Z á p i s č. 12
z 12. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 18. 7. 2017

Přítomno:

8 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny),
Mgr. Rané Havlík, Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle,
Jana Kvapilová, Veronika Hudcová

Omluven:

Mgr. Pavel Svoboda

Ověřovatelé:

Ing. Radka Loučková Kotasová, Jiří Löffelmann

Zapisovatelka:

Jana Kvapilová

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisů
z 11. RK dne 20. 6. 2017, 16. mRK dne 26. 6. 2017 a 18. mRK dne 10. 7. 2017
12. zasedání rady kraje v roce 2017 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.05 hodin. Omluvil
nepřítomnost Mgr. Pavla Svobody. Ověřovateli zápisu byli navrženi Ing. Radka Loučková
Kotasová a Jiří Löffelmann, zapisovatelkou dnešního jednání byla určena Jana Kvapilová.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelkách zápisu.
hlasování č. 1

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Martin Půta se dotázal, zda byl ověřen zápis z 11. RK dne 20. 6. 2017, 16. mRK dne 26. 6.
2017 a 18. mRK dne 10. 7. 2017.
Zápisy ověřeny byly, připomínky nikdo nevznesl, tímto je lze považovat za schválené.
2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisů z 11. RK dne 20. 6. 2017,
16. mRK dne 26. 6. 2017 a 18. mRK dne
10. 7. 2017

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

4.

Vyhodnocení 6. zasedání zastupitelstva
kraje konaného dne 27. 6. 2017

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

5.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
Pořad "Krajský magazín" v regionální
TV RTM+

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana
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6.

Rozpočtové opatření č. 202/17 – Z pís. Martin Půta
rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních
účelových dotací z rozpočtu Libereckého
kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor
kancelář hejtmana

odb. kancelář
hejtmana

Nepředloženo

7.

Rozpočtové opatření č. 215/17 - Z pís. Martin Půta
rozhodnutí o poskytnutí finančního daru
Michaele Homolové, trvale bytem Tržní
nám. 902/3, 460 01 Liberec

8.

Poskytnutí finančního daru ze Sociálního
fondu Libereckého kraje zaměstnankyni
za 10. bezpříspěvkový odběr krve

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

9.

Stanovení
počtu
zaměstnanců
Libereckého
kraje
zařazených
do Krajského úřadu Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

10.

Návrh na vyřazení majetku

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

11.

Výpověď
smlouvy
o
dílo
č. OLP/1632/2005 o poskytování
úklidových prací a služeb se společností
ISS
Facility
Services
s.r.o.,
IČO 60470291

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

12.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Servis
a údržba vozidel autoprovozu Krajského
úřadu Libereckého kraje“

Ing. Jitka Volfová odb. kancelář
ředitele

13.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Nákup velkoprostorového
osobního automobilu“

Ing. Jitka Volfová odb. kancelář
ředitele

14.

Dohoda o spolupráci při rozvoji
dlouhodobé vize pro bývalý vojenský
prostor Ralsko mez Libereckým krajem
a Technickou univerzitou Liberec

Ing. Jitka Volfová odb. právní

15.

Protokol o kontrole č. j. OK-02/17 Denní a pobytové sociální služby,
Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa,
příspěvková organizace Libereckého
kraje

Mgr. René Havlík odb. kontroly

16.

Protokol o kontrole č. j. OK-04/17 Středisko
ekologické
výchovy
Libereckého
kraje,
příspěvková
organizace

Mgr. René Havlík odb. kontroly
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odb. kancelář
hejtmana
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17.

Protokol o kontrole č. j. OK-84/17 Střední
uměleckoprůmyslová
škola
sklářská, Smetanovo zátiší 470, 468 22
Železný Brod, příspěvková organizace
Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kontroly

18.

Návrh na volbu přísedícího Krajského Z
soudu v Ústí nad Labem – pobočka
v Liberci

Martin Půta

19.

Veřejná zakázka malého rozsahu
„připojení do sítě národního výzkumu
a vzdělávání“ – dodatek č. 2

Ing. Jitka Volfová odb.
informatiky

odb. správní

Nepředloženo

20.

Plnění rozpočtu kraje za období leden
až červen 2017

Ing. Jitka Volfová odb. ekonomiky

21.

Prominutí
odvodu
za
porušení Z
rozpočtové kázně – Foreigners z. s.

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

22.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření Z
č. 210/17 - Snížení kapitoly 913 05 příspěvkové organizace, odbor sociálních
věcí, navýšení výdajů v kapitole 912 05 účelové příspěvky PO, odbor sociálních
věcí

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

23.

Žádost o změnu projektu podpořeného Z
z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti
sociálních
věcí
dofinancování
protidrogových služeb z rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2017

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

24.

Rozpočtové opatření č. 211/17 – převod Z pís. Mgr. Pavel
v rámci kapitoly 913 05 - příspěvkové
Svoboda
organizace, odbor sociálních věcí zapojení
finanční
rezervy
p.o.
k
dofinancování
příspěvkových
organizací rezortu sociálních věcí

odb. sociálních
věcí

25.

Bezúplatný
převod
nepotřebného
movitého majetku mezi příspěvkovými
organizacemi rezortu sociálních věcí

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

26.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi rezortu sociálních věcí

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

27.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zajištění sociální služby
Podpora
samostatného
bydlení
v Libereckém kraji“

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí
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28.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zajištění sociální služby
Sociálně
terapeutické
dílny
v Libereckém kraji“

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

29.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zajištění sociální služby
Sociální rehabilitace v Libereckém kraji“

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

30.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zajištění sociální služby
„Osobní asistence“ v Libereckém kraji“

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

31.

Zajištění dostupnosti poskytovaných
sociálních služeb zařazených v krajské
Základní síti – Pověření k poskytování
služeb v obecném hospodářském zájmu

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

32.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Evaluace
projektů „Podpora a rozvoj sociálních
služeb pro rodiny a děti v Libereckém
kraji“ a „Nastavení systémové podpory
rodin s dětmi v Libereckém kraji“

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

33.

Rozpočty příspěvkových organizací
rezortu sociálních věcí na rok 2017

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

34.

Příležitost pro život doma II. Nefinanční partnerství ESF projektu –
vazba na usnesení č. 1806/15/RK

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

35.

Žít doma - Nefinanční partnerství ESF
projektu
–
vazba
na
usnesení
č. 1806/15/RK

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

36.

Rozhodnutí
o
poskytnutí
dotace
„Odstranění
nebezpečných
odpadů
s obsahem PCB ze skladu v obci Dubá –
Nový Bernštejn“

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí a
zemědělství

37.

Změna zřizovací listiny

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Z

1.

Základní škola a mateřská škola pro tělesně
postižené,
Liberec,
Lužická
920/7,
příspěvková organizace

2.

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

3.

Základní škola a Mateřská škola při dětské
léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková
organizace
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4.

Základní
škola
a
Mateřská
škola
při nemocnici, Liberec, Husova 357/10,
příspěvková organizace

5.

Základní škola a Mateřská škola, Jablonec
nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková
organizace

6.

Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice,
Komenského 103, příspěvková organizace

7.

Základní škola speciální, Semily, Nádražní
213, příspěvková organizace

8.

Dětský domov, Jablonné v Podještědí,
Zámecká 1, příspěvková organizace

9.

Dětský
domov,
Základní
škola
a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková
organizace

10.

Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká
20, příspěvková organizace

38.

Prominutí penále z odvodu za porušení Z
rozpočtové kázně – Svaz potápěčů České
republiky, zapsaný spolek

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

39.

Prominutí
odvodu
za
porušení Z
rozpočtové kázně - Dětský diagnostický
ústav,
středisko
výchovné
péče
a základní škola, Liberec

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

40.

Rozpočtové opatření č. 200/17 – úprava Z pís. Petr Tulpa
kapitoly 912 04 - účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu a poskytnutí mimořádného
účelového investičního příspěvku včetně
podmínek stanovených zřizovatelem
Střední
uměleckoprůmyslové
škole
sklářské, Železný Brod, příspěvková
organizace na „Pořízení výstavních
vitrín“

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

41.

Zpráva o činnosti příspěvkových Z pís. Petr Tulpa
organizací v resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
za rok 2016

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

42.

Smlouva
o
spolupráci veřejných
zadavatelů
při
realizaci
akce
„Rekonstrukce a užívání objektu domova
mládeže, Těpeřská 581, 468 22 Železný
Brod
ve
správě
Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské,
Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace“

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

-5-

Petr Tulpa

Zápis z 12. zasedání RK konaného dne 18. 7. 2017
43.

Odměna z programu Excelence středních
škol 2016 pro ředitele Gymnázia
Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace RNDr. Tomáše
Hofrichtera, Ph.D.

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

44.

Stanovení platu ředitelům příspěvkových
organizací zřizovaných Libereckým
krajem v resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

45.

Výjimka z nejvyššího počtu dětí
v mateřské škole, jejíž činnost vykonává
Základní škola a Mateřská škola při
dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

46.

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

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

47.

Úprava
finančních
dokumentů
u vybraných příspěvkových organizací
resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti v roce 2017

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

48.

Prodej
a
vyřazení
nepotřebného
movitého majetku svěřeného

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

a)
b)

Gymnáziu Dr. Antona Randy, Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace
Obchodní akademii, Česká Lípa, náměstí
Osvobození 422, příspěvková organizace

49.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu "Stravování
na školní rok 2017/2018 – žáci
a zaměstnanci" Vyšší odbornou školou
sklářskou a Střední školou, Nový Bor,
Wolkerova 316, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

50.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Nákup
učebních pomůcek – stroje pro
zemědělskou činnost“ Střední školou
hospodářskou a lesnickou, Frýdlant,
Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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51.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Unifikace
napětí v městském kabelovém systému
v Liberci – výměna TS č. LB4078
na napětí 22kV“ Základní školou
a mateřskou školou logopedickou,
Liberec, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

52.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Osobní
automobil minibus – combi 9 míst"
Integrovanou střední školou, Vysoké
nad Jizerou, Dr. Farského 300,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

53.

Odlišná organizace začátku školního
roku 2017/2018 v Základní škole,
Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

54.

Rozpočtové opatření č. 213/17 – účelové Z pís. Ing. Květa
dotace
Ministerstva
kultury
ČR
Vinklátová
pro příspěvkové organizace resortu
kultury, památkové péče a cestovního
ruchu

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního
ruchu

55.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Z
č.
214/17
poskytnutí
investičních/neinvestičních
účelových
příspěvků v rámci kapitoly 912 07 Účelové
příspěvky
příspěvkovým
organizacím, resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu včetně
podmínek stanovených zřizovatelem

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního
ruchu

Ing. Květa
Vinklátová

Nepředloženo

56.

Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Z
Libereckého kraje na rok 2017 – oblast
kultury „Bitva u Liberce“

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního
ruchu

57.

Souhlas s přijetím finančních darů
příspěvkovými organizacemi resortu
kultury, památkové péče a cestovního
ruchu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního
ruchu

58.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky “Dodávka vozidel RLP/RZP
pro ZZS LK“, Zdravotnickou záchrannou
službou Libereckého kraje, příspěvkovou
organizací

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb.
zdravotnictví
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59.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Servisní a opravárenské
vozidlo„, Zdravotnickou záchrannou
službou Libereckého kraje, příspěvkovou
organizací

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb.
zdravotnictví

60.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Pořízení PC na výjezdové
základny“ Zdravotnickou záchrannou
službou Libereckého kraje, příspěvkovou
organizací

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb.
zdravotnictví

61.

Rozpočtové opatření č. 201/17 – úpravy Z pís. Ing. Radka
dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 –
Loučková
Spolufinancování
EU,
odbor
Kotasová
regionálního rozvoje a evropských
projektů a rozhodnutí a změna
rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci
programu
„Kotlíkové
dotace
v Libereckém kraji“

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

62.

Rozhodnutí
o
poskytnutí
dotace
Ministerstva
životního
prostředí
k
projektu
Kotlíkové
dotace
v Libereckém kraji II.

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

63.

Rozpočtové opatření č. 206/17 – snížení Z pís. Ing. Radka
výdajů
kapitoly
923
03
–
Loučková
Spolufinancování EU, ekonomický odbor
Kotasová
a navýšení výdajů v kapitole 923 14 –
Spolufinancování EU, odbor investic
a správy nemovitého majetku – přesun
financí na projekt „Snížení energetické
náročnosti budovy ve Dvorské 445 –
Centrum
intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého
kraje, příspěvková organizace“

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

64.

Zmařená investice – projekty „Snížení
energetických nákladů v pavilonu A
Dětské léčebny Cvikov“ a „Vodní nádrž
v areálu Dětské léčebny Cvikov“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

65.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Významné aleje Libereckého
kraje 2. etapa – Albrechtice – Vítkov“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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66.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Významné aleje Libereckého
kraje 2. etapa – Kamenický Šenov Slunečná“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

67.

Rozpočtové opatření č. 212/17 – snížení Z pís. Ing. Radka
výdajů
kapitoly
923
03
–
Loučková
Spolufinancování EU, ekonomický odbor
Kotasová
a navýšení výdajů v kapitole 923 14 –
Spolufinancování EU, odbor investic
a správy nemovitého majetku – rozšíření
a změna názvu u projektového záměru
„Jazyková laboratoř pro výuku cizích
jazyků, Gymnázium, Mimoň, Letná 263,
příspěvková organizace“

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

68.

Smlouva
o
spolupráci veřejných
zadavatelů k veřejné zakázce „TDI Silnice II/270 Jablonné v Podještědí –
2. etapa“ a „BOZP -Silnice II/270
Jablonné v Podještědí – 2. etapa“
č. OLP/2395/2017

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

69.

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Dodávka
výpočetní
techniky
s příslušenstvím pro projekt "Smart
akcelerátor Libereckého kraje" s reg.
č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848“
– informace o změně lhůty pro podání
nabídky

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

70.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření Z
č. 199/17 - rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Dotačního fondu Libereckého
kraje, program 2.6 – Podpora místní
Agendy 21

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

71.

Výjimka z ceníku jednorázových úhrad
za zřízení věcného břemene – Obec
Brniště

Marek Pieter

odb. dopravy

72.

Přehled realizovaných pronájmů v areálu
letiště Ralsko za 1. pololetí 2017

Marek Pieter

odb. dopravy

73.

Rozpočtové opatření č. 205/17 – úpravy Z pís. Marek Pieter
v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje,
odbor dopravy, akce „Financování silnic
II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“;
přesun z nespecifikované rezervy
na jednotlivé akce

odb. dopravy
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74.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky
„Zpracování
projektových
dokumentací na rekonstrukce silnic
II. a III. třídy - 4. etapa“ příspěvkovou
organizací
Krajská
správa
silnic
Libereckého
kraje,
příspěvková
organizace

Marek Pieter

odb. dopravy

75.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Rekonstrukce vybraných alejí
na Frýdlantsku – III/03511, II/291“
příspěvkovou organizací Krajská správa
silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace

Marek Pieter

odb. dopravy

Nepředloženo

76.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„BOZP - Silnice II/270 Jablonné
v Podještědí - 2. etapa“

Marek Pieter

odb. dopravy

77.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„TDI - Silnice II/270 Jablonné
v Podještědí - 2. etapa“

Marek Pieter

odb. dopravy

78.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení
stavby č. OLP/221/2016 „Silnice II/273
úsek hranice kraje - Okna“

Marek Pieter

odb. dopravy

79.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice
II/278 Hamr na Jezeře - Stráž
pod Ralskem“

Marek Pieter

odb. dopravy

80.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDI - opravy
silnic III/29056 Paseky nad Jizerou,
III/2951 Martinice v Krkonoších, II/283
Turnov - Bělá“

Marek Pieter

odb. dopravy

81.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice III/29035 Jindřichov křižovatka s III/29032“

Marek Pieter

odb. dopravy

82.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice III/2885 Vlastiboř“

Marek Pieter

odb. dopravy

83.

Silnice II/284 Nová Ves nad Popelkou,
rekonstrukce opěrné zdi – dodatek č. 1

Marek Pieter

odb. dopravy

84.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Silnice
III/28621
Víchová
nad
Jizerou,
rekonstrukce opěrné zdi“

Marek Pieter

odb. dopravy
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85.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Silnice
III/2791 Jívina, oprava propustku“

Marek Pieter

odb. dopravy

86.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Silnice
III/28745 Zásada“

Marek Pieter

odb. dopravy

87.

Silnice III/27927 Pelešany - opěrná zeď
– dodatek č.1

Marek Pieter

odb. dopravy

88.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice III/29036 Horní Maxov
– křižovatka s III/29035“

Marek Pieter

odb. dopravy

89.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice III/29042 Albrechtice
v
Jizerských
horách
–
Jiřetín
pod Bukovou“

Marek Pieter

odb. dopravy

90.

Změna rozpočtu příspěvkové organizace
Krajská správa silnic Libereckého kraje
č. 1/2017

Marek Pieter

odb. dopravy

91.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Silnice II/270
Mimoň, ulice Lužická“

Marek Pieter

odb. dopravy

92.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Silnice
III/26836 Cvikov, část Lindava, propust
u nábřežní zdi u čp. 164“

Marek Pieter

odb. dopravy

93.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„TDI – silnice II/270 Mimoň a propust
na silnici III/26836 Cvikov“

Marek Pieter

odb. dopravy

94.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„BOZP – silnice II/270 Mimoň a propust
na silnici III/26836 Cvikov“

Marek Pieter

odb. dopravy

95.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „BOZP – Okružní křižovatka
II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská,
Bořkovská (vč. humanizace)

Marek Pieter

odb. dopravy

96.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „TDI – Okružní křižovatky
II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská,
Bořskovská (vč. humanizace)

Marek Pieter

odb. dopravy

97.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Snížení energetické náročnosti
budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ,
Liberec, Na Bojišti 15“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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98.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Snížení energetické náročnosti
budovy tělocvičny – SŠ a MŠ, Liberec,
Na Bojišti 15“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

99.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Červený dům
v České Lípě – lovecký zámeček obnova
severní a jižní fasády objektu“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

100.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„BOZP – Snížení energetické náročnosti
budovy tělocvičny a budovy jídelny
a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti
15“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

101.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky
„Zpracování
projektové
dokumentace - Jestřebí - transformace
Domov Sluneční dvůr, p.o.“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

102.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Snížení energetické náročnosti
budovy školy v ulici Zámecká – Střední
škola hospodářská a lesnická, Frýdlant,
Bělíkova 1387, p. o.“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

103.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Střední škola řemesel a služeb, Jablonec
nad
Nisou
oprava
podlahy
a
rekonstrukce
soc.
zařízení
ul. Podhorská“- informace o změně lhůty
pro podání nabídek

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

104.

Zahájení
centrálního
nákupu
prostřednictvím nástroje PROebiz Park
pro realizaci e-aukcí „Centrální nákup
průmyslových automatických praček“
prostřednictvím e-aukce pro příspěvkové
organizace resortu sociálních věcí“
NEPŘEDLOŽENO

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Nepředloženo

105.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„TDI – Snížení energetické náročnosti
budovy tělocvičny a budovy jídelny
a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti
15“

Marek Pieter

106.

Majetkoprávní operace o právu k provedení stavby

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

smlouvy
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odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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1.
2.
3.

v k. ú. Donín u Hrádku nad Nisou
(FAMA 2017/06/017)
v k. ú. Velký Grunov (FAMA
2017/06/067)
v k. ú. Mašov u Turnova (FAMA
2017/06/077)

107.

Rozpočtové opatření č. 209/17 – Z pís. Marek Pieter
navýšení příjmů a navýšení výdajové
části v kapitole 920 14 – Kapitálové
výdaje odboru investic a správy
nemovitého majetku včetně výše
nařízeného odvodu

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

108.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDI – APOSS sanace vlhkého suterénu budovy,
Zeyerova 832/24 Liberec“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

109.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „APOSS –
sanace vlhkého suterénu budovy,
Zeyerova 832/24 Liberec“ – stavební
práce“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

110.

Majetkoprávní operace – záměry prodeje

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

1.
2.

v k.ú. Horní Libchava (FAMA
2017/04/013)
v k.ú. Hejnice (FAMA 2017/04/038)

111.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Dodávka a realizace interiéru
nové stálé expozice Pro horolezce
neexistují hranice“

Marek Pieter

112.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky
„Zpracování
studií
bezbariérového řešení a projektové
dokumentace v rámci projektu Školy
bez bariér“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

113.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky
„Zpracování
projektové
dokumentace investiční akce výstavba
výjezdové základny Rokytnice“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
Nepředloženo

Zápis z 12. zasedání RK konaného dne 18. 7. 2017
114.

Majetkoprávní operace – schválení
dodatků
k
nájemním
smlouvám
o pronájmu nebytových prostor v budově
„E“ v k.ú. Liberec

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

115.

Majetkoprávní operace – pronájem
nebytových prostor v budově „E“ v k.ú.
Liberec
na
dobu
určitou

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
Nepředloženo

116.

Majetkoprávní operace – záměr prodeje
v k.ú. Sloup v Čechách (FAMA
2017/06/056)

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

117.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Oprava
havarijního stavu fasády a klempířských
prvků na budovách A a C - Jedličkův
ústav v Liberci“

Marek Pieter

118.

Písemné
informace
zastupitelstvu kraje
a)

b)

c)

d)

119.

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

předkládané Z pís. člen rady kraje

Statistické výkazy v Libereckém kraji –
o zápisu k předškolnímu vzdělávání
v
mateřské
škole
podle
stavu
k 31. 5. 2017
Statistické výkazy v Libereckém kraji –
o zahájení povinné školní docházky
v
základní
škole
podle
stavu
k 31. 5. 2017

Petr Tulpa

Statistické výkazy v Libereckém kraji –
o přihlášených a přijatých uchazečích
do 1. ročníku denní formy vzdělávání
ve středních školách a konzervatořích
podle stavu k 31. 5. 2017
Přehled veřejných zakázek projednaných
na 10. a 11. zasedání rady kraje a na 13.,
14., 15., 16. a 17. mimořádném zasedání
rady kraje

Petr Tulpa

Petr Tulpa

Marek Pieter

Rozpočtové opatření č. 203/17 – účelová Z pís. Mgr. René Havlík
dotace MŠMT na financování přímých
neinvestičních
výdajů
pro
školy
a školská zařízení zřizované Libereckým
krajem a obcemi Libereckého kraje
a na financování soukromých škol na rok
2017
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odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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120.

