načež proběhla krátká diskuze.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1419/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Revitalizace dolního centra Liberec
a Parkovací dům II.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje o
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výběru dodavatele veřejné zakázky „Revitalizace dolního centra Liberec a Parkovací dům II.“
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8 – Libeň, IČO: 250 21 915, a OHLA ŽS, a.s., se sídlem Tuřanka 1554/115b,
Slatina, 627 00 Brno, IČO: 463 42 796, pro účely veřejné zakázky vystupující jako Společnost
Metrostav DIZ + OHLA ŽS pro Revitalizaci dolního centra Liberce a Parkovací dům II.,
se sídlem Metrostav DIZ, s.r.o., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, za nabídkovou
cenu 192.540.895,50 Kč bez DPH. tj. 232.974.483,56 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/2964/2021 mezi Libereckým krajem a společnostmi
Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň, IČO: 250 21 915,
a OHLA ŽS, a.s., se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, IČO: 463 42 796,
pro účely veřejné zakázky vystupující jako Společnost Metrostav DIZ + OHLA ŽS
pro Revitalizaci dolního centra Liberce a Parkovací dům II., se sídlem Metrostav DIZ, s.r.o.,
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň
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: 30. 09. 2022
hlasování č. 57 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
57. (50) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2234/2019 o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu, oblast podpory Doprava
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru silničního
hospodářství a Ing. Jan Růžička, ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje, p. o.
Ing. Sviták představil obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1420/22/RK
Dodatek č.1 ke smlouvě č. OLP/2234/2019 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu,
oblast podpory Doprava
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Obce Kunratice u Cvikova, se sídlem Kunratice u Cvikova 145, 471 55 Kunratice
u Cvikova, IČO: 00524301, ze dne 23. 6. 2022 ve věci prodloužení termínu ukončení realizace
projektu „Cyklostezka podél silnice I/13 (E442) v úseku Kunratice u Cvikova – Drnovec
(Liberecký kraj)“ z důvodu probíhajících majetkoprávních operací nutných ke kolaudaci
stavby,
souhlasí
se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2234/2019 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje uzavřené mezi Libereckým krajem a Obcí Kunratice u Cvikova,
kterým se mění termín ukončení realizace projektu „Cyklostezka podél silnice I/13 (E442)
v úseku Kunratice u Cvikova – Drnovec (Liberecký kraj)“, a to ze dne 30. 12. 2022
na 30. 12. 2023, a termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu, a to ze dne
18. 2. 2023 na 18. 2. 2024
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a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit dodatek č. 1
smlouvy č. OLP/2234/2019 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
uzavíraný s Obcí Kunratice u Cvikova, na projekt „Cyklostezka podél silnice I/13 (E442)
v úseku Kunratice u Cvikova – Drnovec (Liberecký kraj)“, ke schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 58 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
58. (51) RO č. 274/22 - navýšení příjmů kraje od SFDI a navýšení výdajů v kapitole
920 06 – Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství; Odra - Nisa v lokalitě Chotyně
- U Hrabarů
Ing. Sviták uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1421/22/RK
RO č. 274/22 - navýšení příjmů kraje od SFDI a navýšení výdajů v kapitole 920 06
– Kapitálové výdaje, odbor silničního hospodářství; Odra - Nisa v lokalitě Chotyně
- U Hrabarů
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatřením č. 274/22, kterým se:
1. navyšují očekávané příjmy kraje ve výši 1.882.427,12 Kč jako účelová investiční dotace
ze Státního fondu dopravní infastruktury ke krytí nákladů na financování výstavby
cyklistických stezek týkající se akce „Odra - Nisa v lokalitě Chotyně - U Hrabarů“,
2.

