Z á p i s č. 19
z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 29. 8. 2022
Přítomno

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

Omluven

Mgr. Vladimír Richter

Ověřovatelé

Martin Půta a Mgr. Petr Tulpa

Zapisovatelka

Jitka Machálková

19. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil Martin Půta, hejtman, v 9.00 hodin.
Omluvil nepřítomnost Mgr. Vladimíra Richtera. Navrhl, aby zápis ověřili on a Mgr. Petr Tulpa,
zapisovatelkou dnešního jednání určil Jitku Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro 8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Vyjádření LK ke konceptu projektu
Z pís. Václav Židek
výstavby zemního valu omezujícího vliv
dolu Turów na příhraniční oblasti

odb. životního
prostředí
a zemědělství

3.

Veřejná zakázka „Silnice III/29022
Maliník“ - Dodatek č. 1

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

4.

Veřejná zakázka „Silnice III/29029
Jablonec nad Nisou, křižovatka
u Jablotronu“ - dodatek č. 1

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

5.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice II/289 Bořkov, sanace
skalního masívu“

Ing. Jan Sviták

odb. silničního
hospodářství

6.

Návrh usnesení Zastupitelstva
Libereckého kraje – Závěry jednání
Asociace krajů ČR k energetické krizi

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

7.

Veřejná zakázka „Poskytování
telekomunikačních služeb a související
služby a dodávky“ - rozhodnutí
o vypořádání námitek

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. kancelář
ředitele

Z
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8.

Jmenování zástupce Komise Rady
Libereckého kraje pro Oblastní galerii
Liberec do komise na výběrové řízení
na ředitelku/ředitele Oblastní galerie
Liberec

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Požadavky na úpravu programu nebyly vzneseny, M. Půta o něm nechal hlasovat.
hlasování č. 2

pro

8

proti

zdržel se

0

0

byl přijat

2. Vyjádření LK ke konceptu projektu výstavby zemního valu omezujícího vliv dolu
Turów na příhraniční oblasti
Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.
V. Židek stručně uvedl předložený materiál a doplnil, že existují dvě připomínky.
M. Půta poděkoval OŽPZ za přípravu materiálu a za uskutečnění veřejného projednání.
RNDr. Šádková stručně doplnila, že jedním požadavkem veřejnosti bylo zvýšení valu a dále
zmínila, že bylo dovysvětleno využití obslužné komunikace na vrcholu valu. Další připomínky
se týkaly osázení valu zelení.
Načež proběhlá krátká diskuze.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1436/22/mRK
Vyjádření LK ke konceptu projektu výstavby zemního valu omezujícího vliv dolu Turów
na příhraniční oblasti
Rada kraje po projednání
schvaluje
Vyjádření Libereckého kraje ke konceptu projektu “Výstavba zemního valu omezujícího vliv
dolu Turów na příhraniční oblasti”
a ukládá
Václavu Židkovi, členovi rady kraje
a) odeslat vyjádření Libereckého kraje na Ministerstvo životního prostředí České republiky,
Termín: 29. 08. 2022
b) předložit Vyjádření Libereckého kraje ke konceptu projektu “Výstavba zemního valu
omezujícího vliv dolu Turów na příhraniční oblasti” Zastupitelstvu Libereckého kraje
jako písemnou informaci.
Termín: 30. 08. 2022
hlasování č. 3

pro

8
6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

3. Veřejná zakázka „Silnice III/29022 Maliník“ - dodatek č. 1
Ing. Sviták stručně představil obsah předloženého materiálu a důvody vedoucí k uzavření
dodatku č. 1.
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Načež proběhla krátká diskuze.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1437/22/mRK
Veřejná zakázka „Silnice III/29022 Maliník“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1637/2022 „Silnice III/29022 Maliník“,
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
EUROVIA CS, a.s., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,
IČO: 45274924, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 261.282,28 Kč bez DPH,
tj. 316.151,56 Kč včetně DPH, méněpráce ve výši 36.648 Kč bez DPH, tj. 44.344,08 Kč včetně
DPH, a odchylka oproti programu ASPE 0,02 Kč, čímž dojde k navýšení celkové ceny o částku
ve výši 224.634,28 Kč bez DPH, tj. 271.807,48 Kč včetně DPH, na celkovou částku
3.456.957,30 Kč bez DPH, tj. 4.182.918,33 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup
dle Směrnice č. 1/2021.
Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 4