Rozpočtové opatření č. 204/17 – úprava Z pís. Mgr. René Havlík
kapitoly 916 - neinvestiční dotace
z MŠMT – finanční prostředky
z Operačního programu výzkum, vývoj
a vzdělávání vratky z dotačního
programu
na
podporu
sociálně
znevýhodněných
romských
žáků
středních škol na období leden - červen
2017

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

121.

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Dohoda o centralizovaném zadávání“ dodatek č. 1

Ing. Jitka Volfová odb.
informatiky

122.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Silnice II/277
Český Dub, rekonstrukce propustku“

Marek Pieter

123.

Posouzení možností dalšího postupu
v
zajištění
dopravní
obslužnosti
Libereckého kraje – oblast Sever

Mgr. René Havlík odb. právní

124.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Nákup
kancelářského nábytku do budovy E“

Ing. Jitka Volfová odb. kancelář
ředitele

125.

Písemná informace

člen rady kraje

Přehled veřejných zakázek Krajské
správy
silnic
Libereckého
kraje
za 1. pololetí roku 2017, odsouhlasených
příslušným členem rady kraje a radou
kraje

Marek Pieter

126.

Vyjádření zadavatele k řízení ve věci
přezkoumání
úkonů
zadavatele
učiněných při zadávání veřejné zakázky
„Dočasné
zabezpečení
dopravní
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou
linkovou osobní dopravou – oblast
Sever“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

127.

Projekt „Snížení energetické náročnosti Z
budovy školy v ulici Zámecká – Střední
škola hospodářská a lesnická, Frýdlant,
Bělíkova 1387, příspěvková organizace“
– navýšení závazku spolufinancování

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

128.

Zákaznické centrum – další postup
v projektu

Ing. Jitka Volfová odb.
informatiky

129.

Různé

odb. dopravy

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 6, 19, 55, 75, 104, 111, 115 nejsou předloženy.
P. Tulpa požádal o stažení bodu č. 40.
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Ing. Loučková Kotasová požádala o zařazení bodu č. 130 - Námitka proti výsledku
administrativního ověření Žádosti o platbu u projektu „Silnice II/273 úsek hranice kraje –
Okna“ reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002043.
M. Pieter požádal o zařazení bodu
- č. 131 - Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - velkoplošné
opravy - okres Jablonec nad Nisou“,
- č. 132 - Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice
III/01023 Harrachov a rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/28621 Víchová nad Jizerou“,
- č. 133 - Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice
III/01023 Harrachov a rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/28621 Víchová nad Jizerou“.
Bylo hlasováno o zařazení nových bodů.
hlasování č. 2

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Před jednáním byly rozdány body č. 123, 126, 127 a nově zařazené body č. 130, 131, 132,
133 a nová příloha k bodu č. 128.
Bez dalších doplnění a úprav nechal M. Půta hlasovat o celkovém programu jednání.
hlasování č. 3

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

3. Kontrola plnění usnesení rady kraje
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1235/17/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 769/14/RK, 1287/14/RK, 850/15/RK, 1766/15/RK,
68/16/RK, 470/16/RK, 532/16/RK, 768/16/RK, 1097/16/RK, 1632/16/RK, 1793/19/RK,
15/V/16/RK, 95/V/16/RK, 114/V/16/RK, 151/V/16/mRK, 153/V/16/mRK, 75/17/RK,
78/17/RK, 103/17/RK, 129/17/RK, 140/17/RK, 167/17/RK, 200/17/RK, 250/17/RK,
251/17/RK, 252/17/RK, 322/17/RK, 379/17/RK, 394/17/RK, 409/17/RK, 460/17/RK,
467/17/RK, 493/17/RK, 494/17/RK, 495/17/RK, 496/17/RK, 505/17/RK, 531/17/RK,
532/17/RK, 533/17/RK, 534/17/RK, 535/17/RK, 536/17/RK, 537/17/RK, 538/17/RK,
539/17/RK, 540/17/RK, 541/17/RK, 542/17/RK, 543/17/RK, 544/17/RK, 545/17/RK,
546/17/RK, 547/17/RK, 548/17/RK, 549/17/RK, 550/17/RK, 551/17/RK, 552/17/RK,
553/17/RK, 554/17/RK, 555/17/RK, 556/17/RK, 557/17/RK, 558/17/RK, 559/17/RK,
560/17/RK, 561/17/RK, 562/17/RK, 563/17/RK, 564/17/RK, 565/17/RK, 566/17/RK,
567/17/RK, 568/17/RK, 569/17/RK, 570/17/RK, 571/17/RK, 572/17/RK, 573/17/RK,
574/17/RK, 575/17/RK, 576/17/RK, 577/17/RK, 578/17/RK, 579/17/RK, 580/17/RK,
581/17/RK, 582/17/RK, 583/17/RK, 584/17/RK, 585/17/RK, 586/17/RK, 587/17/RK,
588/17/RK, 589/17/RK, 628/17/RK, 647/17/RK, 648/17/RK, 662/17/RK, 667/17/RK,
668/17/RK, 670/17/RK, 698/17/RK, 707/17/RK, 708/17/RK, 714/17/RK, 716/17/RK,
718/17/RK, 719/17/RK, 721/17/RK, 728/17/RK, 745/17/mRK, 783/17/RK, 785/17/RK,
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790/17/RK, 794/17/RK, 795/17/RK, 798/17/RK, 833/17/mRK, 838/17/RK, 841/17/RK,
845/17/RK, 852/17/RK, 859/17/RK, 861/17/RK, 871/17/RK, 872/17/RK, 874/17/RK,
877/17/RK, 882/17/RK, 892/17/RK, 902/17/RK, 904/17/RK, 907/17/RK, 908/17/RK,
909/17/RK, 914/17/mRK, 916/17/mRK, 918/17/mRK, 919/17/mRK, 924/17/mRK,
925/17/mRK, 926/17/mRK, 927/17/mRK, 928/17/mRK, 933/17/mRK, 934/17/RK,
937/17/RK, 940/17/RK, 947/17/RK, 949/17/RK, 950/17/RK 951/17/RK, 952/17/RK,
953/17/RK, 954/17/RK, 955/17/RK, 956/17/RK, 957/17/RK, 959/17/RK, 960/17/RK,
961/17/RK, 970/17/RK, 971/17/RK, 972/17/RK, 973/17/RK, 974/17/RK, 975/17/RK,
980/17/RK, 982/17/RK, 984/17/RK, 985/17/RK, 986/17/RK, 987/17/RK, 990/17/RK,
991/17/RK, 992/17/RK, 993/17/RK, 1000/17/RK, 1001/17/RK, 1002/17/RK, 1003/17/RK,
1004/17/RK, 1006/17/RK, 1007/17/RK, 1008/17/RK, 1009/17/RK, 1011/17/RK,
1013/17/RK, 1014/17/RK, 1017/17/RK, 1019/17/RK, 1020/17/RK, 1021/17/RK,
1023/17/RK, 1024/17/RK, 1026/17/RK, 1028/17/RK, 1029/17/RK, 1030/17/RK,
1031/17/RK, 1032/17/RK, 1033/17/RK, 1034/17/RK, 1035/17/RK, 1045/17/RK,
1047/17/RK, 1050/17/RK, 1051/17/RK, 1058/17/RK, 1060/17/RK, 1067/17/RK,
1068/17/RK, 1076/17/RK, 1077/17/RK, 1078/17/RK, 1079/17/RK, 1080/17/RK,
1082/17/RK, 1085/17/RK, 1086/17/mRK, 1087/17/mRK, 1089/17/mRK, 1090/17/mRK,
1091/17/mRK, 1092/17/mRK, 1093/17/mRK, 1094/17/mRK, 1102/17/RK, 1103/17/RK,
1105/17/RK, 1110/17/RK, 1111/17/RK, 1115/17/RK, 1116/17/RK, 1117/17/RK,
1118/17/RK, 1119/17/RK, 1120/17/RK, 1122/17/RK, 1126/17/RK, 1127/17/RK,
1128/17/RK, 1131/17/RK, 1132/17/RK, 1134/17/RK, 1135/17/RK, 1136/17/RK,
1137/17/RK, 1138/17/RK, 1139/17/RK, 1140/17/RK, 1141/17/RK, 1144/17/RK,
1145/17/RK, 1146/17/RK, 1147/17/RK, 1148/17/RK, 1149/17/RK, 1153/17/RK,
1154/17/RK, 1158/17/RK, 1160/17/RK, 1163/17/RK, 1164/17/RK, 1165/17/RK,
1166/17/RK, 1167/17/RK, 1169/17/RK, 1171/17/RK, 1172/17/RK, 1173/17/RK,
1174/17/RK, 1183/17/RK, 1187/17/RK, 1188/17/RK, 1194/17/RK, 1196/17/RK,
1201/17/RK, 1202/17/RK, 1204/17/RK, 1205/17/RK, 1208/17/RK, 1209/17/RK,
1210/17/RK, 1211/17/RK, 1212/17/RK, 1216/17/mRK, 1218/17/mRK, 1220/17/mRK,
1221/17/RK, 1222/17/mRK, 1223/17/mRK, 1224/17/mRK, 1225/17/mRK, 1226/17/mRK,
1228/17/mRK, 1229/17/mRK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 1561/14/RK ad 1b) z 30. 6. na 31. 12. 2017,
- 233/15/RK ad 1b) z 30. 6. na 31. 12. 2017,
- 1624/15/RK ad 1b) z 30. 6. na 31. 12. 2017,
-

1794/15/mRK ad b) z 30. 6. na 31. 12. 2017,
548/16/RK ad 1b) z 30. 6. na 31. 12. 2017,

-

944/16/mRK z 30. 6. 2017 na 30. 6. 2018,
1798/16/RK z 30. 6. na 31. 12. 2017,
94/V/16/RK ad 2) z 30. 6. na 30. 11. 2017,

-

247/17/RK ad b) z 30. 6. na 31. 12. 2017,
266/17/RK ad 2) z 30. 6. 2017 na 30. 6. 2018,

-

296/17/RK ad c) z 31. 7. na 31. 12. 2017,
910/17/RK ad 1) z 30. 6. na 30. 11. 2017,
1027/17/RK z 30. 6. na 31. 7. 2017,
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-

1081/17/RK z 30. 6. na 30. 9. 2017,
1717/16/RK z 30. 6. na 31. 8. 2017.
hlasování č. 4

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

4. Vyhodnocení 6. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 27. 6. 2017
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1236/17/RK
Vyhodnocení 6. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 27. 6. 2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením 6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 27. 6. 2017 s tím,
že z průběhu zasedání a projednávání jednotlivých bodů programu nevyplynuly pro členy
rady kraje žádné konkrétní úkoly.
hlasování č. 5

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

5. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu Pořad „Krajský magazín“ v regionální TV
RTM+
Mgr. Chýle představil projednávaný materiál.
M. Pieter se dotázal, zda navrhovaná výše částky odpovídá částce dle předcházející smlouvy.
Mgr. Chýle vysvětlil, že částka je něco vyšší, ale zároveň se jedná o vyšší počet opakovaných
vysílání.
Další připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1237/17/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu Pořad „Krajský magazín“ v regionální TV
RTM+
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu Pořad "Krajský magazín" v regionální TV RTM+,
a to účastníku Modern Production s.r.o., IČ 02168987, se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec
III - Jeřáb, 460 07 Liberec, za nabídkovou cenu 875.000 Kč bez DPH, 1.058.750 Kč včetně
DPH,
schvaluje
1) výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 3, odst. 1 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého
zadání, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A,
článku 1. odst. 5,
2) závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/2496/2017 mezi Libereckým krajem a společností
Modern Production s.r.o., IČ 02168987, se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III - Jeřáb,
460 07 Liberec
a ukládá
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Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajištění dalšího postupu dle Směrnice
č. 2/2016.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 6

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

6. (7) Rozpočtové opatření č. 215/17 - rozhodnutí o poskytnutí finančního daru Michaele
Homolové, trvale bytem Tržní nám. 902/3, 460 01 Liberec
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1238/17/RK
Rozpočtové opatření č. 215/17 - rozhodnutí o poskytnutí finančního daru Michaele
Homolové, trvale bytem Tržní nám. 902/3, 460 01 Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č.215/17, kterým se upravují vybrané dílčí ukazatele peněžitých darů
a neinvestičních transferů kapitoly 917 01 Transfery, odbor kancelář hejtmana, v celkové výši
5.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu Libereckého kraje,
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru Michaele Homolové, '''''''' ''''''''' ''''' ''''' '''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''
''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''' spojeného s udělením Ceny hejtmana Libereckého kraje v
rámci festivalu Mateřinka 2017, ve výši 5.000 Kč (pět tisíc korun českých),
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/2528/2017, uzavíranou mezi Liberecký krajem a Michaelou
Homolovou, '''''''''' '''''''' ''''' ''''' '''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''' '''''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''''
a ukládá
1 Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana pro resort ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 215/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2

Termín: 31. 08. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit darovací
smlouvu s výše uvedeným obdarovaným hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 30. 09. 2017
hlasování č. 7

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

7. (8) Poskytnutí finančního daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje zaměstnankyni
za 10. bezpříspěvkový odběr krve
Na jednání byla přizvána vedoucí odboru kancelář ředitele Mgr. Ivana Jarošová.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1239/17/RK
Poskytnutí finančního daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje zaměstnankyni
za 10. bezpříspěvkový odběr krve
Rada kraje po projednání
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schvaluje
vyplacení finančního daru za 10 bezpříspěvkových odběrů krve zaměstnankyni krajského
úřadu, dle Statutu Sociálního fondu Libereckého kraje z kapitoly 92515 – Sociální fond
Libereckého kraje ve výši 5.000 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání finančního daru příslušné
zaměstnankyni krajského úřadu.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 8

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

8. (9) Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu
Libereckého kraje
Mgr. Jarošová stručně vysvětlila zřízení pracovní pozice na odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1240/17/RK
Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
stanovuje
z důvodu potřeby zajistit činnosti související s administrací projektu Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji II, ke dni 1. 8. 2017, počet systemizovaných pracovních pozic
zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu Libereckého kraje na 427,
což představuje nárůst o 1 pracovní pozici na odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení příslušných organizačních
změn.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 9

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

9. (10) Návrh na vyřazení majetku
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1241/17/RK
Návrh na vyřazení majetku
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyřazením níže uvedeného drobného dlouhodobého hmotného majetku a předmětů
v operativní evidenci v celkové částce 22.460 Kč z majetku Libereckého kraje
Osobní ochranné pracovní
prostředky člena krizového

Identifikační kód
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Pořizovací
cena

Rok
pořízen
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štábu Libereckého kraje
Obuv
Bunda
Bunda fleece
Bunda s odepínacím rukávem
Kalhoty
Vesta
Rukavice
Celkem

KULBH000DFHC
KULBH000DFP8
KULBH000DFDW
KULBH000CEAV
KULBH000DFUJ
KULBH000DFLS
KULBH000DEY6

(v Kč)
4.850
5.028
2.203
3.420
3.972
2.388
599
22.460

í
2009
2009
2009
2011
2009
2009
2009

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, svolat likvidační komisi a zajistit
po projednání vyřazení movitého majetku z účetnictví Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2017
.hlasování č. 10

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

10. (11) Výpověď smlouvy o dílo č. OLP/1632/2005 o poskytování úklidových prací
a služeb se společností ISS Facility Services s.r.o., IČO 60470291
Mgr. Jarošová shrnula obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1242/17/RK
Výpověď smlouvy o dílo č. OLP/1632/2005 o poskytování úklidových prací a služeb
se společností ISS Facility Services s.r.o., IČO 60470291
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výpovědi smlouvy o dílo na poskytování úklidových prací a služeb č. OLP/1632/2005,
uzavřené dne 24. 10. 2005 mezi Libereckým krajem a společností MIVA BOHEMIA a. s.,
IČO 26502992, se sídlem K Lučinám 23/2591, 130 00 Praha 3 – Žižkov
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit odeslání výpovědi společnosti
ISS Facility Services s. r. o., IČO 60470291, se sídlem Antala Staška 510/38, Praha 4,
PSČ 140 00.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 11

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

11. (12) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Servis
a údržba vozidel autoprovozu Krajského úřadu Libereckého kraje“
Ing. Volfová uvedla předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1243/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Servis a údržba
vozidel autoprovozu Krajského úřadu Libereckého kraje“
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Servis a údržba vozidel autoprovozu
Krajského úřadu Libereckého kraje“ v souladu se směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka
AUTOTREND, spol. s r.o., se sídlem České mládeže 1101, 463 12 Liberec 25,
IČO 41324838, se slevou náhradních dílů v rámci oprav vozu ve výši 15 %, cenou práce
(sazba mechanika) dle normohodin předepsaných výrobcem ve výši 500 Kč včetně DPH
a slevou na samostatný nákup náhradních dílů ve výši 15 %,
schvaluje
rámcovou smlouvu o dílo č. OLP/1507/2017 mezi Libereckým krajem a společností
AUTOTREND, spol. s r.o., se sídlem České mládeže 1101, 463 12 Liberec 25,
IČO 41324838
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 12

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

12. (13) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Nákup velkoprostorového
osobního automobilu“
M. Půta se dotázal, kolik firem v rámci této zakázky bylo osloveno. Požádal v této věci
o poskytnutí podrobnějších informací v písemné podobě.
Mgr. Jarošová doplnila, že osloveno bylo 5 firem, nabídku podala jedna společnost.
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1244/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Nákup velkoprostorového osobního
automobilu“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Nákup velkoprostorového osobního automobilu“,
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
a to účastníka M 3000, a.s., IČO 25084526, se sídlem Šaldova 36, 186 00 Praha 8,
za nabídkovou cenu 1.577.243,20 Kč bez DPH, 1.908.464,27 Kč včetně DPH,
schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/935/2017 mezi Libereckým krajem a společností M 3000, a.s.,
IČO 25084526, se sídlem Šaldova 36, 186 00 Praha 8
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 13

pro

8

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat
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13. (124) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup
kancelářského nábytku do budovy E“
Ing. Volfová a Mgr. Jarošová podaly k materiálu doplňující informace.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1245/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup
kancelářského nábytku do budovy E“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup kancelářského nábytku
do budovy E“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka myHM design, s.r.o.,
se sídlem č.p. 23, 513 01 Záhoří, IČO 01978551, za nabídkovou cenu 622.870 Kč bez DPH,
753.672,70 Kč včetně DPH,
schvaluje
kupní smlouvu č. OLP/2181/2017 mezi Libereckým krajem a společností myHM design,
s.r.o., se sídlem č.p. 23, 513 01 Záhoří, IČO 01978551
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 14

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

14. Dohoda o spolupráci při rozvoji dlouhodobé vize pro bývalý vojenský prostor Ralsko
mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou Liberec
Ing. Vinklátová citovala čl. II., odst. 2.2. smlouvy, který považuje za benevolentní. Jedná
se o případné poskytnutí financí ze strany kraje, pokud se TUL nepodaří zajistit finance.
Ing. Volfová upřesnila, že se kraj citovaným odstavcem smlouvy k žádné konkrétní finanční
podpoře nezavazuje.
M. Pieter uvedl, že v důvodové zprávě chybí očekávané náklady spojené s prezentací Ralska
na Mezinárodní bienále architektury v Benátkách. Se záměrem TUL souhlasí.
Mgr. Ulmann, po projednání s TUL, navrhl vypuštění čl. II, odst. 2.4. smlouvy. S touto
úpravou členové rady kraje souhlasili.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1246/17/RK
Dohoda o spolupráci při rozvoji dlouhodobé vize pro bývalý vojenský prostor Ralsko
mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dohodu o spolupráci při rozvoji dlouhodobé vize pro bývalý vojenský prostor Ralsko
č. OLP/2486/2017 mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci,
IČ 46747885, se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
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a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje, Dohodu o spolupráci při rozvoji dlouhodobé vize pro bývalý
vojenský prostor Ralsko k podpisu.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 15

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

15. Protokol o kontrole č. j. OK-02/17 - Denní a pobytové sociální služby, Hradecká
2905, 470 06 Česká Lípa, příspěvková organizace Libereckého kraje
Na jednání byla přizvána Mgr. Petra Řepíková, vedoucí odboru kontroly. Následně shrnula
závěr z provedené kontroly.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1247/17/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-02/17 - Denní a pobytové sociální služby, Hradecká 2905,
470 06 Česká Lípa, příspěvková organizace Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Protokol č.j. OK-02/17 z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Denní a pobytové služby, Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa. Kontrola
byla vykonána na místě ve dnech 22. 5. 2017 - 24. 5. 2017, kontrolou byl zjištěn 1 nedostatek.
Příspěvková organizace přijala opatření k nápravě zjištěných nedostatků, dopisem ze dne
9. 6. 2017.
hlasování č. 16