navyšují výdaje v kapitole v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor silničního
hospodářství na akci „Odra - Nisa v lokalitě Chotyně - U Hrabarů“ ve výši
1.882.427,12 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 274/22 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 27. 09. 2022
hlasování č. 59 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
59. (52) Poskytnutí neinv. příspěvku KSS LK na akci „Zimní a běžná údržba pozemních
komunikací ve vlastnictví LK a ve správě KSS LK“; Dodatek č. 30 k příkazní smlouvě
č. OLP/586/2013
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1422/22/RK
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Poskytnutí neinv. příspěvku KSS LK na akci „Zimní a běžná údržba pozemních
komunikací ve vlastnictví LK a ve správě KSS LK“; Dodatek č. 30 k příkazní smlouvě
č. OLP/586/2013
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o navýšení účelového neinvestičního příspěvku z částky 331.841.000 Kč do výše
369.370.000 Kč Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČO: 70946078,
na výdaje spojené s realizací akce „Zimní a běžná údržba pozemních komunikací
ve vlastnictví LK a ve správě KSS LK“, a to tak, že na zimní údržbu připadne částka
do výše 142.000.000 Kč a na běžnou údržbu částka do výše 227.370.000 Kč,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci účelového neinvestičního příspěvku formou
zálohové platby na měsíc prosinec na zimní údržbu ve výši rozdílu částky 142.000.000 Kč
a součtu všech dílčích plnění položek zimní údržby od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2022
a na běžnou údržbu ve výši rozdílu částky 227.370.000 Kč a součtu všech dílčích plnění
položek běžné údržby od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2022; tato zálohová platba bude uvolněna
nejdříve po obdržení dílčího plnění za období od 16. 11. 2022 do 30. 11. 2022
a po obdržení žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného účelového
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, nejpozději však
do 21. 12. 2022,
schvaluje
dodatek č. 30 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013, uzavřené mezi Libereckým krajem
a společností Silnice LK a.s., se sídlem Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05
Jablonec nad Nisou, IČO: 28746503, kterým se sjednává maximální objem prací do výše
369.370.000 Kč na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022
a ukládá
1. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zaslat výpis
tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace,
Termín: 30. 08. 2022
2. Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, předložit dodatek
č. 30 k příkazní smlouvě k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi.
Termín: 15. 09. 2022
hlasování č. 60 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
60. (53) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28624 Mrklov“
Ing. Sviták stručně okomentoval předložený materiál a uvedl, že byly doručeny 3 nabídky.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1423/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28624 Mrklov“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28624 Mrklov“, v souladu s ustanovením
§ 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
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a to společnosti STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,
IČO: 60838744, za nabídkovou cenu 20.713.543,54 Kč bez DPH, tj. 25.063.387,68 Kč
včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/2915/2022 mezi Libereckým krajem a společností
STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 60838744
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 61 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
61. (54) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice
III/28624 Mrklov“
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál a doplnil, že byly doručeny 4 nabídky.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1424/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice III/28624
Mrklov“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Silnice III/28624 Mrklov“ v rámci dynamického
nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka pro dopravní stavby
I. - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
a to účastníka INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec,
IČO: 25036751, za nabídkovou cenu 88.800 Kč bez DPH, tj. 107.448 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/2916/2022
mezi Libereckým krajem a společností INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo
nám. 780/5, 460 01 Liberec, IČO: 25036751
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 62 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
62. (55) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28719 Turnov
(Vesecko)“
Ing. Sviták okomentoval obsah předloženého materiálu a sdělil, že byly doručeny 4 nabídky.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1425/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28719 Turnov (Vesecko)“
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28719 Turnov (Vesecko)“ v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a to účastníka SaM silnice a mosty a. s., se sídlem Máchova 1129/6, 470 01
Česká Lípa, IČO: 25018094, za nabídkovou cenu 10.088.880,88 Kč bez DPH, tj.
12.207.545,86 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/2912/2022 mezi Libereckým krajem a společností
SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa, IČO: 25018094
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 63 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
63. (56) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice
III/28719 Turnov (Vesecko)“
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál a konstatoval, že bylo doručeno 5 nabídek.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1426/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice III/28719
Turnov (Vesecko)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Silnice III/28719 Turnov (Vesecko)“ v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru stavebníka
pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka ABM Kontrol s.r.o., se sídlem Gorkého 658/15,
Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 06197035, za nabídkovou cenu 65.000 Kč
bez DPH, tj. 78.650 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/2914/2022
mezi Libereckým krajem a společností ABM Kontrol s.r.o., se sídlem Gorkého 658/15, Liberec
I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 06197035