pro

8
6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

4. Veřejná zakázka „Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, křižovatka u Jablotronu“
- dodatek č. 1
Ing. Sviták představil obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1438/22/mRK
Veřejná zakázka „Silnice III/29029 Jablonec nad Nisou, křižovatka u Jablotronu“
- dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/3725/2021 na akci A: „Silnice III/29029
Jablonec nad Nisou, křižovatka u Jablotronu“, uzavíraný v souladu s ustanovením § 222 odst.6
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany,
190 00 Praha 9, IČO: 26177005, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 1.480.061,01 Kč
bez DPH, tj. 1.790.873,82 Kč včetně DPH, méněpráce ve výši 58.323,82 Kč bez DPH,
tj. 70.571,82 Kč včetně DPH, čímž dojde k navýšení celkové ceny o částku ve výši
1.421.737,19 Kč bez DPH, tj. 1.720.302 Kč včetně DPH, na celkovou částku 12.013.178,91 Kč
bez DPH, tj. 14.535.946,48 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů.
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Termín: 30. 09. 2022
hlasování č. 5

pro

8
6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

5. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/289 Bořkov, sanace
skalního masívu“
Ing. Sviták okomentoval předložený materiál a doplnil, že bylo doručeno 7 nabídek.
M. Půta se dotázal na důvody vyloučení účastníka výběrového řízení, který podal nejnižší
nabídku.
Ing. Sviták požádal pana ředitele, aby zajistil přítomnost Ing. Borovičky, vedoucího odboru
silničního hospodářství na jednání rady kraje.
Načež M. Půta přerušil projednávání tohoto bodu do doby, než se pan Borovička dostaví.
6. Návrh usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje – Závěry jednání Asociace krajů ČR
k energetické krizi
Mgr. Chýle stručně představil závěry jednání Asociace krajů ČR k energetické krizi ze dne
26. 8. 2022.
Načež proběhla rozsáhlá diskuze týkající se aktuální situace na trhu s energiemi napříč kraji
ČR.
Ing. Ramzer navrhl svolání Bezpečnostní rady Libereckého kraje ohledně řešení energetické
krize.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1439/22/mRK
Návrh usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje – Závěry jednání Asociace krajů ČR
k energetické krizi
Rada kraje po projednání
souhlasí
se Závěry jednání Asociace krajů ČR k energetické krizi v tomto znění:
1. ČR nemůže v řešení regulace cen energii na trhu postupovat samostatně a AKČR vyzývá
vládu ČR k iniciaci jednání na úrovni EU a především s vládou SRN a premiérem
Scholzem. Řešení vidí AKČR ve španělském přístupu regulace a nastavení únosných cen
pro výrobu na straně „výrobců posledních MW“, což jsou plynové a uhelné elektrárny.
Rozdíl nad tuto úroveň uhradí stát, přičemž by měl zpětně tyto zisky výrobců zdanit
speciální daní. V případě cen plynu, kde většinovou výrobu není možné ovlivnit, bude
rozdíl muset vykrývat stát a měl by k tomu v maximální míře využít prostředky
Modernizačního fondu a dalších zdrojů. Tento princip regulace by měl efektivně
napomoci plošnému poklesu cen energií.
2.

Regulační nástroje by měla vláda ČR využít vůči občanům, státním institucím
a samosprávám i výrobní sféře. Sociální a hospodářský rozklad společnosti by byl zcela
zásadním kolapsem.
a. Pro občany by měl stát nastavit únosnou cenu za MWh, stejně tak i pro firmy
s rozlišením jejich charakteru z hlediska vazby jejich výroby na spotřebu energií.
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b.

Princip „nikdo nezaplatí více než...“ umožní efektivně rozlišovat stávající podmínky
smluv s obchodníky s energiemi a nehradit finanční podporu plošně.
Pro samosprávu a státní sféru by měla vláda ČR zavést institut státního obchodníka,
kterému by čeští výrobci elektrické energie byli povinni prodat například 10 - 15 %
své výroby. Státní obchodník by za limitní únosné ceny prodával státním
a samosprávným subjektům s rozlišením jejich nezbytnosti (např. nemocnice, školy,
domovy pro seniory) s vyloučením doplňkových zařízení (např. bazény
a sportoviště). Instituce by nakupovaly bez výběrového řízení.