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

16. Protokol o kontrole č. j. OK-04/17 - Středisko ekologické výchovy Libereckého
kraje, příspěvková organizace
Mgr. Řepíková uvedla předložený materiál.
J. Löffelmann doplnil, že byla zjištěna drobná pochybení, většina z nich je již odstraněna.
Další připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1248/17/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-04/17 - Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Protokol č.j. OK-04/17 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Středisko ekologické výchovy, Jizerská 190, 463 62 Hejnice. Kontrola byla
vykonána na místě ve dnech 9. 5. 2017 - 11. 5. 2017, kontrolou bylo zjištěno 9 nedostatků.
Příspěvková organizace přijala opatření k nápravě zjištěných nedostatků, dopisem ze dne
21. 6. 2017.
hlasování č. 17

pro

8

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat
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17. Protokol o kontrole č. j. OK-84/17 - Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,
Smetanovo zátiší 470, 468 22 Železný Brod, příspěvková organizace Libereckého kraje
P. Tulpa uvedl předložený materiál, shrnul vyšší počet nedostatků a doplnil, že v organizaci
došlo k personálním změnám na postu účetní. Přijata byla nápravná opatření.
Na jednání byl přizván ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě
MgA. Libor Doležal.
M. Půta konstatoval větší počet zjištěných nedostatků. Výsledek kontroly nepovažuje
za dobrý.
P. Tulpa poukázal na pochybení v oblasti autoprovozu a špatně účtovaném majetku.
MgA. Doležal se vyjádřil ve smyslu, že zjištěných nedostatků je sice více, ale dle jeho názoru
se jedná o drobná pochybení, důležité věci byly v pořádku. Konstatoval, že se bude řídit
doporučením kontrolní skupiny. V autoprovozu musí dojít k zlepšení systému, v personální
oblasti již došlo k odstranění některých pochybení, přijata byla nová účetní, připravena je také
nová směrnice k oběhu účetních dokladů.
M. Pieter doporučil panu řediteli přistupovat ke kontrolním zjištěním zodpovědně, nedostatky
odstranit a vše potřebné zakomponovat do vnitřních předpisů.
Na dotaz P. Tulpy, zda je v organizaci plánována následná kontrola, Mgr. Řepíková
odpověděla kladně a navrhla termín provedení této kontroly do března 2018. V tomto smyslu
bude upraven materiál po projednání.
P. Tulpa dále doplnil informaci o provedené školní inspekci, která, oproti provedené kontrole,
dopadla dobře. Závěry kontroly budou předneseny na jednání školské rady.
Mgr. Řepíková doplnila informaci o podání námitek k protokolu ze strany školy. Kontrolní
orgán jedné námitce vyhověl.
Další připomínky ani dotazy nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o upraveném návrhu
usnesení.
USNESENÍ č. 1249/17/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-84/17 - Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,
Smetanovo zátiší 470, 468 22 Železný Brod, příspěvková organizace Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Protokol č.j. OK-84/17 z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Smetanovo zátiší 470, 468 22
Železný Brod. Kontrola byla vykonána na místě ve dnech 26. 4. 2017 - 4. 5. 2017, kontrolou
bylo zjištěno 18 nedostatků. Příspěvková organizace podala námitky k výše uvedenému
Protokolu č.j. OK-84/17 dne 20. 6. 2017. Kontrolní orgán vyhověl jedné námitce, viz Dodatek
č. 1 k Protokolu č.j. OK-84/17
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, provést následnou kontrolu stavu odstranění zjištěných
nedostatků.
Termín: 31. 03. 2018
hlasování č. 18

pro

8

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat
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18. Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1250/17/RK
Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
I) předložený návrh člena Zastupitelstva Libereckého kraje hejtmana Martina Půty na volbu
pana Ing. Antonína Svobody
přísedícím Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci,
II) že člen Zastupitelstva Libereckého kraje hejtman Martin Půta předloží svůj návrh
na volbu přísedícího Zastupitelstvu Libereckého kraje k rozhodnutí dne 29. 8. 2017.
hlasování č. 19

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

19. (20) Plnění rozpočtu kraje za období leden až červen 2017
Na jednání byl přizván vedoucí ekonomického odboru Ing. Jan Klíma.
Ing. Volfová okomentovala předložený materiál.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1251/17/RK
Plnění rozpočtu kraje za období leden až červen 2017
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
plnění rozpočtu kraje za období leden až červen 2017.
hlasování č. 20

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

20. (21) Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Foreigners z.s.
Na jednání byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí, a Ing. Luisa
Kremerová, vedoucí oddělení příspěvkových organizací.
Mgr. Šebková okomentovala přeložený materiál.
M. Půta se dotázal, zda bylo při prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně postupováno
dle platných zásad LK.
Mgr. Šebková odpověděla kladně.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1252/17/RK
Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Foreigners z.s.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně při čerpání finančních
prostředků z kapitoly 917 05 – transfery, příjemce Foreigners z.s., IČO 28558073, se sídlem
Moskevská 27/14, Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec, ve výši 728.702 Kč,
- 26 -

Zápis z 12. zasedání RK konaného dne 18. 7. 2017
doporučuje
prominout odvod za porušení rozpočtové kázně při čerpání finančních prostředků z kapitoly
917 05 – transfery, příjemce Foreigners z.s., IČO 28558073, se sídlem Moskevská 27/14,
Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec, ve výši 721.414,98 Kč, tj. 99 %
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit materiál
prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně zastupitelstvu k projednání.
Termín: 29. 08. 2017
hlasování č. 21

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

21. (22) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 210/17 - Snížení kapitoly 913 05 příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů v kapitole 912 05 účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí
Mgr. Šebková uvedla předložený materiál.
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1253/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 210/17 - Snížení kapitoly 913 05 - příspěvkové
organizace, odbor sociálních věcí, navýšení výdajů v kapitole 912 05 - účelové příspěvky
PO, odbor sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 210/17, kterým se
1. snižují výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 v kapitole 913 05 - příspěvkové organizace,
odbor sociálních věcí, v položce finanční rezerva p.o. ve výši 130.000 Kč,
2.

zvyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 v kapitole 912 05 - účelové příspěvky PO,
odbor sociálních věcí, v položce 1516 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem,
pořízení sprchovacího lůžka ve výši 130.000 Kč

a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana pro řízení resortu sociálních věcí, předložit
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 210/17 k projednání a schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 29. 08. 2017
hlasování č. 22

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

22. (23) Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti
sociálních věcí - dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje
na rok 2017
Mgr. Šebková představila obsah předloženého materiálu.
M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy o podrobnější vysvětlení finanční podpory.
Materiál bude s požadovaným doplněním upraven po projednání.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1254/17/RK
Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti sociálních
věcí - dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou projektu podpořeného individuální dotací z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti
sociálních věcí – dofinancování protidrogových služeb, schválených Radou Libereckého kraje
dne 16. 5. 2017, usnesením č. 845/17/RK a Zastupitelstvem Libereckého kraje dne
30. 5. 2017, usnesením č. 198/17/ZK, před uzavřením smlouvy Advaita, z. ú., se sídlem
Rumunská 14/9, 460 01 Liberec, IČ 65635591, ve výši 50.000 Kč na služby protidrogové
prevence
- změna závazných parametrů projektu z 30 programů na 10 programů, tedy ze 750
podpořených klientů na 250 podpořených klientů,
- změna rozpočtu projektu z celkových předpokládaných způsobilých výdajů projektu
775 000 Kč na 70 000 Kč
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení žádost o změnu projektu podpořeného
z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti sociálních věcí - dofinancování protidrogových služeb
z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017.
Termín: 29. 08. 2017
hlasování č. 23

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

23. (24) Rozpočtové opatření č. 211/17 – převod v rámci kapitoly 913 05 - příspěvkové
organizace, odbor sociálních věcí - zapojení finanční rezervy p.o. k dofinancování
příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí
Bez připomínek a diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1255/17/RK
Rozpočtové opatření č. 211/17 – převod v rámci kapitoly 913 05 - příspěvkové
organizace, odbor sociálních věcí - zapojení finanční rezervy p.o. k dofinancování
příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 211/17, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 913 05 –
Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, v celkové výši 1.906.000 Kč bez dopadu
na celkový objem kapitoly
a) snížením dílčího ukazatele finanční rezerva p.o., ve výši 1.906.000 Kč,
b) navýšením dílčího ukazatele Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace,
na mzdy a platy, ve výši 395.000 Kč,
c)

navýšením dílčího ukazatele Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková organizace, ve výši 913.000 Kč na mzdy a platy
a na havárii azylového domu Speramus,
d) navýšením dílčího ukazatele Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková
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organizace, na mzdy a platy a na odpisy, ve výši 598.000,00 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana pro řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 211/17 k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 29. 08. 2017
hlasování č. 24

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

24. (25) Bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku mezi příspěvkovými
organizacemi rezortu sociálních věcí
Bez diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1256/17/RK
Bezúplatný převod nepotřebného movitého majetku mezi příspěvkovými organizacemi
rezortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
s bezúplatným převodem movitého majetku – 10 kusů polohovacích postelí značky Linet,
celková pořizovací cena 201.450,40 Kč, svěřeného zařízení Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace, Velké Hamry 600 468 45, IČO 71220003, zařízení Jedličkův ústav,
příspěvková organizace, se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1, IČO 70932522
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitelů příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 18. 08. 2017
hlasování č. 25

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

25. (26) Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu sociálních věcí
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1257/17/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím věcného daru – handbike v hodnotě ve výši 25.000 Kč od dárce Nadační fond
BRONEC SPORT POMÁHÁ, se sídlem Prosečská 5221, 468 04 Jablonec nad Nisou,
IČO 04850742, do vlastnictví zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická
920/7, 460 01 Liberec, IČO 70992522,
2. s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč od paní Ivety Šourkové, trvale bytem Velké
Hamry 2/508, 468 45 Velké Hamry, ve prospěch zařízení Domov důchodců Rokytnice
nad Jizerou, příspěvková organizace, se sídlem Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice
nad Jizerou, IČO 00085782,
3.

s přijetím finančního daru ve výši 700 Kč od pana Václava Launy, trvale bytem Prevýšov
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4.

15, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, ve prospěch zařízení Domov důchodců Rokytnice
nad Jizerou, příspěvková organizace, se sídlem Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice
nad Jizerou, IČO 00085782,
s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč od společnosti SCA Hygiene Products,
s.r.o., se sídlem Sokolovská 94/100, 486 00 Praha 8, IČO 48536466, ve prospěch zařízení
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila
321, Liberec 30 463 11, IČO 71220038,

5.

s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč od obce Držkov, se sídlem Držkov 9,
468 24 Držkov, IČO 00262510, ve prospěch zařízení Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Balvanu 2, 466 01 Jablonec
nad Nisou, IČO 75070758
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitelů příspěvkových organizací o tomto usnesení.
hlasování č. 26

pro

8

proti

0

Termín: 18. 08. 2017
zdržel se
0
byl přijat

26. (27) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Podpora
samostatného bydlení v Libereckém kraji“
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1258/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Podpora
samostatného bydlení v Libereckém kraji“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Podpora samostatného bydlení v Libereckém
kraji ve zjednodušeném režimu, v souladu s § 129 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení
Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Jana Maříková, vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb,
náhradník Mgr. Alexandra Stránská, metodik – kontrolor projektu Podpora a rozvoj
služeb v komunitě pro OZP v Libereckém kraji,
Mgr. Jiří Tůma, metodik a analytik sociálních služeb,
náhradník Ing. Monika Musilová, koordinátorka střednědobého plánování,
Mgr. Jan Coufal, registrátor sociálních služeb, metodik,
náhradník Dana Straková, kontrolor financování sociálních služeb,
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví,
2.

hodnotící komisi ve složení
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví,
Mgr. Ivana Vedralová, vedoucí oddělení sociální práce,
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náhradník Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí,
Bc. Zita Stankovská, projektový/finanční manažer projektu Podpora a rozvoj služeb
v komunitě pro OZP v Libereckém kraji,
náhradník Ing. Jana Maříková, vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb,
Mgr. Jiří Tůma, metodik a analytik sociálních služeb,
náhradník Ing. Monika Musilová, koordinátorka střednědobého plánování,
Bc. Marta Veselovská, registrátorka sociálních služeb, metodička,
náhradník Mgr. Jan Coufal, registrátor sociálních služeb, metodik,
Ing. Jaroslav Morávek, člen klubu KSČM,
náhradník Ing. František Pešek, člen klubu KSČM,
Bc. Zuzana Kocumová, členka klubu Změna pro Liberecký kraj,
náhradník: prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., člen klubu Změna pro Liberecký kraj,
schvaluje
1. formulář „sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky“,
2.
3.

4.

5.

6.

7.

text „zadávací dokumentace“,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Podpora
samostatného bydlení v Libereckém kraji“ - Část 1 – Liberec, Frýdlant, Jablonec
nad Nisou, Tanvald – osoby s chronickým duševním onemocněním č. OLP/1900/2017,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Podpora
samostatného bydlení v Libereckém kraji“ Část 2 - Liberec, Frýdlant, Jablonec
nad Nisou, Tanvald - osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami
č. OLP/1901/2017,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Podpora
samostatného bydlení v Libereckém kraji“ Část 3 - Česká Lípa, Nový Bor – osoby
s chronickým duševním onemocněním č. OLP/1902/2017,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Podpora
samostatného bydlení v Libereckém kraji“ Část 4 – Česká Lípa, Nový Bor – osoby
s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami č. OLP/1903/2017,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Podpora
samostatného bydlení v Libereckém kraji“ Část 5 – Jilemnice, Semily, Turnov, Železný
Brod – osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami
č. OLP/1904/2017

a ukládá
1. Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit další
postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
2.

Termín: 31. 08. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise Ing. Jaroslavu Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi
Ing. Františku Peškovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna
ve výši 100 Kč/hod.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 27

pro

8

proti

0
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0

byl přijat
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27. (28) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Sociálně
terapeutické dílny v Libereckém kraji“
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1259/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Sociálně
terapeutické dílny v Libereckém kraji“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Sociálně terapeutické
dílny v Libereckém kraji“ ve zjednodušeném režimu, dle § 129 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení
Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Jana Maříková, vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb,
náhradník Mgr. Alexandra Stránská, metodik – kontrolor projektu Podpora a rozvoj
služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji,
Mgr. Jiří Tůma, metodik a analytik sociálních služeb,
náhradník Ing. Monika Musilová, koordinátorka střednědobého plánování,
Mgr. Jan Coufal, registrátor sociálních služeb, metodik,
náhradník Dana Straková, kontrolor financování sociálních služeb,
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví,
2. hodnotící komisi ve složení
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví,
Mgr. Ivana Vedralová, vedoucí oddělení sociální práce,
náhradník Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí,
Bc. Zita Stankovská, projektový/finanční manažer projektu Podpora a rozvoj služeb
v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji,
náhradník Ing. Jana Maříková, vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb,
Mgr. Jiří Tůma, metodik a analytik sociálních služeb,
náhradník Ing. Monika Musilová, koordinátorka střednědobého plánování,
Bc. Marta Veselovská, registrátorka sociálních služeb, metodička,
náhradník Mgr. Jan Coufal, registrátor sociálních služeb, metodik,
Ing. Jaroslav Morávek, člen klubu KSČM,
náhradník Ing. František Pešek, člen klubu KSČM,
Bc. Zuzana Kocumová, členka klubu Změna pro Liberecký kraj,
náhradník prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., člen klubu Změna pro Liberecký kraj,
schvaluje
1. formulář „Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky“,
2.
3.

text "Zadávací dokumentace",
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Sociálně
terapeutické dílny v Libereckém kraji“ - Část 1 – Liberec – osoby s chronickým
duševním onemocněním“ č. OLP/1884/2017,
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4.

5.

6.

7.

8.

závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Sociálně
terapeutické dílny v Libereckém kraji“ - Část 2 – Liberec – osoby s mentálním
postižením, osoby s kombinovanými vadami“ č. OLP/1885/2017,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Sociálně
terapeutické dílny v Libereckém kraji“ Část 3 - Frýdlant – osoby s mentálním postižením,
osoby s kombinovanými vadami“ č. OLP/1887/2017,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Sociálně
terapeutické dílny v Libereckém kraji“ Část 4 – Jilemnice, Semily – osoby s chronickým
duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými
vadami“ č. OLP/1891/2017,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Sociálně
terapeutické dílny v Libereckém kraji“ Část 5 – Turnov, Železný Brod – osoby
s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby
s kombinovanými vadami“ č. OLP/1829/2017,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Sociálně
terapeutické dílny v Libereckém kraji“ Část 6 – Jablonec nad Nisou, Tanvald – osoby
s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby
s kombinovanými vadami“ č. OLP/1894/2017,

9.

závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Sociálně
terapeutické dílny v Libereckém kraji“ Část 7 – Česká Lípa, Nový Bor – osoby
s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby
s kombinovanými vadami“ č. OLP/1895/2017
a ukládá
1. Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajištění
dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění,
2.

Termín: 31. 08. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise Ing. Jaroslavu Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi
Ing. Františku Peškovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna
ve výši 100 Kč/hod.
Termín: 31. 12. 2017

hlasování č. 28

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

28. (29) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Sociální
rehabilitace v Libereckém kraji“
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1260/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Sociální
rehabilitace v Libereckém kraji“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Sociální rehabilitace
v Libereckém kraji“ ve zjednodušeném režimu, v souladu s § 129 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení
Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Jana Maříková, vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb,
náhradník Mgr. Alexandra Stránská, metodik – kontrolor projektu Podpora a rozvoj
služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji,
Mgr. Jiří Tůma, metodik a analytik sociálních služeb,
náhradník Ing. Monika Musilová, koordinátorka střednědobého plánování,
Mgr. Jan Coufal, registrátor sociálních služeb, metodik,
náhradník Dana Straková, kontrolor financování sociálních služeb,
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví,
2. hodnotící komisi ve složení
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví,
Mgr. Ivana Vedralová, vedoucí oddělení sociální práce,
náhradník Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí,
Bc. Zita Stankovská, projektový/finanční manažer projektu Podpora a rozvoj služeb
v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji,
náhradník Ing. Jana Maříková, vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb,
Mgr. Jiří Tůma, metodik a analytik sociálních služeb,
náhradník Ing. Monika Musilová, koordinátorka střednědobého plánování,
Bc. Marta Veselovská, registrátorka sociálních služeb, metodička,
náhradník Mgr. Jan Coufal, registrátor sociálních služeb, metodik,
Ing. Jaroslav Morávek, člen klubu KSČM,
náhradník Ing. František Pešek, člen klubu KSČM,
Bc. Zuzana Kocumová, členka klubu Změna pro Liberecký kraj,
náhradník prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., člen klubu Změna pro Liberecký kraj,
schvaluje
1. formulář „Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky“,
2.
3.

text „zadávací dokumentace“,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Sociální
rehabilitace v Libereckém kraji“ - Část 1 – Liberec, Frýdlant, Jablonec nad Nisou,
Tanvald – osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami
č. OLP/1883/2017,

4.

závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Sociální
rehabilitace v Libereckém kraji“ - Část 2 – Liberec, Frýdlant, Jablonec nad Nisou,
Tanvald, osoby s chronickým duševním onemocněním č. OLP/1896/2017,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Sociální
rehabilitace v Libereckém kraji“ Část 3 - Česká Lípa, Nový Bor, osoby s mentálním
postižením, osoby s kombinovanými vadami č. OLP/1897/2017,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Sociální
rehabilitace v Libereckém kraji“ Část 4 - Česká Lípa, Nový Bor, osoby s chronickým

5.

6.
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7.

duševním onemocněním č. OLP/1898/2017,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Sociální
rehabilitace v Libereckém kraji“ Část 5 - Jilemnice, Semily, Turnov, Železný Brod,
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby
s kombinovanými vadami č. OLP/1899/2017

a ukládá
1. Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit další
postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
2.

Termín: 31. 08. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise Ing. Jaroslavu Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi
Ing. Františku Peškovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna
ve výši 100 Kč/hodina.
Termín: 31. 12. 2017

hlasování č. 29

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

29. (30) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Osobní
asistence v Libereckém kraji“
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1261/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Osobní asistence
v Libereckém kraji“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Osobní asistence
v Libereckém kraji“ ve zjednodušeném režimu, v souladu s § 129 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení
Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Jana Maříková, vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb,
náhradník Bc. Jaroslava Lochmanová, kontrolor projektu Podpora a rozvoj služeb
v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji,
Mgr. Jiří Tůma, metodik a analytik sociálních služeb,
náhradník Ing. Monika Musilová, koordinátorka střednědobého plánování,
Mgr. Jan Coufal, registrátor sociálních služeb, metodik,
náhradník Dana Straková, kontrolor financování sociálních služeb,
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví,
2. hodnotící komisi ve složení
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví,
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Mgr. Ivana Vedralová, vedoucí oddělení sociální práce,
náhradník Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí,
Bc. Zita Stankovská, projektový/finanční manažer projektu Podpora a rozvoj služeb
v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji,
náhradník Ing. Jana Maříková, vedoucí oddělení rozvoje a financování sociálních služeb,
Mgr. Jiří Tůma, metodik a analytik sociálních služeb,
náhradník Ing. Monika Musilová, koordinátorka střednědobého plánování,
Bc. Marta Veselovská, registrátorka sociálních služeb, metodička,
náhradník Mgr. Jan Coufal, registrátor sociálních služeb, metodik
Ing. Jaroslav Morávek, člen klubu KSČM,
náhradník Ing. František Pešek, člen klubu KSČM,
Bc. Zuzana Kocumová, členka klubu Změna pro Liberecký kraj,
náhradník prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., člen klubu Změna pro Liberecký kraj,
schvaluje
1. formulář „Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky“,
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

text „zadávací dokumentace“,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Osobní
asistence v Libereckém kraji“- Část 1 – Liberec, Hodkovice nad Mohelkou, osoby
s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením č. OLP/1905/2017,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Osobní
asistence v Libereckém kraji“ - Část 2 – Liberec, Hodkovice nad Mohelkou, Liberec,
Hodkovice nad Mohelkou – osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním
postižením č. OLP/1906/2017,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Osobní
asistence v Libereckém kraji“ Část 3 - Liberec, Hodkovice nad Mohelkou – osoby
se zdravotním postižením“ č. OLP/1907/2017,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Osobní
asistence v Libereckém kraji“ Část 4 - Chrastava, Hrádek nad Nisou, Jablonné
v Podještědí, Frýdlant, Nové Město pod Smrkem – osoby se zdravotním postižením“
č. OLP/1908/2017,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Osobní
asistence v Libereckém kraji“ Část 5 - Česká Lípa, Nový Bor – osoby se zdravotním
postižením“ č. OLP/1909/2017,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Osobní
asistence v Libereckém kraji“ Část 6 - Jablonec nad Nisou, Tanvald – osoby
se zdravotním postižením“ č. OLP/1910/2017,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Osobní
asistence v Libereckém kraji“ část 7 - Semily, Jilemnice – osoby se zdravotním
postižením“ č. OLP/1911/2017,

10. závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Osobní
asistence v Libereckém kraji“ Část 8 - Turnov, Železný Brod – osoby se zdravotním
postižením“ č. OLP/1912/2017
a ukládá
1. Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit další
postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
Termín: 30. 08. 2017
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2.

Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise Ing. Jaroslavu Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi
Ing. Františku Peškovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna
ve výši 100 Kč/hodina.
Termín: 31. 12. 2017

hlasování č. 30

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

30. (32) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Evaluace
projektů "Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“
a „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“
K dotazu M. Půty k výstupům z projektu Mgr. Šebková uvedla, že bude vytvořen strategický
dokument pro rodinnou politiku a zároveň dojde k podpoře služeb pro rodiny s dětmi.
M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy o vysvětlení termínu „evaluace“ a dále
o rozepsání konkrétní činnosti, co bude v rámci projektu činěno.
Bez další diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1262/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Evaluace projektů
"Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ a „Nastavení
systémové podpory rodin s dětmi v Libereckém kraji“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu Evaluace projektů „Podpora a rozvoj
sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“ a „Nastavení systémové podpory
rodin s dětmi v Libereckém kraji“, v souladu se směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka HOPE
GROUP, s. r. o., se sídlem Palackého třída 10, 612 00 Brno, IČO 25342282, za nabídkovou
cenu 665.500 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o dílo č. OLP/1647/2017 mezi Libereckým krajem a účastníkem HOPE GROUP,
a. s., se sídlem Palackého třída 10, 612 00 Brno, IČ 25342282
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajištění dalšího
postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 31

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

31. Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské
Základní síti – Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
Mgr. Šebková uvedla předložený materiál.
M. Půta požádal o prověření součtu částek v tabulce předloženého materiálu.
Mgr. Šebková součty prověří, materiál ve správném znění bude upraven po projednání.
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Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1263/17/RK
Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské Základní
síti – Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
Rada kraje po projednání
schvaluje
vzor Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, pro níže uvedené
poskytovatele v uvedeném rozsahu
Poskytovatel

IČO

Právní
forma

Adresa

Rumunská 14/6
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1
Rumunská 14/6
Liberec IV-Perštýn
460 01 Liberec 1
Hanychovská 743/3
Liberec III-Jeřáb, 46007
Liberec 7

ADVAITA, z. ú.

65635591

zapsaný
ústav

ADVAITA, z. ú.

65635591

zapsaný
ústav

Alvalída, z.s.

44224711

zapsaný
spolek

24160369

akciová
společnost

Týnská 632/10, Staré
Město, 110 00 Praha 1

24160369

akciová
společnost

Týnská 632/10, Staré
Město, 110 00 Praha 1
Budovatelů 3271/19,
Jablonec nad Nisou, 466
01 Jablonec nad Nisou 1

Ambeat Health Care
a.s.
Ambeat Health Care
a.s.
Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených
dětí v ČR, z.s. Klub
Jablonec nad Nisou

60253177

zapsaný
spolek

Bílý kruh bezpečí, z.s.

47607483

zapsaný
spolek

4142726

§64 - Služby následné
péče

1.1.2018 31.12.2018

2.424.000

285.000

2.139.000

6552817

§37 - Odborné sociální
poradenství

1.1.2018 31.12.2018

2.440.000

0

2.440.000

5293571

§46 - Denní stacionáře

1.1.2018 31.12.2018

4.875.763

439.067

4.437.000

4530859

§49 - Domovy pro
seniory

1.1.2018 31.12.2018

3.015.000

1.916.000

1.099.000

9450189

§44 - Odlehčovací
služby

1.1.2018 31.12.2018

281.000

73.000

208.000

9452301

§65 - Sociálně
aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

1.1.2018 31.12.2020

534.750

0

535.000

9015328

§37 - Odborné sociální
poradenství

1.1.2018 31.12.2018

881.000

0

881.000

4823957

§65 - Sociálně
aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

1.1.2018 31.12.2018

4.275.000

0

4.275.000

3959325

§54 - Raná péče

1.1.2018 31.12.2020

8.122.500

0

8.123.000

Vypočtené
náklady (v Kč)

Vypočtené
výnosy (v Kč)

Vyrovnávací
platba (v Kč)

obecně
prospěšná
společnost
obecně
prospěšná
společnost

26593980

obecně
prospěšná
společnost

Zahradní 415/10, Liberec
XI-Růžodol I, 460 01
Liberec 1

1840164

§37 - Odborné sociální
poradenství

1.1.2018 31.12.2018

177.320

0

178.000

26593980

obecně
prospěšná
společnost

Zahradní 415/10, Liberec
XI-Růžodol I, 460 01
Liberec 1

5451090

§37 - Odborné sociální
poradenství

1.1.2018 31.12.2018

142.600

0

143.000

26593980

obecně
prospěšná
společnost

Zahradní 415/10, Liberec
XI-Růžodol I, 460 01
Liberec 1

1656576

§44 - Odlehčovací
služby

1.1.2018 31.12.2020

1.483.040

207.860

1.276.000

26593980

obecně
prospěšná
společnost

Zahradní 415/10, Liberec
XI-Růžodol I, 460 01
Liberec 1

2164863

§44 - Odlehčovací
služby

1.1.2018 31.12.2020

786.160

110.265

676.000

26593980

obecně
prospěšná
společnost

Zahradní 415/10, Liberec
XI-Růžodol I, 460 01
Liberec 1

2453453

§56 - Tlumočnické
služby

1.1.2018 31.12.2020

744.000

0

744.000

26593980

obecně
prospěšná
společnost

Zahradní 415/10, Liberec
XI-Růžodol I, 460 01
Liberec 1

3852372

§39 - Osobní asistence

1.1.2018 31.12.2020

4.295.360

703.960

3.592.000

26593980

obecně
prospěšná
společnost

Zahradní 415/10, Liberec
XI-Růžodol I, 460 01
Liberec 1

4148036

§37 - Odborné sociální
poradenství

1.1.2018 31.12.2020

130.200

0

131.000

26593980

obecně
prospěšná
společnost

Zahradní 415/10, Liberec
XI-Růžodol I, 460 01
Liberec 1

5362299

§44 - Odlehčovací
služby

1.1.2018 31.12.2020

691.920

114.615

578.000

26593980

obecně
prospěšná
společnost

Zahradní 415/10, Liberec
XI-Růžodol I, 460 01
Liberec 1

6806376

§44 - Odlehčovací
služby

1.1.2018 31.12.2020

907.680

112.140

796.000

26593980

obecně
prospěšná
společnost

Zahradní 415/10, Liberec
XI-Růžodol I, 460 01
Liberec 1

7135154

§39 - Osobní asistence

1.1.2018 31.12.2020

3.840.280

623.270

3.218.000

26593980

obecně
prospěšná
společnost

Zahradní 415/10, Liberec
XI-Růžodol I, 460 01
Liberec 1

7559709

§39 - Osobní asistence

1.1.2018 31.12.2020

8.544.592

1.668.800

6.876.000

26593980

obecně
prospěšná

Zahradní 415/10, Liberec
XI-Růžodol I, 460 01

9349276

§39 - Osobní asistence

1.1.2018 31.12.2020

5.657.473

945.478

4.712.000

28731191

Centrum LIRA, z.ú.

28731191

CENTRUM PRO
ZDRAVOTNĚ

Platnost
Pověření
SGEI

U Trojice 1042/2, Praha 5
- Smíchov, 150 00 Praha
5
Matoušova 406/20,
Liberec III-Jeřáb, 460 07
Liberec 7
Matoušova 406/20,
Liberec III-Jeřáb, 460 07
Liberec 7

Centrum LIRA, z.ú.

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

Druh služby dle zák.
č. 108/2006 Sb.,
v pl. zn.

Registrační
číslo služby
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Poskytovatel

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

IČO

26593980

Právní
forma

§37 - Odborné sociální
poradenství

1.1.2018 31.12.2020

141.360

0

142.000

Emilie Floriánové 1736/8,
Jablonec nad Nisou, 466
01 Jablonec nad Nisou 1

1947710

§44 - Odlehčovací
služby

1.1.2018 31.12.2018

3.441.956

579.956

2.862.000

Emilie Floriánové 1736/8,
Jablonec nad Nisou, 466
01 Jablonec nad Nisou 1

8396068

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2018

13.447.391

2.392.391

11.055.000

Krejčího 1172/3, Liberec
VI-Rochlice, 460 06
Liberec 6

2480451

§49 - Domovy pro
seniory

1.1.2018 31.12.2020

2.546.970

1.122.000

1.425.000

Krejčího 1172/3, Liberec
VI-Rochlice, 460 06
Liberec 6

6722018

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

35.610.370

7.075.000

28.536.000

Krejčího 1172/3, Liberec
VI-Rochlice, 460 06
Liberec 6

7665554

§44 - Odlehčovací
služby

1.1.2018 31.12.2020

3.189.920

1.558.000

1.632.000

6769479

§65 - Sociálně
aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

1.1.2018 31.12.2020

1.599.600

0

1.600.000

4358523

§56 - Tlumočnické
služby

1.1.2018 31.12.2018

415.400

0

416.000

1.1.2018 31.12.2018

725.400

0

726.000

1.1.2018 31.12.2020

1.426.000

0

1.426.000

9813481

§37 - Odborné sociální
poradenství

1.1.2018 31.12.2020

3.300.000

0

3.300.000

Roztocká 994, 514 01
Jilemnice

3790182

§46 - Denní stacionáře

1.1.2018 31.12.2018

5.760.960

1.690.000

4.071.000

Roztocká 994, 514 01
Jilemnice

4349497

§39 - Osobní asistence

1.1.2018 31.12.2018

1.557.440

214.000

1.344.000

Roztocká 994, 514 01
Jilemnice

5312119

§47 - Týdenní
stacionáře

1.1.2018 31.12.2020

5.110.000

1.357.312

3.753.000

Na Olešce 433,
Podmoklice, 513 01
Semily

4297455

§46 - Denní stacionáře

1.1.2018 31.12.2018

4.284.000

528.000

3.756.000

3166608

§48 - Domovy pro
osoby se zdravotním
postižením

1.1.2018 31.12.2018

10.884.720

4.278.000

6.607.000

7044506

§51 - Chráněné bydlení

1.1.2018 31.12.2018

12.865.296

6.194.239

6.672.000

2718583

§67 - Sociálně
terapeutické dílny

1.1.2018 31.12.2020

1.419.800

0

1.420.000

5793673

§39 - Osobní asistence

1.1.2018 31.12.2020

1.711.820

578.500

1.134.000

5231429

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2018

6.062.522

1.326.131

4.737.000

8507871

§39 - Osobní asistence

1.1.2018 31.12.2018

1.302.000

282.000

1.020.000

3428319

§62 - Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

1.1.2018 31.12.2020

1.105.150

0

1.106.000

5741111

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

3.082.640

700.000

2.383.000

příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e

65100654

Centrum zdravotní a
sociální péče Liberec,
příspěvková organizace

65100654

Centrum zdravotní a
sociální péče Liberec,
příspěvková organizace

65100654

Compitum, z.s.

26571129

zapsaný
spolek

Česká unie neslyšících

00675547

zapsaný
ústav

Česká unie neslyšících

00675547

zapsaný
ústav

Člověk v tísni, o.p.s.

25755277

obecně
prospěšná
společnost

68455232

zapsaný
spolek

Dětské centrum
Jilemnice, příspěvková
organizace

68247877

Dětské centrum Semily,
příspěvková organizace

00856134

DH Liberec, o.p.s.

27298523

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
Diakonie ČCE středisko v Jablonci nad
Nisou
Diakonie ČCE středisko v Jablonci nad
Nisou
DIAKONIE DUBÁ z.s.
Diecézní charita
Litoměřice
Domov důchodců a
dům s pečovatelskou
službou Zákupy,
příspěvková organizace
Domov důchodců a
dům s pečovatelskou
službou Zákupy,
příspěvková organizace
Domov U Spasitele,
středisko Diakonie a
misie Církve
československé husitské

43464343
73633992
73633992
26591511
40229939

71167463

71167463

Vyrovnávací
platba (v Kč)

9725207

Centrum zdravotní a
sociální péče Liberec,
příspěvková organizace

68247877

Vypočtené
výnosy (v Kč)

Zahradní 415/10, Liberec
XI-Růžodol I, 460 01
Liberec 1

43256503

Dětské centrum
Jilemnice, příspěvková
organizace

Vypočtené
náklady (v Kč)

obecně
prospěšná
společnost

Centrum sociálních
služeb Jablonec nad
Nisou, p.o.

68247877

Platnost
Pověření
SGEI

Liberec 1

43256503

Dětské centrum
Jilemnice, příspěvková
organizace

Druh služby dle zák.
č. 108/2006 Sb.,
v pl. zn.

společnost

Centrum sociálních
služeb Jablonec nad
Nisou, p.o.

Déčko Liberec z.s.

Registrační
číslo služby

Adresa

příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e
obecně
prospěšná
společnost
obecně
prospěšná
společnost
obecně
prospěšná
společnost
obecně
prospěšná
společnost

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 Město, 110 00
Praha 1
Šafaříkova 635/24, Praha
2 - Vinohrady, 120 00
Praha 2
Švermova 32/35, Liberec
X-Františkov, 460 10
Liberec 10

Vlčí vrch 323, Liberec
Starý Harcov, 460 15
Liberec 15
Vlčí vrch 323, Liberec
Starý Harcov, 460 15
Liberec 15
Vlčí vrch 323, Liberec
Starý Harcov, 460 15
Liberec 15
Vlčí vrch 323, Liberec
Starý Harcov, 460 15
Liberec 15

XVXVXVXV-

4756138

5235056

§66 - Sociálně
aktivizační služby pro
seniory a osoby se
zdravotním postižením
§62 - Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

zapsaný
spolek

1. máje 868/11, Liberec
III - Jeřáb, 460 01 Liberec

cíkevní
organizac
e
cíkevní
organizac
e
cíkevní
organizac
e

Komenského 616,
Vrchlabí, 543 01 Vrchlabí
1
Pod Baštou 1375/10,
Jablonec nad Nisou, 466
01 Jablonec nad Nisou 1
Pod Baštou 1375/10,
Jablonec nad Nisou, 466
01 Jablonec nad Nisou 1

zapsaný
spolek

Dlouhá 87/103, 471 41
Dubá

1372957

§70 - Sociální
rehabilitace

1.1.2018 31.12.2018

2.628.000

850.000

1.778.000

cíkevní
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e

Kosmonautů 2022,
Předměstí, 412 01
Litoměřice 1

3632154

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

1.373.216

207.432

1.166.000

Nové Zákupy 500, 471 23
Zákupy

3001174

§49 - Domovy pro
seniory

1.1.2018 31.12.2020

16.607.500

7.913.500

8.694.000

Nové Zákupy 500, 471 23
Zákupy

3555154

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

818.400

203.000

616.000

73632791

cíkevní
organizac
e

Máchova 650, Frýdlant,
464 01 Frýdlant

3988103

§49 - Domovy pro
seniory

1.1.2018 31.12.2020

18.010.132

5.083.300

12.927.000

Dům penzion pro
důchodce, příspěvková
organizace

60254050

příspěvko
vá
organizac
e

Tyršova 1340, 468 51
Smržovka

1526260

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

2.846.592

618.639

2.228.000

ELVA HELP o.s.

26586100

zapsaný
spolek

Palachova 504/7, Liberec
I-Staré Město, 460 01
Liberec 1

7890129

§70 - Sociální
rehabilitace

1.1.2018 31.12.2020

823.360

0

824.000
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Poskytovatel

IČO

Farní charita Česká Lípa

70226148

Farní charita Česká Lípa

70226148

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

Právní
forma
cíkevní
organizac
e
cíkevní
organizac
e
obecně
prospěšná
společnost
obecně
prospěšná
společnost
obecně
prospěšná
společnost
obecně
prospěšná
společnost

Adresa

Dubická 992/14, Česká
Lípa, 470 01 Česká Lípa 1
Dubická 992/14, Česká
Lípa, 470 01 Česká Lípa 1
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

Druh služby dle zák.
č. 108/2006 Sb.,
v pl. zn.

Platnost
Pověření
SGEI

1297986

§57 - Azylové domy

1.1.2018 31.12.2018

6.882.582

778.469

6.105.000

6790491

§62 - Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

1.1.2018 31.12.2020

713.000

0

713.000

3596108

§43 - Podpora
samostatného bydlení

1.1.2018 31.12.2018

4.224.525

320.000

3.905.000

5563434

§67 - Sociálně
terapeutické dílny

1.1.2018 31.12.2018

2.852.000

0

2.852.000

8208204

§70 - Sociální
rehabilitace

1.1.2018 31.12.2018

2.103.350

0

2.104.000

3865693

§51 - Chráněné bydlení

1.1.2018 31.12.2020

5.420.040

1.564.000

3.857.000

Registrační
číslo služby

Vypočtené
náklady (v Kč)

Vypočtené
výnosy (v Kč)

Vyrovnávací
platba (v Kč)

FOKUS Liberec o.p.s.

46749411

FOKUS Semily, z.s.

22871080

zapsaný
spolek

Nad Školami 480, 513 01
Semily

6265472

§67 - Sociálně
terapeutické dílny

31.12.2020

1.717.400

0

1.718.000

FOKUS Turnov, z.s.

49295101

zapsaný
spolek

Skálova 415, Turnov, 511
01 Turnov 1

4661168

§67 - Sociálně
terapeutické dílny

1.1.2018 31.12.2018

1.614.480

0

1.615.000

49295101

zapsaný
spolek

Skálova 415, Turnov, 511
01 Turnov 1

7471836

§43 - Podpora
samostatného bydlení

1.1.2018 31.12.2020

1.736.000

100.000

1.636.000

49295101

zapsaný
spolek

Skálova 415, Turnov, 511
01 Turnov 1

9314906

§45 - Centra denních
služeb

1.1.2018 31.12.2020

1.973.400

370.515

1.603.000

obecně
prospěšná
společnost
obecně
prospěšná
společnost
obecně
prospěšná
společnost

Pod Perštýnem 1 a 3, ,
Liberec IV.-Perštýn, 460
01 Liberec
Pod Perštýnem 1 a 3, ,
Liberec IV.-Perštýn, 460
01 Liberec
Pod Perštýnem 1 a 3, ,
Liberec IV.-Perštýn, 460
01 Liberec

4343228

§44 - Odlehčovací
služby

1.1.2018 31.12.2018

3.106.312

175.000

2.932.000

4343228

§44 - Odlehčovací
služby

1.1.2018 31.12.2018

6.552.730

1.100.000

5.453.000

9543067

§37 - Odborné sociální
poradenství

1.1.2018 31.12.2020

2.673.750

0

2.674.000

1.1.2018 31.12.2020

1.426.000

0

1.426.000

FOKUS Turnov, z.s.
FOKUS Turnov, z.s.
Hospic sv. Zdislavy,
o.p.s.

28700210

Hospic sv. Zdislavy,
o.p.s.

28700210

Hospic sv. Zdislavy,
o.p.s.

28700210

LAMPA, z.s.

22889159

zapsaný
spolek

Husova 89, Mimoň I, 471
24 Mimoň

1457407

§62 - Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

LAMPA, z.s.

22889159

zapsaný
spolek

Husova 89, Mimoň I, 471
24 Mimoň

7555345

§69 - Terénní programy

1.1.2018 31.12.2020

543.120

0

544.000

2073130

§37 - Odborné sociální
poradenství

1.1.2018 31.12.2020

1.426.000

0

1.426.000

5957695

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

1.926.960

466.000

1.461.000

1.1.2018 31.12.2020

356.500

0

357.000

1.1.2018 31.12.2020

356.500

0

357.000

1.1.2018 31.12.2020

356.500

0

357.000

Laxus z. ú.

62695487

zapsaný
ústav

Lucie Brožková

75100967

fyzická
osoba

MAJÁK o.p.s.

25405276

MAJÁK o.p.s.

25405276

MAJÁK o.p.s.

25405276

MAREVA z.s.

01679198

zapsaný
spolek

Mateřská škola a
Základní škola Sluníčko
Turnov, příspěvková
organizace

71173854

příspěvko
vá
organizac
e

MCU KOLOSEUM, o.p.s.

25405080

Město Cvikov

00260410

obecně
prospěšná
společnost
obecně
prospěšná
společnost
obecně
prospěšná
společnost

Bedřicha Smetany 55,
Nymburk, 288 02
Nymburk 2
Dlouhá 1058/19,
Lovosice, 410 02 Lovosice
2
Konopná 776/8, Liberec
XIV-Ruprechtice, 460 14
Liberec 14
Konopná 776/8, Liberec
XIV-Ruprechtice, 460 14
Liberec 14
Konopná 776/8, Liberec
XIV-Ruprechtice, 460 14
Liberec 14
Na Pískovně 657/24,
Liberec XIV-Ruprechtice,
460 14 Liberec 14

6714275
6899978
8975100

§62 - Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež
§62 - Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež
§62 - Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

7734736

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

3.439.760

680.000

2.760.000

Kosmonautů 1641,
Turnov, 511 01 Turnov 1

5285192

§39 - Osobní asistence

1.1.2018 31.12.2018

1.994.283

338.293

1.656.000

obecně
prospěšná
společnost

Generála Svobody 83/47,
Liberec XIII-Nové
Pavlovice, 460 01 Liberec
1

4873800

§39 - Osobní asistence

1.1.2018 31.12.2020

7.068.000

1.710.000

5.358.000

obec

Náměstí Osvobození 63,
Cvikov I, 471 54 Cvikov

2700736

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2018

1.320.600

120.000

1.201.000

8598927

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

1.877.360

454.000

1.424.000

2088349

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

2.537.040

240.000

2.298.000

3886672

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

3.011.464

409.600

2.602.000

Město Desná

00262307

obec

Město Frýdlant

00262781

obec

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

Město Hodkovice nad
Mohelkou

00262820

obec

Město Chrastava

00262871

obec

náměstí 1. máje 1, 463 31
Chrastava

7777619

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

1.795.520

301.000

1.495.000

Město Jablonné v
Podještědí

00260576

obec

náměstí Míru 22, 471 25
Jablonné v Podještědí

2838544

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

2.027.400

290.000

1.738.000

obec

Masarykovo náměstí 82,
514 01 Jilemnice

2084701

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

3.290.960

586.000

2.705.000

obec

Osvobození 470, 471 14
Kamenický Šenov

1129034

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

2.310.955

288.673

2.023.000

obec

Husovo náměstí 6, 512 51
Lomnice nad Popelkou

8460985

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

3.669.160

620.000

3.050.000

obec

Palackého 280, 463 65
Nové Město pod Smrkem

8227630

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

2.255.560

209.000

2.047.000

2587147

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

503.440

51.000

453.000

2552651

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2018

1.154.305

100.891

1.054.000

Město Jilemnice
Město Kamenický Šenov
Město Lomnice nad
Popelkou
Město Nové Město pod
Smrkem

00275808
00260622
00275905
00263036

Fučíkova 421, Raspenava,
464 01 Frýdlant v
Čechách
Husova 490, Rychnov u
Jablonce nad Nisou, 468
02 Rychnov u Jablonce
n.Nis.