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 64 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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64. (57) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice
III/28719 Turnov (Vesecko)“
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál a sdělil, že bylo doručeno 7 nabídek.
Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1427/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice III/28719
Turnov (Vesecko)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Silnice III/28719 Turnov (Vesecko)“ v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to účastníka MANIFOLD GROUP s.r.o., se sídlem
Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO: 26348764, za nabídkovou cenu 29.000 Kč
bez DPH, tj. 35.090 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/2913/2022 mezi Libereckým krajem a společností MANIFOLD GROUP s.r.o.,
se sídlem Mikulášské náměstí 552/17, 326 00 Plzeň, IČO: 26348764
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 65 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
65. (74) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29022 a III/29046
Albrechtice v Jizerských horách – Tanvald“
Ing. Sviták okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1428/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29022 a III/29046
Albrechtice v Jizerských horách – Tanvald“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha
5, IČO: 60838744, 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
(nabídková cena byla vyšší než povolená max. možná nabídková cena),
2. o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29022 a III/29046 Albrechtice
v Jizerských horách - Tanvald.“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to společnost
EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
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IČO: 45274924, za nabídkovou cenu 28.280.280 Kč bez DPH, tj. 34.219.138,80 Kč
včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/2539/2022 mezi Libereckým krajem a společností
EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
IČO: 45274924
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 66 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
66. (75) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice
III/29022 a III/29046 Albrechtice v Jizerských horách – Tanvald“
Ing. Sviták stručně představil předložený materiál a doplnil, že bylo doručeno 7 nabídek.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1429/22/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDS - Silnice III/29022
a III/29046 Albrechtice v Jizerských horách – Tanvald“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDS - Silnice III/29022 a III/29046 Albrechtice
v Jizerských horách – Tanvald“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb
technického dozoru stavebníka pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka W-INVEST WŰNSCH
s.r.o., se sídlem Ruprechtická 387/49, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 04384431,
za nabídkovou cenu 143.000 Kč bez DPH, tj. 173.030 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru stavebníka č. OLP/2789/2021
mezi Libereckým krajem a společností W-INVEST WŰNSCH s.r.o., se sídlem Ruprechtická
387/49, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 04384431
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 67 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
67. (76) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 259/S/2022 o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu SFDI na rok 2022
Ing. Sviták stručně uvedl předložený materiál.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1430/22/RK
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Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 259/S/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
SFDI na rok 2022
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) přijetí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, se sídlem
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508, na rok 2022 ve výši 165.230.814,17 Kč
na financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
Libereckého kraje,
b) dodatek číslo 1 ke smlouvě číslo OLP/2035/2022 (číslo dodatku poskytovatele:
259S/2022/1) o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2022 v celkové výši 165.230.814,17 Kč, mezi Libereckým krajem
a Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,
IČO: 70856508
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy,
a) předložit Dodatek číslo 1 ke smlouvě číslo OLP/2035/2022 (číslo dodatku poskytovatele:
259S/2022/1) o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2022 v celkové výši 165.230.814,17 Kč, uzavíranou mezi Státním
fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,
IČO: 70856508, a Libereckým krajem, Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu,
Termín: 30. 08. 2022
b) zajistit realizaci a profinancování akcí v souladu s Dodatkem číslo 1 ke smlouvě číslo
OLP/2035/2022 (číslo dodatku poskytovatele: 259S/2021/1) o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022.
Termín: 31. 01. 2023
hlasování č. 68 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
68. (59) Písemné informace
a)
Přehled o vyplacených náhradách za škody způsobené zvláště chráněnými
živočichy za období 1. 1. - 30. 6.2022
b)
Průběžná informace z Pracovní skupiny GIS LK za I. pololetí roku 2022
c)
Připojení Domova důchodců Velké Hamry, p. o., na dodávku tepla od CZT
Velké Hamry
M. Půta stručně okomentoval předložené písemné informace.
Mgr. Tulpa požádal o doplnění názvu písemné informace č. 59. c) následovně Možnost
připojení Domova důchodců Velké Hamry, p. o., na dodávku tepla od CZT Velké Hamry.
M. Půta požádal Ing. Miklíka, aby zajistil písemnou odpověď Ing. Tomáši Daníčkovi ve věci
návrhu obnovy CZT Velké Hamry.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1431/22/RK
Písemné informace
a)
Přehled o vyplacených náhradách za škody způsobené zvláště chráněnými
živočichy za období 1. 1. - 30. 6.2022
b)
Průběžná informace z Pracovní skupiny GIS LK za I. pololetí roku 2022
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Možnost připojení Domova důchodců Velké Hamry, p. o., na dodávku tepla
od CZT Velké Hamry
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) Přehled o vyplacených náhradách za škody způsobené zvláště chráněnými živočichy
za období 1. 1. - 30. 6.2022,
b) Průběžnou informaci z Pracovní skupiny GIS LK za I. pololetí roku 2022,
c) Možnost připojení Domova důchodců Velké Hamry, p. o., na dodávku tepla od CZT Velké
Hamry.
hlasování č. 69 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
c)