Jako nezbytný krok vnímá AKČR odkoupení minoritních podílů v ČEZ a.s. státem
do výše 100 %, což by státu umožnilo řadu opatření provádět v čase a ekonomice výrazně
efektivněji
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit výše uvedené Závěry jednání Asociace krajů ČR
k energetické krizi k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 08. 2022
3.

hlasování č. 6

pro

8
6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

7. Veřejná zakázka „Poskytování telekomunikačních služeb a související služby
a dodávky“ - rozhodnutí o vypořádání námitek
Na jednání rady kraje byly přizvány Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele
a Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek.
Ing. Miklík stručně okomentoval předložený materiál a sdělil, že byla doručena celá řada
námitek od společnosti O2 Czech Republic a.s.
Mgr. Šťastná stručně okomentovala některé námitky a konstatovala, že vypořádání s námitkami
je zpracováno dobře a současně proběhla konzultace s JUDr. Jelínkem.
Načež proběhla krátká diskuze týkající se doručených námitek.
Ing. Miklík na závěr doplnil, že lhůta pro podání nabídek byla prodloužena do 19. 9. 2022.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1440/22/mRK
Veřejná zakázka „Poskytování telekomunikačních služeb a související služby a dodávky“
- rozhodnutí o vypořádání námitek
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o odmítnutí námitek proti stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky od stěžovatele
O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
- Michle, dle § 245 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v rámci veřejné
zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb a související služby a dodávky“
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 08. 2022
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hlasování č. 7

pro

8
6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

8. (5) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/289 Bořkov, sanace
skalního masívu“
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Zdeněk Borovička, MBA, vedoucí odboru silničního
hospodářství, který vysvětlil, že vyloučená firma byla vyzvána k vysvětlení mimořádně nízké
nabídkové ceny, načež zaslala doplněnou nabídku s novou položkou, která byla v původní
nabídce opomenuta, a tudíž cena je vyšší.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1441/22/mRK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/289 Bořkov, sanace skalního
masívu“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka CTB, a.s., se sídlem Hrudičkova 2114/2, Praha 4 - Chodov,
IČO: 24694410, z veřejné zakázky, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - účastník nesplnil
zadávací podmínky (účastník při objasnění nabídky změnil celkovou nabídkovou cenu,
která byla předmětem hodnocení),
2.

o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/289 Bořkov, sanace
skalního masivu“, v souladu se Směrnicí RK č. 1/2021, a to účastníka AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10,
IČO: 49356089, za nabídkovou cenu 1.094.720,73 Kč bez DPH, tj. 1.324.612,08 Kč
včetně DPH,

schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/2050/2022 mezi Libereckým krajem a společností
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10,
IČO: 49356089
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, náměstkovi hejtmana, resort dopravy, zajistit další postup dle Směrnice
č. 1/2021.
Termín: 20. 09. 2022
hlasování č. 8

pro

8
6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

9. (8) Jmenování zástupce Komise Rady Libereckého kraje pro Oblastní galerii Liberec
do komise na výběrové řízení na ředitelku/ředitele Oblastní galerie Liberec
Ing. Vinklátová sdělila, že obsahem materiálu je doplnění člena hodnotící a výběrové komise
doc. Jana Stolína, M.A., ve věci výběrového řízení na pozici ředitele Oblastní galerie Liberec,
p. o.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1442/22/mRK
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Jmenování zástupce Komise Rady Libereckého kraje pro Oblastní galerii Liberec
do komise na výběrové řízení na ředitelku/ředitele Oblastní galerie Liberec
Rada kraje po projednání
jmenuje
do výběrové komise na výběrové řízení na obsazení funkce ředitelky/ředitele Oblastní galerie
Liberec, příspěvková organizace, resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
doc. Jana Stolína, M.A., místopředsedu Komise Rady Libereckého kraje pro Oblastní galerii
Liberec, příspěvková organizace
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat doc. Jana Stolína, M.A., místopředsedu Komise Rady
Libereckého kraje pro Oblastní galerii Liberec, příspěvková organizace, o jeho jmenování
do výběrové komise.
Termín: 31. 08. 2022
hlasování č. 9

pro

8
6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Další náměty ani připomínky nebyly vzneseny. M. Půta, hejtman, ukončil 19. mimořádné
zasedání rady kraje v roce 2022 v 9.35 hodin.
Ověřovatelé

Martin Půta

………………………………….

Mgr. Petr Tulpa

…………………………………

……………………..……………..……

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Liberec 29. 8. 2022
zapsala Jitka Machálková
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