Město Raspenava

00263141

obec

Město Rychnov u
Jablonce nad Nisou

00262552

obec

Město Stráž pod
Ralskem

00260967

obec

Revoluční 164, 471 27
Stráž pod Ralskem

2574699

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

1.685.476

131.255

1.555.000

Město Velké Hamry

00262595

obec

Velké Hamry 362, 468 45
Velké Hamry

7207666

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

1.331.859

76.080

1.256.000
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Poskytovatel

Město Železný Brod

IČO

00262633

Právní
forma

obec

Most k naději, z.s.

63125137

zapsaný
spolek

Most k naději, z.s.

63125137

zapsaný
spolek

Most k naději, z.s.

63125137

zapsaný
spolek

Most k naději, z.s.

63125137

zapsaný
spolek

Most k naději, z.s.

63125137

zapsaný
spolek

NADĚJE

00570931

zapsaný
spolek

NADĚJE

00570931

zapsaný
spolek

NADĚJE

00570931

zapsaný
spolek

NADĚJE

00570931

zapsaný
spolek

NADĚJE

00570931

zapsaný
spolek

NADĚJE

00570931

zapsaný
spolek

NADĚJE

00570931

zapsaný
spolek

NADĚJE

00570931

zapsaný
spolek

Národní ústav pro
autismus, z.ú.

26623064

zapsaný
ústav

Návrat, o.p.s.

27323773

obecně
prospěšná
společnost
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e

Nemocnice Jablonec
nad Nisou, p.o.

00829838

Nemocnice následné
péče s poliklinikou
Lomnice nad Popelkou

00854875

Nemocnice s
poliklinikou Česká Lípa,
a. s.

27283518

akciová
společnost

Občanské sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

zapsaný
spolek

Adresa

náměstí 3. května 1, 468
22 Železný Brod
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
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
Brunnerova 1011/3, Praha
17 - Řepy, 163 00 Praha
618
Široká 304/68, Liberec IIIJeřáb, 460 07 Liberec 7

Druh služby dle zák.
č. 108/2006 Sb.,
v pl. zn.

Platnost
Pověření
SGEI

2928724

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

4.873.200

800.000

4.074.000

1220799

§58 - Domy na půl
cesty

1.1.2018 31.12.2020

2.739.160

324.000

2.416.000

1229581

§59 - Kontaktní centra

1.1.2018 31.12.2020

3.348.000

0

3.348.000

3775974

§69 - Terénní programy

1.1.2018 31.12.2020

1.215.760

0

1.216.000

3801846

§59 - Kontaktní centra

1.1.2018 31.12.2020

2.029.900

0

2.030.000

8306216

§69 - Terénní programy

1.1.2018 31.12.2020

5.152.200

0

5.153.000

1020591

§61 - Nízkoprahová
denní centra

1.1.2018 31.12.2020

3.142.900

0

3.143.000

1303151

§63 - Noclehárny

1.1.2018 31.12.2020

1.782.339

173.370

1.609.000

1420566

§69 - Terénní programy

1.1.2018 31.12.2020

2.184.000

0

2.184.000

1775589

§69 - Terénní programy

1.1.2018 31.12.2020

3.310.800

0

3.311.000

2481915

§61 - Nízkoprahová
denní centra

1.1.2018 31.12.2020

3.995.280

0

3.996.000

3822869

§63 - Noclehárny

1.1.2018 31.12.2020

1.573.560

291.000

1.283.000

5918012

§57 - Azylové domy

1.1.2018 31.12.2020

3.489.558

492.660

2.997.000

9860755

§69 - Terénní programy

1.1.2018 31.12.2020

728.000

0

728.000

9864940

§44 - Odlehčovací
služby

1.1.2018 31.12.2020

316.200

70.000

247.000

6224406

§57 - Azylové domy

1.1.2018 31.12.2020

4.034.509

246.636

3.788.000

1.1.2018 31.12.2018

1.727.478

1.026.478

701.000

1.1.2018 31.12.2018

1.314.000

522.000

792.000

1.1.2018 31.12.2018

1.848.446

472.446

1.376.000

1.1.2018 31.12.2020

818.400

0

819.000

1.1.2018 31.12.2020

1.426.000

0

1.426.000

1.1.2018 31.12.2020

706.800

0

707.000

Registrační
číslo služby

Nemocniční 4446/15,
Jablonec nad Nisou, 466
01 Jablonec nad Nisou 1

3702507

Komenského 440, 512 51
Lomnice nad Popelkou

3682159

Purkyňova 1849, Česká
Lípa, 470 01 Česká Lípa 1

4501907

Oblačná 450/1, Liberec VKristiánov, 460 05 Liberec
5
Oblačná 450/1, Liberec VKristiánov, 460 05 Liberec
5

5063729

§52 - Sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních ústavní péče
§52 - Sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních ústavní péče
§52 - Sociální služby
poskytované ve
zdravotnických
zařízeních ústavní péče
§69 - Terénní programy
§65 - Sociálně
aktivizační služby pro
rodiny s dětmi
§66 - Sociálně
aktivizační služby pro
seniory a osoby se
zdravotním postižením

Vypočtené
náklady (v Kč)

Vypočtené
výnosy (v Kč)

Vyrovnávací
platba (v Kč)

Občanské sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

zapsaný
spolek

Občanské sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

zapsaný
spolek

Oblačná 450/1, Liberec VKristiánov, 460 05 Liberec
5

8054292

Občanské sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

zapsaný
spolek

Oblačná 450/1, Liberec VKristiánov, 460 05 Liberec
5

8791447

§37 - Odborné sociální
poradenství

1.1.2018 31.12.2020

541.880

0

542.000

obec

Horní Branná 1, 512 36
Horní Branná

7177985

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2018

1.513.829

355.830

1.158.000

obec

nám. Odboje 12, 471 06
Horní Police

1853485

§40 - Pečovatelská
služba

31.12.2020

328.646

57.037

272.000

obec

Karlovice 12, 511 01
Turnov 1

3415850

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2018

1.009.360

249.000

761.000

obec

Chutnovka 36, Mírová pod
Kozákovem, 511 01
Turnov 1

3005927

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

558.000

160.000

398.000

3977219

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2018

486.874

40.640

447.000

7923702

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2018

600.000

20.000

580.000

3146268

§57 - Azylové domy

1.1.2018 31.12.2018

3.157.790

271.790

2.886.000

6940940

§49 - Domovy pro
seniory

1.1.2018 31.12.2018

8.337.760

4.224.000

4.114.000

9958898

§57 - Azylové domy

1.1.2018 31.12.2020

3.102.500

275.471

2.828.000

1807508

§62 - Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

1.1.2018 31.12.2020

2.108.000

0

2.108.000

5070480

§37 - Odborné sociální
poradenství

1.1.2018 31.12.2020

164.920

0

165.000

8501960

§62 - Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

1.1.2018 31.12.2020

1.283.400

0

1.284.000

Obec Horní Branná
Obec Horní Police
Obec Karlovice
Obec Mírová pod
Kozákovem
Obec Poniklá
Obec Příšovice

00275735
00524662
00275824
00275913
00276006
00263125

Oblastní charita Liberec

26520699

Oblastní charita Liberec

26520699

Oblastní charita Liberec

26520699

Oblastní charita Most

70828920

Oblastní charita Most

70828920

Oblastní charita Most

70828920

obec

Poniklá 65, 512 42 Poniklá

obec

Příšovice 60, 463 46
Příšovice

cíkevní
organizac
e
cíkevní
organizac
e
cíkevní
organizac
e
cíkevní
organizac
e
cíkevní
organizac
e
cíkevní
organizac
e

Uhlířská 424/7, Liberec
XI-Růžodol I, 460 01
Liberec 1
Uhlířská 424/7, Liberec
XI-Růžodol I, 460 01
Liberec 1
Uhlířská 424/7, Liberec
XI-Růžodol I, 460 01
Liberec 1
Petra Jilemnického
2457/1, Most, 434 01
Most 1
Petra Jilemnického
2457/1, Most, 434 01
Most 1
Petra Jilemnického
2457/1, Most, 434 01
Most 1

6374958
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Oblastní charita Most

70828920

PAMPELIŠKA, o.p.s.

27284506

PAMPELIŠKA, o.p.s.

27284506

Pečovatelská služba
Český Dub příspěvková organizace

72744723

Pečovatelská služba
Hrádek nad
Nisou,příspěvková
organizace

71177248

REVA o. p. s.

25447726

Právní
forma
cíkevní
organizac
e
obecně
prospěšná
společnost
obecně
prospěšná
společnost
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e
obecně
prospěšná
společnost

Adresa

Registrační
číslo služby

855.600

0

856.000

Ústecká 318, 403 23
Velké Březno

2572767

§50 - Domovy se
zvláštním režimem

1.1.2018 31.12.2018

11.842.000

5.278.000

6.564.000

Ústecká 318, 403 23
Velké Březno

6967411

§49 - Domovy pro
seniory

1.1.2018 31.12.2018

11.359.640

4.932.000

6.428.000

V Parku 190, Český Dub
IV, 463 43 Český Dub

6191395

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

4.186.984

724.600

3.463.000

Žitavská 670, 463 34
Hrádek nad Nisou

5475959

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2018

3.676.080

421.080

3.255.000

Svatoplukova 352/2,
Liberec IV-Perštýn, 460
01 Liberec 1

2049573

§39 - Osobní asistence

1.1.2018 31.12.2020

13.327.129

2.892.685

10.435.000

1.1.2018 31.12.2020

1.426.000

0

1.426.000

1.1.2018 31.12.2020

1.171.800

0

1.172.000

5391602

§50 - Domovy se
zvláštním režimem

1.1.2018 31.12.2018

10.602.000

5.020.000

5.582.000

6407777

§66 - Sociálně
aktivizační služby pro
seniory a osoby se
zdravotním postižením

1.1.2018 31.12.2020

641.700

0

642.000

8419868

§39 - Osobní asistence

1.1.2018 31.12.2020

10.266.270

1.610.250

8.657.000

1161877

§69 - Terénní programy

1.1.2018 31.12.2020

2.389.480

0

2.390.000

9603734

§46 - Denní stacionáře

1.1.2018 31.12.2020

3.185.412

663.881

2.522.000

2527518

§70 - Sociální
rehabilitace

1.1.2018 31.12.2020

5.069.120

0

5.070.000

Klášterní 39, 471 25
Jablonné v Podještědí

6877163

§62 - Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

1.1.2018 31.12.2020

1.711.200

0

1.712.000

nám. Dr. E. Beneše
559/28, Liberec I-Staré
Město, 460 01 Liberec 1

7455227

§70 - Sociální
rehabilitace

1.1.2018 31.12.2018

297.600

0

298.000

2930990

Rodina v centru, z.ú.

27004295

zapsaný
ústav

Smetanova 387, 473 01
Nový Bor

4141507

22829903

zapsaný
ústav

Nerudova 3113/17,
Jablonec nad Nisou, 466
01 Jablonec nad Nisou 1

22829903

zapsaný
ústav

Romodrom o.p.s.

26537036

obecně
prospěšná
společnost

Ruprechtický farní
spolek

27016781

zapsaný
spolek

Rodina24 z. ú.

Rytmus Liberec, o.p.s.
SANREPO, o.p.s.

27322793
22796932

obecně
prospěšná
společnost
obecně
prospěšná
společnost
společnost
s ručením
omezený
m

Vyrovnávací
platba (v Kč)

1.1.2018 31.12.2020

Smetanova 387, 473 01
Nový Bor

zapsaný
ústav

Vypočtené
výnosy (v Kč)

§62 - Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

zapsaný
ústav

22829903

Vypočtené
náklady (v Kč)

8696715

27004295

Rodina24 z. ú.

Platnost
Pověření
SGEI

Petra Jilemnického
2457/1, Most, 434 01
Most 1

Rodina v centru, z.ú.

Rodina24 z. ú.

Druh služby dle zák.
č. 108/2006 Sb.,
v pl. zn.

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
Divoká 1186, Liberec XIVRuprechtice, 460 14
Liberec 14
Palachova 504/7, Liberec
I-Staré Město, 460 01
Liberec 1

§62 - Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež
§65 - Sociálně
aktivizační služby pro
rodiny s dětmi

SAREMA LIBEREC s.r.o.

25049313

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

02107538

obecně
prospěšná
společnost

Školní 2213, Česká Lípa,
470 01 Česká Lípa 1

9072226

§66 - Sociálně
aktivizační služby pro
seniory a osoby se
zdravotním postižením

1.1.2018 31.12.2020

1.266.040

0

1.267.000

SeniA z.s.

27010031

zapsaný
spolek

Dlouhá 1376/25a,
Jablonec nad Nisou, 466
01 Jablonec nad Nisou 1

5792926

§45 - Centra denních
služeb

1.1.2018 31.12.2018

1.192.342

115.566

1.077.000

26671468

zapsaný
spolek

Brigádnická 2260, Turnov,
511 01 Turnov 1

5091362

§45 - Centra denních
služeb

1.1.2018 31.12.2020

1.511.560

319.000

1.193.000

26671468

zapsaný
spolek

Brigádnická 2260, Turnov,
511 01 Turnov 1

9321887

§44 - Odlehčovací
služby

1.1.2018 31.12.2018

124.595

30.000

95.000

obecně
prospěšná
společnost
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e

Staré Splavy č.e. 253,
Doksy, 471 63 Staré
Splavy

3802797

§58 - Domy na půl
cesty

1.1.2018 31.12.2018

571.640

72.000

500.000

Školní 2213, Česká Lípa,
470 01 Česká Lípa 1

1410170

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2018

11.500.000

4.800.000

6.700.000

Školní 2213, Česká Lípa,
470 01 Česká Lípa 1

8170444

§57 - Azylové domy

1.1.2018 31.12.2018

1.100.000

140.000

960.000

Školní 2213, Česká Lípa,
470 01 Česká Lípa 1

8788790

§49 - Domovy pro
seniory

1.1.2018 31.12.2018

10.249.319

4.003.319

6.246.000

Školní 2213, Česká Lípa,
470 01 Česká Lípa 1

6732891

§57 - Azylové domy

1.1.2018 31.12.2020

4.400.000

300.000

4.100.000

Panská 199, 472 01 Doksy

8609487

§49 - Domovy pro
seniory

1.1.2018 31.12.2018

20.403.500

11.974.000

8.430.000

Panská 199, 472 01 Doksy

2854766

§46 - Denní stacionáře

1.1.2018 31.12.2020

347.200

110.000

238.000

Panská 199, 472 01 Doksy

4493554

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

1.853.800

400.000

1.454.000

Pražská 273, Mimoň I,
471 24 Mimoň

3625295

§49 - Domovy pro
seniory

1.1.2018 31.12.2020

28.095.920

13.754.000

14.342.000

Pražská 273, Mimoň I,
471 24 Mimoň

6836867

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

4.008.920

1.117.000

2.892.000

B. Egermanna 950, 473
01 Nový Bor

1280179

§46 - Denní stacionáře

1.1.2018 31.12.2018

1.387.200

95.000

1.293.000

SLUNCE VŠEM, zapsaný
spolek
SLUNCE VŠEM, zapsaný
spolek
Snílek, o. p. s.

26640007

Sociální služby města
České Lípy, příspěvková
organizace

72745339

Sociální služby města
České Lípy, příspěvková
organizace

72745339

Sociální služby města
České Lípy, příspěvková
organizace

72745339

Sociální služby města
České Lípy, příspěvková
organizace

72745339

Sociální služby města
Doksy, příspěvková
organizace

48282910

Sociální služby města
Doksy, příspěvková
organizace

48282910

Sociální služby města
Doksy, příspěvková
organizace

48282910

Sociální služby města
Mimoň, příspěvková
organizace

48282901

Sociální služby města
Mimoň, příspěvková
organizace

48282901

Sociální služby města
Nový Bor, příspěvková
organizace

75143861
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Sociální služby města
Nový Bor, příspěvková
organizace

75143861

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

00854930

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

00854930

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

00854930

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

00854930

Sociální služby Semily,
příspěvková organizace

00854930

Spokojený domov,
o.p.s.

29043913

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

Registrační
číslo služby

Adresa

příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e
obecně
prospěšná
společnost
obecně
prospěšná
společnost
obecně
prospěšná
společnost
obecně
prospěšná
společnost
obecně
prospěšná
společnost
obecně
prospěšná
společnost
obecně
prospěšná
společnost

Druh služby dle zák.
č. 108/2006 Sb.,
v pl. zn.

Platnost
Pověření
SGEI

Vypočtené
náklady (v Kč)

Vypočtené
výnosy (v Kč)

Vyrovnávací
platba (v Kč)

B. Egermanna 950, 473
01 Nový Bor

7901485

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2018

8.508.880

920.000

7.589.000

Bavlnářská 523,
Podmoklice, 513 01
Semily

3732526

§49 - Domovy pro
seniory

1.1.2018 31.12.2018

24.852.080

13.981.000

10.872.000

Bavlnářská 523,
Podmoklice, 513 01
Semily

3949768

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2018

2.381.000

630.000

1.751.000

Bavlnářská 523,
Podmoklice, 513 01
Semily

2308616

§50 - Domovy se
zvláštním režimem

1.1.2018 31.12.2020

26.134.240

13.290.000

12.845.000

Bavlnářská 523,
Podmoklice, 513 01
Semily

2446668

§44 - Odlehčovací
služby

1.1.2018 31.12.2020

686.359

135.515

551.000

Bavlnářská 523,
Podmoklice, 513 01
Semily

3877954

§46 - Denní stacionáře

1.1.2018 31.12.2020

1.091.200

101.000

991.000

Na Návsi 44, Veselá, 295
01 Mnichovo Hradiště

7253089

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2018

941.340

179.145

763.000

Na Návsi 44, Veselá, 295
01 Mnichovo Hradiště

5968921

§44 - Odlehčovací
služby

1.1.2018 31.12.2020

423.753

51.736

373.000

7143232

§39 - Osobní asistence

1.1.2018 31.12.2020

2.638.720

678.000

1.961.000

4353078

§43 - Podpora
samostatného bydlení

1.1.2018 31.12.2018

1.497.300

198.000

1.300.000

5227172

§51 - Chráněné bydlení

1.1.2018 31.12.2018

9.750.908

2.455.908

7.295.000

6650186

§67 - Sociálně
terapeutické dílny

1.1.2018 31.12.2020

1.568.600

0

1.569.000

2877860

§42 - Průvodcovské a
předčitatelské služby

1.1.2018 31.12.2018

312.609

7.104

306.000

1.1.2018 31.12.2018

1.381.000

0

1.381.000

1.1.2018 31.12.2018

275.280

0

276.000

1.1.2018 31.12.2018

280.240

0

281.000

1.1.2018 31.12.2020

538.160

0

539.000

Na Návsi 44, Veselá, 295
01 Mnichovo Hradiště
Lužická 920/7, Liberec IStaré Město, 460 01
Liberec 1
Lužická 920/7, Liberec IStaré Město, 460 01
Liberec 1
Lužická 920/7, Liberec IStaré Město, 460 01
Liberec 1
Na Výšinách 451/9,
Liberec V-Kristiánov, 460
05 Liberec 5

TyfloCentrum Liberec,
o.p.s.

25475894

obecně
prospěšná
společnost

Na Výšinách 451/9,
Liberec V-Kristiánov, 460
05 Liberec 5

4539083

§66 - Sociálně
aktivizační služby pro
seniory a osoby se
zdravotním postižením

TyfloCentrum Liberec,
o.p.s.

25475894

obecně
prospěšná
společnost

Na Výšinách 451/9,
Liberec V-Kristiánov, 460
05 Liberec 5

8340162

§70 - Sociální
rehabilitace

TyfloCentrum Liberec,
o.p.s.

25475894

obecně
prospěšná
společnost

Na Výšinách 451/9,
Liberec V-Kristiánov, 460
05 Liberec 5

8587646

TyfloCentrum Liberec,
o.p.s.

25475894

obecně
prospěšná
společnost

Na Výšinách 451/9,
Liberec V-Kristiánov, 460
05 Liberec 5

2954592

TyfloCentrum Liberec,
o.p.s.

25475894

obecně
prospěšná
společnost

Na Výšinách 451/9,
Liberec V-Kristiánov, 460
05 Liberec 5

5293407

§42 - Průvodcovské a
předčitatelské služby

1.1.2018 31.12.2020

364.684

10.100

355.000

TyfloCentrum Liberec,
o.p.s.

25475894

obecně
prospěšná
společnost

Na Výšinách 451/9,
Liberec V-Kristiánov, 460
05 Liberec 5

6756200

§66 - Sociálně
aktivizační služby pro
seniory a osoby se
zdravotním postižením

1.1.2018 31.12.2020

281.480

0

282.000

ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o.