69. (63) Směrnice Rady Libereckého kraje č. 01/2007 ke jmenování, hodnocení
a k platovým poměrům ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým
krajem ve znění novelizace č. 5
M. Půta konstatoval, že změnou ve směrnici je povinnost ředitelů příspěvkových organizací
informovat členy rady kraje o jmenování svých zástupců.
Načež proběhla krátká diskuze, na jejímž základě členové rady kraje požádali Mgr. Havlíka
o upřesnění textu směrnice po projednání, a to, že ředitel příspěvkové organizace je povinen
před jmenováním svého zástupce svůj návrh projednat s gesčním rezortním členem rady kraje.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1432/22/RK
Směrnice Rady Libereckého kraje č. 01/2007 ke jmenování, hodnocení a k platovým
poměrům ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem ve znění
novelizace č. 5
Rada kraje po projednání
schvaluje
Směrnici Rady Libereckého kraje č. 01/2007 ke jmenování, hodnocení a k platovým poměrům
ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem ve znění novelizace č. 5
a ukládá
Mgr. René Halíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit seznámení příslušných
vedoucí odborů krajského úřadu s obsahem přijaté změny obsahu výše citované směrnice, a její
zavedení do práce vedoucích pracovníků.
Termín: 15. 09. 2022
hlasování č. 70 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
70. (65) Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku Středisku ekologické výchovy
Libereckého kraje na kompenzaci nákladů, pobyt dětí z Ukrajiny za období
6. 3. – 31. 7. 2022
Na jednání rady kraje byli přizváni RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství a Ing. Arnošt Svárovský, odborný zaměstnanec oddělení krizového řízení.
M. Půta okomentoval předložený materiál.
Mgr. Tulpa sdělil, že je uvažováno o přestěhování části umístěných dětí ze STŘEVLIKu.

- 70 -

Zápis z 16. zasedání Rady Libereckého kraje dne 23. 8. 2022
Načež proběhla diskuze týkající se stávající situace v Oldřichově v Hájích.
Ing. Miklík přislíbil, že prověří možnost přestěhování 21 dětí do jiného zařízení.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1433/22/RK
Poskytnutí mimořádného účelového příspěvku Středisku ekologické výchovy
Libereckého kraje na kompenzaci nákladů, pobyt dětí z Ukrajiny za období
6. 3. – 31. 7. 2022
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku ve výši 1.248.388,25 Kč
Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace,
IČO 75053144, Jizerská 190, 463 62 Hejnice, na výdaje spojené s pobytem dětí a jejich
doprovodu z Dětského domova z partnerské Vinnycké oblasti z Ukrajiny v prostorách
Ekocentra Oldřichov v Hájích, z.ú. za období 6. 3. – 31. 7. 2022,
2) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku ve výši 1.248.388,25 Kč do 31. 8. 2022, a to na základě předloženého
vyúčtování za období 6. 3. – 31. 7. 2022 a na základě žádosti o poskytnutí mimořádného
neinvestičního příspěvku
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat ředitele příspěvkové organizace
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, o přijatém usnesení.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 71 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
V 8.35 hodin se z jednání rady kraje omluvila Ing. Květa Vinklátová.
Na jednání zůstává přítomno 8 členů rady kraje.
71. Zahraniční pracovní cesty č. 45/2022 a č. 48/2022
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1434/22/RK
Zahraniční pracovní cesty č. 45/2022 a č. 48/2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zahraniční pracovní cestou č. 45/2022 Václava Židka, člena rady kraje, resort životního
prostředí a zemědělství, v termínu 26. - 29.9. 2022 do Švýcarska. Důvodem cesty je jeho
účast na recipročním studijním pobytu v kantonu St. Gallen, který bude zaměřen
na problematiku životního prostředí - kvalitu ovzduší,
b) se zahraniční pracovní cestou č. 48/2022 Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje,
Zbyňka Miklíka, náměstka hejtmana LK, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, Jiřího Ulvra, člena rady kraje, resort hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova a Václava Židka,
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člena rady kraje, resort životního prostředí a zemědělství, v termínu 6. - 9. 9. 2022
do Polska. Důvodem cesty je jejich účast na XXXI. Ekonomickém fóru v Karpaczi.
hlasování č. 72

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

72. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Nákup 50 ks batohů s vybavením pro zásahy
při lesních požárech pro vybrané jednotky sboru dobrovolných hasičů Libereckého
kraje"
M. Půta stručně představil předložený materiál.
Ing. Svárovský doplnil, že HZS LK provedlo průzkum a oslovili tři společnosti, jejichž cenové
nabídky jsou součástí materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1435/22/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Nákup 50 ks batohů s vybavením pro zásahy
při lesních požárech pro vybrané jednotky sboru dobrovolných hasičů Libereckého
kraje"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup 50 ks batohů s vybavením pro zásahy
při lesních požárech pro vybrané jednotky sboru dobrovolných hasičů Libereckého kraje“,
a to účastníku Pavliš a Hartmann, spol. s r.o., IČO: 60934000, se sídlem V Telčicích 249,
Chvaletice 533 12, za nabídkovou cenu 935.980 Kč bez DPH, to je 1.132.536 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. kupní smlouvu č. OLP/3458/2022 mezi Libereckým krajem a společností Pavliš
a Hartmann, spol. s r.o., IČO: 60934000, se sídlem V Telčicích 249, Chvaletice 533 12
o nákupu 50 ks batohů s vybavením pro zásahy při lesních požárech pro vybrané jednotky
sboru dobrovolných hasičů Libereckého kraje
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: 30. 09. 2022
hlasování č. 73 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
73. Různé
Žádné podněty nebyly v rámci tohoto bodu vzneseny, M. Půta, hejtman, ukončil
16. zasedání rady kraje v roce 2022 v 9.00 hodin.
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Zápis z 16. zasedání Rady Libereckého kraje dne 23. 8. 2022

Ověřovatelé

Ing. Jan Sviták

……………..………………….……

Ing. Zbyněk Miklík

………………………………………

……………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Liberec 24. 8. 2022
Zapsala Jitka Machálková
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