03781224

Horní Rokytnice 590, 512
44 Rokytnice nad Jizerou
1

5773192

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

3.968.000

770.000

3.198.000

Zdravotně sociální
služby Turnov

00854883

28. října 812, Turnov, 511
01 Turnov 1

3368051

§44 - Odlehčovací
služby

1.1.2018 31.12.2018

2.597.800

940.000

1.658.000

Zdravotně sociální
služby Turnov

00854883

28. října 812, Turnov, 511
01 Turnov 1

4234054

§49 - Domovy pro
seniory

1.1.2018 31.12.2020

13.760.500

6.414.546

7.346.000

Zdravotně sociální
služby Turnov

00854883

28. října 812, Turnov, 511
01 Turnov 1

8719331

§40 - Pečovatelská
služba

1.1.2018 31.12.2020

11.473.720

2.234.000

9.240.000

Zdravotně sociální
služby Turnov

00854883

28. října 812, Turnov, 511
01 Turnov 1

9274680

§50 - Domovy se
zvláštním režimem

1.1.2018 31.12.2020

21.462.000

10.029.031

11.433.000

Zdravotně sociální
služby Turnov

00854883

28. října 812, Turnov, 511
01 Turnov 1

9313088

§45 - Centra denních
služeb

1.1.2018 31.12.2020

1.211.480

300.000

912.000

společnost
s ručením
omezený
m
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e
příspěvko
vá
organizac
e

§66 - Sociálně
aktivizační služby pro
seniory a osoby se
zdravotním postižením
§66 - Sociálně
aktivizační služby pro
seniory a osoby se
zdravotním postižením

a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, podepsat Pověření
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu s výše uvedenými pověřovanými
subjekty.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 32

pro

8

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat

Zápis z 12. zasedání RK konaného dne 18. 7. 2017
32. (33) Rozpočty příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí na rok 2017
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1264/17/RK
Rozpočty příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí na rok 2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 až 2019 zařízení
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem v Liberci,
2. rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 až 2019 zařízení
Ostara, příspěvková organizace, se sídlem Cvikov,
3.
4.
5.
6.
7.

rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 až 2019 zařízení
Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, se sídlem Česká Lípa,
rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 až 2019 zařízení
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, se sídlem Sloup v Čechách,
rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 až 2019 zařízení
Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, se sídlem Velké Hamry,
rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 až 2019 zařízení
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem Liberec,
rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 až 2019 zařízení
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, se sídlem
Jindřichovice pod Smrkem,

8.

rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 až 2019 zařízení
APOSS Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Liberec,
9. rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 až 2019 zařízení
Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Liberec
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitelů příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 15. 08. 2017
hlasování č. 33

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

33. (34) Příležitost pro život doma II. - Nefinanční partnerství ESF projektu – vazba
na usnesení č. 1806/15/RK
Mgr. Šebková představila projednávaný materiál.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1265/17/RK
Příležitost pro život doma II. - Nefinanční partnerství ESF projektu – vazba na usnesení
č. 1806/15/RK
Rada kraje po projednání
souhlasí
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s partnerstvím bez finančního příspěvku v projektu „Pečovatelská služba – příležitost
pro život doma II“, který bude realizovat Institut sociální práce, z.s., se sídlem Duchcovská
361/11, 161 00 Praha 6, IČ: 04323882,
schvaluje
text Prohlášení o partnerství v projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma II"
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, podepsat Prohlášení o partnerství v projektu
„Pečovatelská služba – příležitost pro život doma II“.
Termín: 25. 07. 2017
hlasování č. 34

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

34. (35) Žít doma - Nefinanční partnerství ESF projektu – vazba na usnesení
č. 1806/15/RK
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1266/17/RK
Žít doma - Nefinanční partnerství ESF projektu – vazba na usnesení č. 1806/15/RK
Rada kraje po projednání
souhlasí
s partnerstvím bez finančního příspěvku v projektu „Žít doma“, který bude realizovat Institut
sociální práce, z. s., se sídlem Duchcovská 361/11, 161 00 Praha 6, IČ 04323882,
schvaluje
text Prohlášení o partnerství v projektu „Žít doma“
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, podepsat Prohlášení o partnerství v projektu
„Žít doma“.
Termín: 25. 07. 2017
hlasování č. 35

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

35. (36) Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Odstranění nebezpečných odpadů s obsahem
PCB ze skladu v obci Dubá – Nový Bernštejn“
Na jednání byl přizván Ing. Karel Pop, vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1267/17/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Odstranění nebezpečných odpadů s obsahem PCB
ze skladu v obci Dubá – Nový Bernštejn“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace „Odstranění nebezpečných odpadů s obsahem PCB
ze skladu v obci Dubá – Nový Bernštejn“ vydaným Ministerstvem životního prostředí,
se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ 00164801, na základě kterého bude
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Liberecký kraj čerpat dotaci z Národního programu Životní prostředí do výše
2.199.434,00 Kč
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit realizaci projektu v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 31. 12. 2019
hlasování č. 36

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

36. (37) Změna zřizovací listiny
1.
Základní škola a mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7,
příspěvková organizace
2.
Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace
3.
Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531,
příspěvková organizace
4.
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10,
příspěvková organizace
5.
Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4,
příspěvková organizace
6.
Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace
7.
Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace
8.
Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková
organizace
9.
Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace
Na jednání byl přizván vedoucí oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti Mgr. Tomáš
Pokorný.
P. Tulpa požádal o opravu po projednání, kde bude vyjmuta Základní škola a Mateřská škola,
Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace, která byla do materiálu zaznamenána
omylem.
Bez připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1268/17/RK
Změna zřizovací listiny
1.
Základní škola a mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7,
příspěvková organizace
2.
Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace
3.
Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531,
příspěvková organizace
4.
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10,
příspěvková organizace
5.
Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4,
příspěvková organizace
6.
Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace
7.
Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace
8.
Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková
organizace
9.
Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
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souhlasí
s úplným zněním zřizovacích listin
1. Základní škola a mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7,
příspěvková organizace,
2. Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace,
3.
4.
5.
6.
7.

Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková
organizace,
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková
organizace,
Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková
organizace,
Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace,
Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace,

8. Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace,
9. Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace,
ve kterých dochází k aktualizaci textu v článcích V. (nové vymezení svěřeného majetku),
VI. (pronájem svěřeného majetku, pojištění majetku, možnost odpisu pohledávek do výše
25.000 Kč), u Základní školy, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková
organizace, k rozšíření doplňkové činnosti o pronájem nebytových prostor a ke změnám
v příloze č. 1 z důvodu změn v nemovitém majetku svěřeném organizacím, a to s účinností
od 1. 9. 2017
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál zastupitelstvu kraje.
Termín: 29. 08. 2017
hlasování č. 37

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

37. (38) Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Svaz potápěčů České
republiky, zapsaný spolek
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1269/17/RK
Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – Svaz potápěčů České
republiky, zapsaný spolek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (nedodržení
rozhodujících závazných výstupů) při čerpání finančních prostředků z kapitoly 917 04 –
transfery příjemce Svaz potápěčů České republiky, zapsaný spolek, IČO 00537225, se sídlem
Na Strži 1837/7, 140 00 Praha 4 ve výši 5.949 Kč,
doporučuje
prominout penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně (nedodržení rozhodujících
závazných výstupů) při čerpání finančních prostředků z kapitoly 917 04 – transfery příjemci
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Svaz potápěčů České republiky, zapsaný spolek, IČO 00537225, se sídlem Na Strži 1837/7,
140 00 Praha 4 ve výši 5.949 Kč, tj. 100 % penále
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál prominutí penále z odvodu uloženého za porušení
rozpočtové kázně zastupitelstvu k projednání.
Termín: 31. 08. 2017
.hlasování č. 38

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

38. (39) Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - Dětský diagnostický ústav,
středisko výchovné péče a základní škola, Liberec
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1270/17/RK
Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně - Dětský diagnostický ústav, středisko
výchovné péče a základní škola, Liberec
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (nenaplnění závazného
parametru) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemce Dětský
diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola, Liberec, IČO 46748083,
se sídlem U Opatrovny 444/3, 460 01 Liberec IV – Perštýn ve výši 250.000 Kč,
doporučuje
prominout odvod za porušení rozpočtové kázně (nenaplnění závazného parametru) při čerpání
finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci Dětský diagnostický ústav,
středisko výchovné péče a základní škola, Liberec, IČO 46748083, se sídlem U Opatrovny
444/3, 460 01 Liberec IV – Perštýn ve výši 250.000 Kč, tj. 100 %
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál prominutí penále z odvodu uloženého za porušení
rozpočtové kázně zastupitelstvu k projednání.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 39

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

39. (41) Zpráva o činnosti příspěvkových organizací v resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti za rok 2016
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1271/17/RK
Zpráva o činnosti příspěvkových organizací v resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti za rok 2016
Rada kraje po projednání
bere na vědomí

- 48 -

Zápis z 12. zasedání RK konaného dne 18. 7. 2017
závěry z projednávání zpráv o činnosti příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti za rok 2016
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit závěry z projednávání zpráv o činnosti příspěvkových organizací
resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti za rok 2016 Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 40

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

40. (42) Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů při realizaci akce „Rekonstrukce
a užívání objektu domova mládeže, Těpeřská 581, 468 22 Železný Brod ve správě
Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace“
Připomínky nikdo neměl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1272/17/RK
Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů při realizaci akce „Rekonstrukce a užívání
objektu domova mládeže, Těpeřská 581, 468 22 Železný Brod ve správě Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková
organizace“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s textem Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů ve věci „Zpracování projektové
dokumentace na stavební úpravy Domova mládeže, Těpeřská 581 v Železném Brodě“
mezi Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace, IČ 60252766 a Městem Železný Brod, IČ 00262633
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 30. 09. 2017
hlasování č. 41

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

41. (43) Odměna z programu Excelence středních škol 2016 pro ředitele Gymnázia
Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, RNDr. Tomáše
Hofrichtera, Ph.D.
P. Tulpa okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1273/17/RK
Odměna z programu Excelence středních škol 2016 pro ředitele Gymnázia Dr. Antona
Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, RNDr. Tomáše Hofrichtera, Ph.D.
Rada kraje po projednání
stanovuje
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řediteli Gymnázia Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
RNDr. Tomášovi Hofrichterovi, Ph.D., v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., odměnu
z programu Excelence středních škol 2016
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat ředitele příspěvkové organizace o výši stanovené odměny.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 42

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

42. (44) Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým
krajem v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Bez diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1274/17/RK
Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem
v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
stanovuje
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, Směrnicí
Rady Libereckého kraje č. 01/2007, plat
1. Mgr. Ivaně Netušilové, ředitelce Gymnázia, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace,
s účinností od 1. 8. 2017,
2.

Mgr. Haně Kubátové Ortové, ředitelce Střední odborné školy a Středního odborného
učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, s účinností od 1. 10. 2017
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi platové výměry k podpisu.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 43

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

43. (45) Výjimka z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole, jejíž činnost vykonává
Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková
organizace
Bez připomínek a diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1275/17/RK
Výjimka z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola
a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
povoluje
výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí,
tzn. do počtu 18 dětí, v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská
škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace, pro školní rok
2017/2018
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a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit další postup v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 44

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

44. (46) Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1276/17/RK
Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím
a) věcných darů
1.

2.

3.

4.

5.

6.

pece BVD na lehání skla pro potřeby dílen školy v hodnotě 1 Kč od paní Margaret
Rose Hawley, '''''''''''''' '''''''''''' '''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''', do vlastnictví
příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický
Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, IČ 62237039,
sady nádobí – 1 pánvičky, 1 rudlíku, 4 hrnců a 4 pokliček v hodnotě 1.300 Kč
od společnosti AXEM, s.r.o., se sídlem Šrámkova 3210/6, 400 11 Ústí nad Labem,
IČ 25029177, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová
škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace,
IČ 62237039,
produktů PURE – čistých lisovaných šťáv pro potřeby klientů dětského domova
v hodnotě 34.000 Kč od společnosti AR TRADE, spol. s r.o., se sídlem K Hrušovu
292/4, 102 00 Praha - Štěrboholy, IČ 25386107, do vlastnictví příspěvkové
organizace Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace,
IČ 49864360,
potravin v hodnotě 88.794,80 Kč pro potřeby klientů dětského domova
od Potravinové banky Liberec, 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,
40 ks polštářů a 40ks přikrývek v celkové hodnotě 12.800 Kč pro potřeby klientů
dětského domova od společnosti Kamýk Daunen s.r.o., se sídlem Kamýk nad
Vltavou 179, 262 63 Kamýk nad Vltavou, IČ 25691104, do vlastnictví příspěvkové
organizace Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace, IČ 63778181,
1 ks zařízení TPA 200 přístroje pro kontrolu tlaku v pneumatikách v hodnotě
15.100 Kč pro výherce soutěže „Autoopravář Junior 2017“ ve skupině „Autotronik
Junior“ za umístění na 3. místě od společnosti Robert Bosch odbytová s.r.o.,
se sídlem Radlická 350/107 d, 158 00 Praha – Radlice, IČ 43872247, do vlastnictví
příspěvkové organizace Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského
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7.

300, IČ 60545992,
stříkací pistole EcoGun 116 + příslušenství v celkové hodnotě 3.857,49 Kč za 2.
místo v soutěži „Autoopravář Junior 2017“, kategorii „Autolakýrník“ od společnosti
Dürr Systems Czech Republic a.s., se sídlem Podolí 1273, 584 01 Ledeč
nad Sázavou, IČ 25253735, do vlastnictví příspěvkové organizace Integrovaná
střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, IČ 60545992,

8.

potravin v hodnotě 107.253,90 Kč pro potřeby klientů dětského domova
od Potravinové banky Liberec, 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,
9. potravin v hodnotě 31.351 Kč pro potřeby klientů dětského domova od Potravinové
banky Liberec, z.s., se sídlem Pionýrů 976/15, 46006 Liberec, IČ 22714154,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005,
příspěvková organizace, IČ 46748105,
b) finančních darů
1.

2.

3.

ve výši 107.000 Kč na úhradu vybavení jídelny dětského domova nábytkem (lavice
a stoly) od Nadace Asociace hotelů a restaurací České republiky, se sídlem
Senovážné náměstí 978/23, 110 00 Praha 1, IČ 48546003, do vlastnictví příspěvkové
organizace Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace, IČ 63778181,
ve výši 25.000 Kč na realizaci projektu „Deštenský běh 2017“ od společnosti
ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav,
IČ 00177041, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá - Deštná
6, příspěvková organizace, IČ 63778181,
ve výši 10.000 Kč na podporu školních aktivit v ekologii od společnosti
FCC Liberec, s.r.o., se sídlem Mydlářská 105/10, 460 10 Liberec, IČ 63146746,
do vlastnictví příspěvkové organizace Gymnázium a Obchodní akademie, Tanvald,
Školní 305, příspěvková organizace, IČ 60252570,

4.

c)

ve výši 50.000 Kč na zajištění výuky restaurátorských prací a nákup prostředků pro
restaurování v dílnách Vyšší odborné školy od Nadace PRECIOSA, se sídlem
Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 60254092, do vlastnictví
příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola,
Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, IČ 008549999,
nadačních příspěvků
1.

ve výši 20.000 Kč na ohodnocení učitelů, kteří vedli studentské projekty AMAVET
ve školním roce 2016/2017 nebo je povedou ve školním roce 2017/2018,
na pomůcky a služby související s budoucími projekty AMAVET ve školním roce
2017/2018 a pomůcky pro technické či přírodovědecké vzdělávání mimo
projekty/soutěž AMAVET – robotiku, vybavení učeben fyziky, chemie, matematiky
a dílen od Nadace JABLOTRON, se sídlem Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec
nad Nisou, IČ 04564472, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslová
škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace,
2. ve výši 20.000 Kč na renovaci brusičských strojů a k nákupu nástrojů dle žádosti
o poskytnutí nadačního příspěvku ze dne 14. 6. 2017 od Nadace B. Jana Horáčka
Českému ráji, se sídlem 511 01 Hrubá Skála 37, IČ 25940775, do vlastnictví
příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola,
Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, IČ 008549999
a ukládá
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Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 45

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

45. (47) Úprava finančních dokumentů u vybrané příspěvkové organizace resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017
M. Pieter se dotázal na vyplacení mimořádných odměn pedagogům za přípravu maturitních
zkoušek u Gymnázia Turnov.
P. Tulpa vysvětlil, že pedagogové vykonávali činnosti spojené s maturitními zkouškami žáků
nad rámec své pracovní doby.
Z kratší diskuze mezi členy rady kraje vyplynul závěr, že z materiálu bude vyjmuta část 1,
která se týká úpravy finančních dokumentů Gymnázia Turnov
Poté bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1277/17/RK
Úprava finančních dokumentů u vybrané příspěvkové organizace resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
úpravu finančních dokumentů příspěvkové organizace Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884,
příspěvková organizace, IČ 46748067 - čerpání prostředků rezervního fondu
a) ve výši 30.000 Kč na demontáž a odvoz mobilní přístavby (buňky) umístěné ve vnitřním
dvoře školy,
b)
c)

ve výši 2.000 Kč na dočasnou úhradu části nákladů projektu Erasmus+ „Vstříc CLIL
dobrodružství“,
ve výši 9.000 Kč na dočasnou úhradu části nákladů projektu Erasmus+ „19. století“

a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, seznámit se schválenými finančními dokumenty ředitele příspěvkové
organizace resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 46

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

46. (48) Prodej a vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného
a)
Gymnáziu Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
b)
Obchodní akademii, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková
organizace
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1278/17/RK
Prodej a vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného
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a)
b)

Gymnáziu Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Obchodní akademii, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s prodejem nepotřebného movitého majetku - osobního automobilu Renault Kangoo,
a vyřazením osobního automobilu Citroen Jumper, svěřeného Gymnáziu Dr. Antona
Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, IČ 60252537,
b) s vyřazením dataprojektoru HITACHI, svěřeného Obchodní akademii, Česká Lípa,
náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace, IČ 49864637
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana pro řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu,
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 18. 08. 2017
hlasování č. 47

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

47. (49) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Stravování
na školní rok 2017/2018 – žáci a zaměstnanci" Vyšší odbornou školou sklářskou
a Střední školou, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1279/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Stravování na školní rok
2017/2018 – žáci a zaměstnanci" Vyšší odbornou školou sklářskou a Střední školou,
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 se zahájením výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Stravování na školní rok 2017/2018 – žáci a zaměstnanci"
Vyšší odbornou školou sklářskou a Střední školou, Nový Bor, Wolkerova 316,
příspěvková organizace,
b) s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky
malého rozsahu ředitelce příspěvkové organizace.
Termín: 28. 07. 2017
hlasování č. 48

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

48. (50) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup učebních
pomůcek – stroje pro zemědělskou činnost“ Střední školou hospodářskou a lesnickou,
Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
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Mgr. Pokorný uvedl, že v důvodové zprávě byla uvedena špatná výše částky u předpokládané
hodnoty. Materiál ve správném znění bude upraven po projednání.
M. Půta požádal o doplnění součtu částek u předpokládané hodnoty.
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1280/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup učebních pomůcek
– stroje pro zemědělskou činnost“ Střední školou hospodářskou a lesnickou, Frýdlant,
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 se zahájením výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Nákup učebních pomůcek – stroje pro zemědělskou činnost“
Střední školou hospodářskou a lesnickou, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace,
b) s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky
malého rozsahu ředitelce příspěvkové organizace.
Termín: 28. 07. 2017
hlasování č. 49

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

49. (51) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Unifikace napětí
v městském kabelovém systému v Liberci – výměna TS č. LB4078 na napětí 22kV“
Základní školou a mateřskou školou logopedickou, Liberec, příspěvková organizace
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1281/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Unifikace napětí
v městském kabelovém systému v Liberci – výměna TS č. LB4078 na napětí 22kV“
Základní školou a mateřskou školou logopedickou, Liberec, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 se zahájením výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Unifikace napětí v městském kabelovém systému v Liberci –
výměna TS č. LB4078 na napětí 22kV“ Základní školou a mateřskou školou
logopedickou, Liberec, příspěvková organizace,
b) s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky
malého rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 28. 07. 2017
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hlasování č. 50

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

50. (52) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Osobní automobil
minibus – combi 9 míst" Integrovanou střední školou, Vysoké nad Jizerou,
Dr. Farského 300, příspěvková organizace
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1282/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Osobní automobil
minibus – combi 9 míst" Integrovanou střední školou, Vysoké nad Jizerou,
Dr. Farského 300, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 se zahájením výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Osobní automobil minibus – combi 9 míst" Integrovanou
střední školou, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace,
b) s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky
malého rozsahu ředitelce příspěvkové organizace.
Termín: 28. 07. 2017
hlasování č. 51

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

51. (53) Odlišná organizace začátku školního roku 2017/2018 v Základní škole, Jablonec
nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1283/17/RK
Odlišná organizace začátku školního roku 2017/2018 v Základní škole, Jablonec
nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s odlišností v organizaci školního roku 2017/2018 v Základní škole, Jablonec nad Nisou,
Liberecká 1734/31, příspěvková organizace a zahájením školního roku dne 18. 9. 2017
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, aby souhlas s odlišností v organizaci školního roku 2017/2018 v Základní
škole, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace, podepsal.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 52

pro

8

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat
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52. (119) Rozpočtové opatření č. 203/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých
neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem
a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1284/17/RK
Rozpočtové opatření č. 203/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých
neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem
a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 203/17, kterým se zvyšuje rozpočet Libereckého kraje v příjmové
i výdajové části (kapitola 916 04 - účelové neinvestiční dotace školství) o účelové dotace
MŠMT v celkové výši 42.263.959 Kč,
z toho
a) 1.715.807 Kč na financování cílené podpory společného vzdělávání v roce 2017
z přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým
krajem a obcemi Libereckého kraje,
b) 40.548.152 Kč na financování soukromých škol a školských zařízení ve 3. čtvrtletí 2017
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 203/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 29. 08. 2017
hlasování č. 53

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

53. (120) Rozpočtové opatření č. 204/17 – úprava kapitoly 916 - neinvestiční dotace
z MŠMT – finanční prostředky z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání
vratky z dotačního programu na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků
středních škol na období leden - červen 2017
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1285/17/RK
Rozpočtové opatření č. 204/17 – úprava kapitoly 916 - neinvestiční dotace z MŠMT –
finanční prostředky z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání vratky
z dotačního programu na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních
škol na období leden - červen 2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 204/17, kterým se zvyšuje rozpočet Libereckého kraje v příjmové
i výdajové části (kapitola 916 04 - účelové neinvestiční dotace školství) o účelové dotace
MŠMT v celkové výši 158.879,60 Kč
z toho
a) 223.326,60 Kč na projekt číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0004644 z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pod účelovým znakem 33 063, příjemcem dotace
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je Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace,
b) vratka 64.447 Kč Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy z dotačního programu
Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů
vyšších odborných škol na období leden - červen 2017 pod účelovým znakem 33160
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 204/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 29. 08. 2017
hlasování č. 54

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

54. (118) Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)
Statistické výkazy v Libereckém kraji – o zápisu k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole podle stavu k 31. 5. 2017
b)
Statistické výkazy v Libereckém kraji – o zahájení povinné školní docházky
v základní škole podle stavu k 31. 5. 2017
c)
Statistické výkazy v Libereckém kraji – o přihlášených a přijatých uchazečích
do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích podle
stavu k 31. 5. 2017
d)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 10. a 11. zasedání rady kraje
a na 13., 14., 15., 16. a 17. mimořádném zasedání rady kraje
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1286/17/RK
Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)
Statistické výkazy v Libereckém kraji – o zápisu k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole podle stavu k 31. 5. 2017
b)
Statistické výkazy v Libereckém kraji – o zahájení povinné školní docházky
v základní škole podle stavu k 31. 5. 2017
c)
Statistické výkazy v Libereckém kraji – o přihlášených a přijatých uchazečích
do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích podle
stavu k 31. 5. 2017
d)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 10. a 11. zasedání rady kraje
a na 13., 14., 15., 16. a 17. mimořádném zasedání rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Statistické výkazy v Libereckém kraji – o zápisu k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole podle stavu k 31. 5. 2017,
b) Statistické výkazy v Libereckém kraji – o zahájení povinné školní docházky v základní
škole podle stavu k 31. 5. 2017,
c)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – o přihlášených a přijatých uchazečích
do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích podle stavu
k 31. 5. 2017,
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d) Přehled veřejných zakázek projednaných na 10. a 11. zasedání rady kraje a na 13., 14.,
15., 16. a 17. mimořádném zasedání rady kraje
a ukládá
1. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje ke vzetí na vědomí
písemnou informaci
a)

Statistické výkazy v Libereckém kraji – o zápisu k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole podle stavu k 31. 5. 2017,

Termín: 29. 08. 2017
b) Statistické výkazy v Libereckém kraji – o zahájení povinné školní docházky
v základní škole podle stavu k 31. 5. 2017,
c)

2.

Termín: 29. 08. 2017
Statistické výkazy v Libereckém kraji – o přihlášených a přijatých uchazečích
do 1. ročníku denní formy vzdělávání ve středních školách a konzervatořích podle
stavu k 31. 5. 2017,

Termín: 29. 08. 2017
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci
"Přehled veřejných zakázek projednaných na 10. a 11. zasedání rady kraje a na 13., 14.,
15., 16. a 17. mimořádném zasedání rady kraje" ke vzetí na vědomí.
Termín: 29. 08. 2017

hlasování č. 55

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

P. Tulpa podal podrobné informace o sportovních výsledcích dětí a mládeže, kteří
reprezentovali Liberecký kraj na VIII. letní olympiádě dětí a mládeže 2017.
55. (54) Rozpočtové opatření č. 213/17 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR
pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Na jednání byl přizván vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
PhDr. Mgr. René Brož.
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1287/17/RK
Rozpočtové opatření č. 213/17 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR
pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 213/17, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje 2017 z titulu
přijatých účelových dotací z Ministerstva kultury ČR na projekty příspěvkových organizací
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 366.000 Kč a současně
se navyšují výdaje rozpočtu kraje v kapitole 917 07 – Transfery odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu o částku 366.000 Kč, z toho
1. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace, ve výši
240.000 Kč, z toho
a)

program Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh
1. Edukační aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální
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evidenci sbírek muzejní povahy (CES) – projekt „MUZEUM PRO DĚTI aneb Kufr
plný překvapení“ (UZ 34019), ve výši 84.000 Kč,
b) program ISO/C – výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu –
projekt „Těžba uranu na Českolipsku“ (UZ 34012), ve výši 156.000 Kč,
2.

3.

4.

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvkovou organizaci, ve výši 40.000 Kč – program
Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, tematický okruh 1. Edukační
aktivity v rámci muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek
muzejní povahy (CES) – projekt „Lektorské programy ke stálým expozicím“ (UZ
34019),
Krajskou vědeckou knihovnu, příspěvkovou organizaci, ve výši 20.000 Kč – program
VISK 3 Informační centra veřejných knihoven – projekt „Mobilní zařízení pro prezentace
(UZ 34053),
Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizaci, ve výši 66.000 Kč – program
ISO/C – výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu – projekt „Výkup
soupravy historického nábytku a obrazu od neznámého portrétisty“ (UZ 34012)

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání materiál rozpočtové
opatření č. 213/17 jako písemnou informaci.
Termín: 29. 08. 2017
hlasování č. 56 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Jiří Löffelmann.

0

zdržel se

0

byl přijat

56. Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 – oblast
kultury „Bitva u Liberce“
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1288/17/RK
Individuální žádost o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 – oblast kultury
„Bitva u Liberce“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti regionální kultury
a péče o kulturní dědictví níže uvedenému příjemci v následující výši
Název
příjemce/
právní
forma
Archa 13,
o.p.s. /
obecně
prospěšná
společnost

IČ

22891161

Sídlo

Název/účel
projektu

Liberec
XXIIHorní
Suchá,
Svárovská
82

DĚJEPIS NA
ŽIVO – BITVA U
LIBERCE 1757 / V
pátek 21. 4. 2017
proběhne celodenní
vzdělávací akce na
několika místech v
centru města
Liberce. V sobotu
22. 4. 2017
proběhne ve Vesci
ukázka bitvy 1757,
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Rozhodující
závazné
výstupy
projektu
doba trvání
akce / den / 2

Dotace
ve výši
v Kč

100.000

Termín
realizace

De
minimis

1.2. –
31.8.
2017

ne
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které bude
předcházet
celodenní
doprovodný
program, tržiště z
18 století a
vojenský tábor.

schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/2378/2017 na projekt „DĚJEPIS NA ŽIVO –
BITVA U LIBERCE 1757“ mezi Libereckým krajem a Archou 13, o.p.s., IČ 22891161,
se sídlem Liberec XXII - Horní Suchá, Svárovská 82
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit smlouvu č. OLP/2378/2017
o poskytnutí účelové dotace, Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, k podpisu.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 57 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Jiří Löffelmann.

0

zdržel se

0

byl přijat

57. Souhlas s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1289/17/RK
Souhlas s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč od dárce Nadační fond LASVIT, se sídlem
Komunardů 894/32, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO 24202118, Krajskou vědeckou
knihovnou v Liberci, příspěvkovou organizací, se sídlem Rumjancevova 1362/1, Liberec I Staré Město, 460 01 Liberec, IČ 00083194, na realizaci projektu „Interaktivní webová
prezentace – Český ráj a jeho tajemství – pro neslyšící“
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitelku Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace,
o usnesení rady kraje.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 58 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Jiří Löffelmann.

0

zdržel se

0

byl přijat

58. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky “Dodávka vozidel RLP/RZP
ro ZZS LK“, Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou
organizací
Na jednání byla přizvána vedoucí odboru zdravotnictví PhDr. Alena Riegerová.
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M. Půta navrhl stažení materiálu z důvodu, aby zadávací dokumentace byla projednána
nejprve se zaměstnanci ZSS LK.
M. Pieter s předloženým materiálem nesouhlasí. Nastaveny byly odpisové plány na vozidla
tak, aby mohla být každý rok nakoupena 4 auta. Nyní je deklarováno, že organizace koupí
4 auta a zbývající vozidla zakoupí Liberecký kraj, což činí 23 mil. Kč ročně.
P. Tulpa souhlasí s názorem M. Pietera. Dotázal se, zda byly odpisy provedeny.
PhD. Riegerová uvedla, že v roce 2017 si organizace auta uhradila sama. Na ostatní vozidla
požadují příspěvek od Libereckého kraje.
M. Pieter se přiklání k tomu, aby vozidla byla hrazena z fondu investic ZSS LK.
Z následné diskuse členů rady kraje vyplynul závěr, že bude dodržen odpisový plán a ředitel
ZSS LK projedná se zaměstnanci technické parametry automobilů.
Na jednání byli přizváni zástupci ZSS LK, p. o., MUDr. Jan Lejsek a Aleš Pauly.
M. Půta tlumočil zástupcům ZSS LK požadavky členů rady kraje k předloženému materiálu.
Dále se dotázal, jakým způsobem proběhlo projednání technických parametrů
se zaměstnanci organizace.
MUDr. Lejsek odpověděl, že k těmto parametrům bylo provedeno dotazníkové šetření. Část
řidičů odpověděla a zároveň někteří z nich podali připomínky.
M. Půta požádal o projednání této věci s odborovými organizacemi a předložení jejich
stanoviska radě kraje.
M. Pieter připomněl zástupcům ZSS LK dohodnuté odpisové plány na vozidla. Tato
skutečnost není v materiálu uvedena.
Členové rady kraje se následně dohodli na stažení materiálu z jednání.
59. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Servisní a opravárenské vozidlo“
Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
Na dotaz M. Pietera k servisnímu automobilu, A. Pauly vysvětlil, že se jedná o „krizové“
vozidlo a dále popsal jeho multifunkční využití.
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1290/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Servisní a opravárenské vozidlo“
Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení „Servisní a opravárenské vozidlo“, Zdravotnickou
záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, v otevřeném řízení
v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
2. s textem „zadávací dokumentace“
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, zajistit předání
informace o udělení souhlasu se zahájením zadávacího řízení řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 28. 07. 2017
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hlasování č. 59 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Jiří Löffelmann.

0

zdržel se

0

byl přijat

60. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Pořízení PC na výjezdové základny“
Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
Na jednání byl přizván Jan Pelant, ZSS LK.
M. Půta požádal o oslovení firem, se kterými má kraj zkušenosti. Doporučil obrátit se v této
věci na Ing. Tvrzníka a doplnit firmy dle jeho doporučení.
Další připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1291/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Pořízení PC na výjezdové základny“
Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky „Pořízení PC na výjezdové základny“
Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou organizací,
v otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek,
2. s textem „zadávací dokumentace“
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, zajistit předání
informace o udělení souhlasu se zahájením zadávacího řízení řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 28. 07. 2017
hlasování č. 60 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Jiří Löffelmann.

0

zdržel se

0

byl přijat

61. Rozpočtové opatření č. 201/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí
a změna rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji“
Na jednání byl přizván vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů
Bc. Jaroslav Křepel.
Ing. Loučková Kotasová shrnula obsah předloženého materiálu.
Bez diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1292/17/RK
Rozpočtové opatření č. 201/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí
a změna rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji“
Rada kraje po projednání
schvaluje
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1) rozpočtové opatření č. 201/17, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace“ v úhrnné výši 337.500 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly
a to
a) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU
„Kotlíkové dotace“ v úhrnné výši 289.638,50 Kč na základě předložených
vyúčtování dotací a odstoupení žadatelů od projektů,
b) snížením nerozepsaných rezerv o částku 47.861,50 Kč v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU „Kotlíkové dotace“,
c) zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce „Kotlíkových dotací“ v kapitole
923 02 – Spolufinancování EU ve výši 337.500,50 Kč takto
č.a.

původní výše dotace navrhovaná
(v Kč) schválená
nová výše
radou kraje
dotace (v Kč)

jméno příjemce

2674410000 Zdeněk Šindelář- kotlíkové dotace

0,00

112.500,-

2674420000 Andrea Hlubučková - kotlíkové dotace

0,00

112.500,-

2674430000 Jiří Janoušek - kotlíkové dotace

0,00

112.500,-

2) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1382/2017, o poskytnutí účelové dotace z programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji, uzavřené mezi Martinem Pohořalým, adresa
trvalého bydliště: Dolní Rokytnice 134, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, datum narození
7. 11. 1973 a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna otopného zařízení a přidání
realizace otopné soustavy, přičemž výše dotace zůstává nezměněna,
rozhoduje
o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, do úhrnné výše
337.500 Kč, níže uvedeným žadatelům, do uvedené výše a o uzavření smlouvy se žadateli
podle vzoru schváleného usnesením č. 738/16/RK
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1441
Zdeněk Šindelář
'''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava
Oddělení vytápěného prostoru „rodinného domu“ od
venkovního (např. zádveří).
112.500,00 Kč
75%
1.12.2016 - 30.11.2017
''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''
131
1727/2
'''''''''''''''''''''
1
1442
Andrea Hlubučková
'''''''''''''''''''''
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Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

Kondenzační kotel na zemní plyn; otopná soustava
Výměna vstupních a balkonových dveří.
112.500,00 Kč
75%
2.12.2016 - 1.12.2017

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1443
Jiří Janoušek
''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava
Oddělení vytápěného prostoru „rodinného domu“ od
venkovního (např. zádveří).
112.500,00 Kč
75%
5.12.2016 - 4.12.2017

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

''''''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''''
1396
1960/26
''''''''''''''''''
2

'''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' ''''''' '''''''''''''''''''''''
207
321
''''''''''''''''''''''
1

a ukládá
1) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Ing. Radce Loučkové Kotasové,
člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů a územního plánování, smlouvy o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji mezi výše uvedenými příjemci a Libereckým krajem,
dle vzoru smluv schváleného usnesením č. 738/16/RK ze dne 19. 4. 2016, k podpisu,
Termín: 30. 08. 2017
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválený dodatek
k podpisu Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu
hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
Termín: 30. 08. 2017
3) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 201/17 jako písemnou informaci
na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 29. 08. 2017
hlasování č. 61 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Jiří Löffelmann.

0

zdržel se

0

byl přijat

62. Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí k projektu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.
Ing. Loučková Kotasová okomentovala předložený materiál.
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Bez diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1293/17/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva životního prostředí k projektu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji II.
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace identifikační číslo EDS 115D313010003
k projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“ vydaného dne 31. 5. 2017 Ministerstvem
životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ 00164801, na základě
kterého bude Liberecký kraj čerpat dotaci z Operačního programu Životní prostředí do výše
140.400.000 Kč,
schvaluje
text Potvrzení o přijetí změny Rozhodnutí o poskytnutí dotace Evidenční
č. EDS 115D313010003 k projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“, včetně příloh,
tj. Podmínek poskytnutí dotace, stanovení finančních oprav a tabulky postihů
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit text Potvrzení
o přijetí Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o poskytnutí dotace Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 62 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Jiří Löffelmann.

0

zdržel se

0

byl přijat

63. Rozpočtové opatření č. 206/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování
EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU,
odbor investic a správy nemovitého majetku – přesun financí na projekt „Snížení
energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“
Ing. Loučková Kotasová uvedla předložený materiál.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1294/17/RK
Rozpočtové opatření č. 206/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU,
ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor
investic a správy nemovitého majetku – přesun financí na projekt „Snížení energetické
náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková organizace“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 206/17, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování
EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP celkem o částku
1.600.000 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor
investic a správy nemovitého majetku, celkem o částku 1.600.000 Kč na realizaci projektu
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„Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 206/17 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 29. 08. 2017
hlasování č. 63 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Jiří Löffelmann.

0

zdržel se

0

byl přijat

64. Zmařená investice – projekty „Snížení energetických nákladů v pavilonu A Dětské
léčebny Cvikov“ a „Vodní nádrž v areálu Dětské léčebny Cvikov“
Ing. Loučková Kotasová provedla předloženým materiálem.
Po kratší diskusi mezi členy rady kraje k vodní nádrži v areálu Dětské léčebny Cvikov bylo
hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1295/17/RK
Zmařená investice – projekty „Snížení energetických nákladů v pavilonu A Dětské
léčebny Cvikov“ a „Vodní nádrž v areálu Dětské léčebny Cvikov“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) informaci o ukončení přípravy projektu „Snížení energetických nákladů v pavilonu A
Dětské léčebny Cvikov“, připravovaného do Operačního programu Životní prostředí
2007 - 2013 a programu Zelená úsporám,
b) informaci o ukončení přípravy projektu „Vodní nádrž v areálu Dětské léčebny Cvikov“,
připravovaného do Operačního programu Životní prostředí, a to na základě usnesení
Rady Libereckého kraje č. 1207/10/RK ze dne 20. 9. 2010,
souhlasí
a) s vyřazením a likvidací majetku celkem ve výši 336.206 Kč vedeného na účtu 042 –
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, pořízeného v rámci přípravy projektu
„Snížení energetických nákladů v pavilonu A Dětské léčebny Cvikov“ z evidence kraje
jako zmařenou investici
Název

Pořizovací
cena

Rok
pořízení

Aktualizace projektové dokumentace z roku 2007 (výkaz výměr, rozpočty, …) OPŽP

16.660,00

2009

Aktualizace energetického posudku - OPŽP

45.446,00

2009

Zpracování projektové žádosti - OPŽP

83.300,00

2009

Aktualizace energetického auditu - Zelená úsporám

24.000,00

2010

Aktualizace projektové dokumentace z roku 2009 - Zelená úsporám

82.800,00

2010
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Zpracování projektové žádosti – Zelená úsporám

84.000,00

2011

Celkem

336.206,00 Kč

b) s vyřazením a likvidací majetku celkem ve výši 194.350 Kč vedeného na účtu 042 –
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek, pořízeného v rámci přípravy projektu „Vodní
nádrž v areálu Dětské léčebny Cvikov“ z evidence kraje jako zmařenou investici
Název

Pořizovací
cena

Rok
pořízení

Projekční práce (přípravné)

35.000,00

2009

Projekční práce (výkaz výměr, rozpočet)

90.000,00

2009

Biologické hodnocení

19.000,00

2009

7.000,00

2009

Dopracování projektové dokumentace

23.350,00

2010

Aktualizace biologického hodnocení

20.000,00

2010

Celkem

194.350,00 Kč

Geometrický plán

a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup
při likvidaci majetku kraje jako zmařenou investici.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 64 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Jiří Löffelmann.

0

zdržel se

0

byl přijat

65. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Významné aleje Libereckého kraje
2. etapa – Albrechtice – Vítkov“
Bc. Křepel požádal o změnu člena v komisi pro otevírání obálek, kde náhradníkem
za Bc. Hanu Čepičkovou bude jmenována Mgr. Veronika Sedláčková.
Bez připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1296/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Významné aleje Libereckého kraje
2. etapa – Albrechtice – Vítkov“
Rada kraje po projednání
jmenuje
1) komisi pro otevírání obálek ve složení
Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů,
náhradník Bc. Karolína Šimonová, projektová manažerka oddělení projektů
financovaných ze strukturálních fondů,
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Bc. Pavel Bulíř, odborný pracovník ochrany přírody,
náhradník Ing. Radka Vlčková, vedoucí oddělení ochrany přírody,
Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
2) hodnotící komisi ve složení
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje
venkova,
náhradník Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek,
Bc. Pavel Bulíř, odborný pracovník ochrany přírody,
náhradník Ing. Radka Vlčková, vedoucí oddělení ochrany přírody,
Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů,
náhradník Bc. Karolína Šimonová, projektová manažerka oddělení projektů
financovaných ze strukturálních fondů,
Mgr. Jiří Římánek, zástupce klubu ZpLK,
náhradník prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., zástupce klubu ZpLK,
Ing. Jaroslav Morávek, zástupce klubu KSČM,
náhradník Ing. František Pešek, zástupce klubu KSČM,
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Významné aleje Libereckého kraje
2. etapa - Albrechtice - Vítkov“ v otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
schvaluje
1) formulář o zahájení zadávacího řízení v nadlimitním režimu,
2) text „Zadávací dokumentace“,
3) závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/1741/2017
a ukládá
1) Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, rozvoje venkova a evropských projektů, zajistit další postup
dle Směrnice rady kraje č. 2/2016,
Termín: 30. 07. 2017
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise Ing. Jaroslavu Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi
Ing. Františku Peškovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna
ve výši 100 Kč/1h,
Termín: 31. 12. 2017
3) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
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za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise Mgr. Jiřímu Římánkovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena
maximální odměna ve výši 100 Kč/1h.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 65 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Jiří Löffelmann.

0

zdržel se

0

byl přijat

66. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Významné aleje Libereckého kraje
2. etapa – Kamenický Šenov - Slunečná“
Bc. Křepel požádal o změnu člena v komisi pro otevírání obálek, kde náhradníkem
za Bc. Hanu Čepičkovou bude jmenována Mgr. Veronika Sedláčková.
Bez připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1297/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Významné aleje Libereckého kraje
2. etapa – Kamenický Šenov - Slunečná“
Rada kraje po projednání
jmenuje
1) komisi pro otevírání obálek ve složení
Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů,
náhradník Bc. Karolína Šimonová, projektová manažerka oddělení projektů
financovaných ze strukturálních fondů,
Bc. Pavel Bulíř, odborný pracovník ochrany přírody,
náhradník Ing. Radka Vlčková, vedoucí oddělení ochrany přírody,
Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
2) hodnotící komisi ve složení
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje
venkova,
náhradník Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek,
Bc. Pavel Bulíř, odborný pracovník ochrany přírody,
náhradník Ing. Radka Vlčková, vedoucí oddělení ochrany přírody,
Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů,
náhradník Bc. Karolína Šimonová, projektová manažerka oddělení projektů
financovaných ze strukturálních fondů,
Mgr. Jiří Římánek, zástupce klubu ZpLK,
náhradník prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., zástupce klubu ZpLK,

- 70 -

Zápis z 12. zasedání RK konaného dne 18. 7. 2017
Ing. Jaroslav Morávek, zástupce klubu KSČM,
náhradník Ing. František Pešek, zástupce klubu KSČM,
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Významné aleje Libereckého kraje
2. etapa - Kamenický Šenov – Slunečná“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
schvaluje
1) formulář o zahájení zadávacího řízení v nadlimitním režimu,
2)
3)
a
1)

text „zadávací dokumentace“,
závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/1742/2017
ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup
dle Směrnice rady kraje č. 2/2016,

Termín: 30. 07. 2017
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise Ing. Jaroslavu Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi
Ing. Františku Peškovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna
ve výši 100 Kč/1h,
Termín: 31. 12. 2017
3) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise Mgr. Jiřímu Římánkovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena
maximální odměna ve výši 100 Kč/1h.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 66 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Jiří Löffelmann.

0

zdržel se

0

byl přijat

67. Rozpočtové opatření č. 212/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování
EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU,
odbor investic a správy nemovitého majetku – rozšíření a změna názvu u projektového
záměru „Jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků, Gymnázium, Mimoň, Letná 263,
příspěvková organizace“
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1298/17/RK
Rozpočtové opatření č. 212/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU,
ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor
investic a správy nemovitého majetku – rozšíření a změna názvu u projektového záměru
„Jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků, Gymnázium, Mimoň, Letná 263,
příspěvková organizace“
Rada kraje po projednání
schvaluje
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a)

rozšíření projektového záměru „Jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků,
Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“ a jeho přejmenování
na „Modernizace učeben, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“,
b) rozpočtové opatření č. 212/17, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 –
Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP
celkem o částku 150.000 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 14 –
Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku celkem o částku
150.000 Kč na zpracování projektové dokumentace pro rozšířenou část projektového
záměru „Modernizace učeben, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“
a ukládá
1. Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit zpracování
projektové žádosti, včetně všech příloh, do Integrovaného regionálního operačního
programu,
2.

Termín: 30. 04. 2018
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 212/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 29. 08. 2017

hlasování č. 67 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Jiří Löffelmann.

0

zdržel se

0

byl přijat

68. Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů k veřejné zakázce „TDI - Silnice II/270
Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ a „BOZP -Silnice II/270 Jablonné v Podještědí
– 2. etapa“ č. OLP/2395/2017
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1299/17/RK
Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů k veřejné zakázce „TDI - Silnice II/270
Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ a „BOZP -Silnice II/270 Jablonné v Podještědí
– 2. etapa“ č. OLP/2395/2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů k veřejné zakázce „TDI - Silnice II/270 Jablonné
v Podještědí – 2. etapa“ a „BOZP - Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“
č. OLP/2395/2017 mezi Libereckým krajem a Městem Jablonné v Podještědí, IČ 00260576,
náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit smlouvu
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 68 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Jiří Löffelmann.

0
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0

byl přijat
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69. Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka výpočetní techniky s příslušenstvím
pro
projekt
"Smart
akcelerátor
Libereckého
kraje"
s
reg.
č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848“ – informace o změně lhůty pro podání nabídky
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1300/17/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Dodávka výpočetní techniky s příslušenstvím
pro
projekt
"Smart
akcelerátor
Libereckého
kraje"
s
reg.
č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848“ – informace o změně lhůty pro podání nabídky
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o změně lhůty pro podání nabídek ze dne 26. 6. 2017 na 12. 7. 2017 u výběrového
řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka výpočetní techniky s příslušenstvím
pro
projekt
„Smart
akcelerátor
Libereckého
kraje“,
s
reg.
č.
CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848“
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajištění dalšího postupu
dle Směrnice rady kraje č. 2/2016.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 69

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

70. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 199/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.6 – Podpora místní Agendy 21
Ing. Loučková Kotasová představila projednávaný materiál.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1301/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 199/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.6 – Podpora místní Agendy 21
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 199/17, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 02 – Dotační fond Libereckého kraje, odbor regionálního
rozvoje a evropských projektů, v úhrnné výši 897.497,50 Kč a to
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.6 – Podpora místní Agendy 21 ve výši
897.497,50 Kč,
b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.6 –
Podpora místní Agendy 21 ve výši 897.497,50 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
2. s poskytnutím dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.6 – Podpora místní Agendy 21
v úhrnné výši 897.497,50 Kč, níže uvedeným subjektům ve výši
Poř. číslo
IČ

1
00276057
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Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)

Město Rokytnice nad Jizerou
Postup Zdravého města Rokytnice nad Jizerou do kategorie C v rámci
místní Agendy 21
Projekt Zdravé město a MA21 Rokytnice n. Jiz. systematicky podporuje
kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na
UR, podporu zdraví a předpokládá aktivní zapojení místních obyvatel a
aktivně získává jejich názory.
Seminář Zdravé město a MA 21 Rokytnice nad Jizerou na téma „Udržitelný
rozvoj“ - akce - 1; Den Zdraví „StřevoTour“ - den - 1; Jednotný grafický styl
PZM a MA21 - ks - 1; Fórum Zdravého města a MA 21 k udržitelnému
rozvoji „Spolu pro Rokytnici“ - akce - 1; Projekční plátno - ks - 1; Vak na
projekční plátno - ks - 1; Hlasovací lístek (samolepka) na fórum - ks - 615;
Plakát na fórum (tisk) - ks - 8; Teleskopické stojany - ks - 7
58.195

Podíl dotace 50
na
nákladech
projektu (%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

29.097,50

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

2.
00275808
Město Jilemnice

Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)

2.1.2017 – 31.12.2017

Propagace zdravého životního stylu v Jilemnici
Účelem projektu je propagace zdravého životního stylu prostřednictvím
propagačních materiálů distribuovaných při konání kampaní, přednášek, ve
veřejných budovách či v Poradně zdraví.
propagační materiály - ks - 1500; pexeso s tématikou zdravého životního
stylu - ks - 1500
68.000

70

47.600
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Termín
realizace
projektu

2.1.2017 – 29.12.2017

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

3.
00276227
Město Turnov

Účel
projektu

Parametry
projektu

Zdravé město Turnov
realizace aktivit v projektu Zdravého města v kategorii C - zapojování
veřejnosti do rozvoje města, realizace osvětových a vzdělávacích akcí
směřujících k udržitelnému rozvoji, realizace kampaní, podpora činnosti
parlamentu mládeže
Fórum zdravého města - akce - 1; setkání starosty s občany -lokality - akce
- 7; setkání s občany ke komunitním tématům - akce - 2; aktivity parlamentu
mládeže - aktivita - 8; setkání s občany k prorodinné problematice - akce 2; Plán rozvoje rodinné politiky - dokument - 1; participativní rozpočet vyhlášení - 1; dotazníkové akce a ankety - anketa - 10; akce k udržitelnému
rozvoji - akce - 13
150.000

Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 66,67
na
nákladech
projektu (%)
Dotace v
100.000
maximální
výši (Kč)
1.1.2017 – 31.12.2017
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)

4.
22881735
Semínko země, z.s., Semily
Víme, s čím si hrajeme?
Vnést téma rizik interiérového dětství 21.století do zorného pole veřejnosti,
hledat společné cesty a sdílení zkušeností (kladných i záporných) z
vytváření komunitních prostor a projektů. Putovní výstavka fotografií
,veřejné akce , podzimní konference.
výstavka "Víme, s čím si hrajeme“ - instalace - 10; tvorba a tisk info
materiálu - kus - 500; veřejné a osvětové akce - akce - 6; konference - akce
-1
205.000
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Podíl dotace 48,79
na
nákladech
projektu (%)
Dotace v
100.000
maximální
výši (Kč)
1.1.2017 – 31.12.2017
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)

5.
49294351
Klub přátel a sponzorů Domu dětí a mládeže, z.s., Lomnice n. P.
UMÍME TO?!
Na projektu vedle ICM spolupracuje i komise Zdravého města a MA. Projekt
je zaměřen na participaci mladých lidí a dětí v obci a regionu na
spoluvytváření zdravého životního stylu a rozvoji města. Napomáhá ke
splnění kritérií ZM a MA21.
účastníci - osoby - 250; aktivity - počet - 3
40.000

50

20.000
1.5.2017 – 31.12.2017

6.
00672092
Obec Čtveřín
Program rozvoje obce Čtveřín
Zpracování programu rozvoje obce se zapojením veřejnosti, místních firem i
neziskového sektoru.
Program rozvoje obce Čtveřín - ks - 1
124.025
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Podíl dotace 29,84
na
nákladech
projektu (%)
Dotace v
37.000
maximální
výši (Kč)
20.5.2017 – 30.11.2017
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu

7.
00854859
Středisko volného času Sluníčko Lomnice nad Popelkou, příspěvková
organizace
Město, kde se dobře žije
Město Lomnice nad Popelkou systematicky usiluje o podporu zdraví a
zdravého životního stylu svých obyvatel. Pracovnice SVČ Sluníčko je
členem komise MA21 Lomnice nad Popelkou. Účelem projektu je zapojit
obyvatele do občanského života.
akce - počet - 7; účastníci - osoba - 560; doba trvání - dny - 6 dní
60.000

46,67

28.000
1.4.2017 – 31.12.2017

8.
22887288
Centrum Generace Jablonec z.s., Jablonec nad Nisou
RODINA OFFLINE
RODINA OFFLINE je osvětová kampaň. Poslání: podporujeme rodinný život
v reálném světě, cíl: pozitivně motivovat k uvědomělému užívání digi
technologií. MOTTO: Normální je být offline. Chceme upozornit na
problematiku a nabídnout řešení.
Beseda s rodiči -osvěta - počet - 5; Akce pro veřejnost ve spolupráci s
partnery - počet - 3
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Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu

57.500

69,57

40.000
1.1.2017 – 31.12.2017

9.
26590573
Matice děkanství Železnobrodského, Železný Brod
Společnost pro 21. století (ŽB, Jbc, Sm)
zapojování vyjmenovaných cílových skupin a osob (všech 3 sektorů) do
konceptu udržitelného rozvoje obcí, mapování neřešených problémů a
hledání řešení. organizace akcí ve vybr. obcích, zprostředkování dobré
praxe aj.
počet setkávacích a diskusních akcí - ks - 5; výstava konfliktní druhy zapůjčená, instalace - ks - 1; kulatý stůl - ks - 1
72.000

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 69,45
na
nákladech
projektu (%)
Dotace v
50.000
maximální
výši (Kč)
1.4.2017 – 31.12.2017
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu

10.
64040411
ZO ČSOP Armillaria, Liberec
Zeleň, veřejnost a MA 21 v Liberci a LK
zapojování veřejnosti i subjektů(všech 3 sektorů do konceptu udržitelného
rozvoje obcí i kraje, péče o vybrané lokality, mapování neřešených
problémů a hledání řešení. organizace akcí, zprostředkování dobré praxe
zejma z Augsburgu aj.
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Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu

počet setkávacích a diskusních akcí - ks - 5; praktická opatření na lokalitách
- hod - 100; kulatý stůl - ks - 1; prezenční listina - ks - 3
72.000

69,45

50.000
10.1.2017 – 31.12.2017

11.
65994523
Nová Akropolis z.s., Praha/Liberec
Zapojení NNO a dobrovolníků do MA21
Realizace kulatých stolů, setkání, seminářů se zaměřením na výchovu a
vzdělání dobrovolníků, spolupráce s dalšími NNO s cílem zapojování do
MA21 v LK. Vše se zaměřením na ekologii a kultivaci zanedbaných míst v
Liberci a okolí.
prezenční listiny z akcí - ks - 4; seminář o dobrovolnictví - hod - 12; zápis ze
semináře - ks - 1; zlepšení stavu zanedbaných míst - počet - 2;
dobrovolnická práce - hod - 50; fotodokumentace - ks - 30
72.000

Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 69,45
na
nákladech
projektu (%)
Dotace v
50.000
maximální
výši (Kč)
1.6.2017 – 31.12.2017
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

12.
26982773
MAS Frýdlantsko, z.s., Frýdlant
MA21 pro posílení resilience venkovského mikroregionu - Frýdlantsko
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Účel
projektu
Parametry
projektu

Cílem projektu je upozornit na témata resilience a na MA21 jako vhodný
nástroj k jejímu dosahování pro venkovskou oblast - mikroregion
Frýdlantsko.
plán aktivit partnerů na rok 2018 - dokument - 1; prezentace MA21 pro
Frýdlantsko - informační panel - 2; diskusní a plánovací jednání partnerů jednání (akce) - 3
53.000

Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 70
na
nákladech
projektu (%)
Dotace v
37.100
maximální
výši (Kč)
1.9.2017 – 31.12.2017
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název

13.
00260410
Město Cvikov
Vzdělávací a osvětová akce pro osoby ve specifickém sociálním prostředí
Vzdělávací akce k tématice zdravé společnosti, ochraně a podpoře cílových
skupin obyvatel při činnostech běžného života. Tyto cílové skupiny mají v
moderní době ztíženou orientaci v právních předpisech a nejsou dostatečně
informováni o svých právech.
Osvětová akce - kus - 1
20.000

50

10.000
1.4.2017 – 30.11.2017

14.
00260967
Město Stráž pod Ralskem
AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM
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projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu

Aktualizace dokumentu Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem na léta
2017 - 2022 za účasti veřejnosti.
Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem - ks - 1
200.000

50

100.000
1.7.2017 – 31.12.2017

15.
46744959
Obec Jeřmanice
Den Země Jeřmanice 2017
Brigáda na úklid obce v rámci každoročního jarního úklidu obce. Snaha
zapojit občany do dění v obci, osvěta.
pronájem plošiny - hod - 1,5; lopatky - ks - 2; rukavice - ks - 8; řetěz k pile ks - 2; občerstvení pro brigádníky - ks - 44; ochranná přilba - ks - 1; odvoz
klestí, úprava terénu - hod - 20
20.000

Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 70
na
nákladech
projektu (%)
Dotace v
14.000
maximální
výši (Kč)
1.4.2017 – 31.5.2017
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel

16.
00262820
Město Hodkovice nad Mohelkou
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Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace
na
nákladech
projektu (%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel

Naše Podlesí
Projekt Naše Podlesí zapojuje obyvatele sídliště do přípravy celkové
revitalizace prostoru, ve kterém žijí. Ucelená a projednaná koncepce je
nejdůležitější pro následnou realizaci.
koncepční studie - ks - 1; znalecký posudek - ks - 1
143.669

49,98

71.800
1.1.2017 – 30.11.2017

17.
00276006
Obec Poniklá
Plánujeme s veřejností
Tvorba projektových studií ve spolupráci s veřejností (organizace setkání s
veřejností, vedením obce a projektantem v místě, společná diskuse o
možné podobě) - prostor bývalého hřiště u Jizery, venkovní úpravy kolem
kulturního domu.
projektové studie - ks - 2; setkání s veřejností - počet akcí - 1
97.000

70

67.900
2.1.2017 – 29.12.2017

18.
46744924
Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace
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Název
projektu
Účel
projektu

Dovednosti člena školního parlamentu na ZŠ Lesní, Liberec II.
Chceme podpořit činnost parlamentu a zvýšit kvalitu jeho fungování. Cílem
je vytvořit optimální vnitřní prostředí parlamentu, bezpečné vazby mezi
jednotlivými členy. To vše by pak mělo vyústit v efektivně a kvalitně fungující
školní parlament.
kurz - dny - 3; podpořené osoby - členové šk. parlamentu - osoba - 28;
workshop - ks - 2
64.300

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 69,98
na
nákladech
projektu (%)
Dotace v
45.000
maximální
výši (Kč)
1.2.2017 – 31.12.2017
Termín
realizace
projektu

3.

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
programu 2.6 – Podpora místní Agendy 21
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit zastupitelstvu
kraje
a) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 199/17 a vzor smlouvy o poskytnutí dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.6 – Podpora místní Agendy 21
ke schválení,
Termín: 29. 08. 2017
b) poskytnutí dotace výše uvedeným subjektům k rozhodnutí.
Termín: 29. 08. 2017
hlasování č. 70

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

71. (127) Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká –
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“
– navýšení závazku spolufinancování
Ing. Loučková Kotasová představila obsah předloženého materiálu.
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1302/17/RK
Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola
hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“ – navýšení
závazku spolufinancování
Rada kraje po projednání
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souhlasí
1) s navýšením závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické
náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“ z původní částky 14.754.201 Kč
na novou částku do výše 24.427.705,40 Kč a jeho rozložením v letech 2017 – 2018,
2) se snížením předpokládaného předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti
budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova
1387, příspěvková organizace“ Libereckým krajem z původní částky 4.922.355 Kč
na novou částku do výše 4.778.685,60 a jeho rozložením v letech 2017 – 2018
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit navýšení
závazku předpokládané výše spolufinancování a úpravu předpokládaného předfinancování
projektu „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola
hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“ zastupitelstvu
kraje ke schválení.
Termín: 29. 08. 2017
hlasování č. 71

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

72. (130) Námitka proti výsledku administrativního ověření Žádosti o platbu u projektu
„Silnice II/273 úsek hranice kraje – Okna“ reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002043
Ing. Loučková Kotasová shrnula obsah předloženého materiálu.
Připomínky ani dotazy nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1303/17/RK
Námitka proti výsledku administrativního ověření Žádosti o platbu u projektu „Silnice
II/273 úsek hranice kraje – Okna“ reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002043
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o nepodání námitky proti výsledku administrativního ověření Žádosti o platbu
CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002043/2017/001/POST v rámci projektu „Silnice II/273 úsek
hranice kraje – Okna“, reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0002043, kterým byly navrženy
finanční opravy v celkové výši 762 687,20 Kč
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit splnění usnesení.
Termín: 26. 07. 2017
hlasování č. 72

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

73. (71) Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene – Obec
Brniště
Na jednání byl přizván vedoucí odboru dopravy Ing. Jan Čáp.
Připomínky ani dotazy nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1304/17/RK
Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene – Obec Brniště
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o prominutí pohledávky ve věci výjimky z ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného
břemene pro Obec Brniště, IČ 00260401, se sídlem 471 29 Brniště 102, ve výši 62.594 Kč
bez DPH, za věcné břemeno na akci „Chodník Velký Grunov – II. etapa“ a stanoví úplatu
1.000 Kč bez DPH
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
informovat zástupce Obce Brniště o přijatém usnesení.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 73

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

74. (72) Přehled realizovaných pronájmů v areálu letiště Ralsko za 1. pololetí 2017
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1305/17/RK
Přehled realizovaných pronájmů v areálu letiště Ralsko za 1. pololetí 2017
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
přehled realizovaných pronájmů v areálu letiště Ralsko za 1. pololetí 2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
informovat ředitele KSS LK o přijatém usnesení.
Termín: 25. 07. 2017
hlasování č. 74

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

75. (73) Rozpočtové opatření č. 205/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje,
odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun
z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Ing. Čáp podal doplňující informaci o stavu financí v rámci vysoutěžených akcí, a dále
vyčíslil další potřebné finance na připravované opravy silnic.
M. Pieter doplnil, že v kapitole 923 je nějaká rezerva, kterou lze, v případě potřeby, použít.
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1306/17/RK
Rozpočtové opatření č. 205/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor
dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun
z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
Rada kraje po projednání
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schvaluje
rozpočtové opatření č. 205/17, kterým se v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor
dopravy
1. snižují výdaje v celkové výši 82.548.019 Kč, a to u akce
a) nespecifikovaná rezerva týkající se neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní
infastruktury ve výši 68.276.660 Kč,

2.

b) nespecifikovaná rezerva týkající se investiční dotace ze Státního fondu dopravní
infastruktury ve výši 14.271.359 Kč,
navyšují výdaje v celkové výši 82.548.019 Kč, a to u akce
a) nespecifikovaná rezerva týkající spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši
40.922.092 Kč,
b) III/27927 Pelešany - opěrná zeď ve výši 370.845 Kč,
c) II/277 Český Dub, rekonstrukce propustku ve výši 2.783.805 Kč,
d) III/2791 Jivina, oprava propustku ve výši 514.134 Kč,
e) II/278 Hamr na Jezeře - Stráž pod Ralskem ve výši 45.980 Kč,
f) III/2951 Martinice v Krkonoších ve výši 39.930 Kč,
g) III/29056 Paseky nad Jizerou ve výši 39.930 Kč,
h) II/283 Turnov - Bělá ve výši 39.930 Kč,
i) III/28745 Zásada ve výši 3.653.267 Kč,
j) III/29036 Horní Maxov - křižovatka s III/29035 ve výši 9.445.986 Kč,
k) III/29035 Jindřichov - křižovatka s III/29032 ve výši 8.468.306 Kč,
l) III/2885 Vlastiboř ve výši 5.327.493 Kč,
m) III/28621 Víchová nad Jizerou, rekonstrukce opěrné zdi ve výši 1.128.167 Kč,
n) III/01023 Harrachov ve výši 148.830 Kč,
o) III/29042 Albrechtice v JH - Jiřetín pod Bukovou ve výši 9.619.324 Kč

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 205/17 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 29. 08. 2017
hlasování č. 75 pro 7
proti
0
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Přemysl Sobotka.

zdržel se

0

byl přijat

76. (74) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektových
dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy - 4. etapa“ příspěvkovou organizací
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Ing. Čáp představil projednávaný materiál.
Bez diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1307/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektových dokumentací
na rekonstrukce silnic II. a III. třídy - 4. etapa“ příspěvkovou organizací Krajská správa
silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektových dokumentací
na rekonstrukce silnic II. a III. třídy - 4. etapa“ příspěvkovou organizací Krajská správa
silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, v otevřeném řízení, v souladu s § 56
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
2. s textem „Zadávací dokumentace“
a ukládá
Markovi Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením zadávacího řízení řediteli
příspěvkové organizace.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 76 pro 7
proti
0
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Přemysl Sobotka.

zdržel se

0

byl přijat

77. (76) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice II/270 Jablonné
v Podještědí - 2. etapa“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1308/17/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice II/270 Jablonné v Podještědí 2. etapa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „BOZP – Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci pro dopravní stavby – DNS“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 11.1, odst. 1, 2 a 3 - v rámci veřejné zakázky zadávané
v dynamickém nákupním systému bude ustanovena komise pro otevírání obálek pouze
ve složení zaměstnanců oddělení veřejných zakázek,
2. text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
3.

smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/2506/2017,
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení
Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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náhradník Bc. Luboš Tomíček, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Ilona Vlachová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník Ing. Věra Farská, projektový manažer,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
Jiří Rýdl, starosta Města Jablonné v Podještědí,
náhradník Mgr. Petr Sadílek, místostarosta Města Jablonné v Podještědí
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 77 pro 7
proti
0
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Přemysl Sobotka.

zdržel se

0

byl přijat

78. (77) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice II/270 Jablonné
v Podještědí - 2. etapa“
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1309/17/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice II/270 Jablonné v Podještědí
- 2. etapa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „TDI – Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru investora
pro dopravní stavby - DNS“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
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2.

zakázek, části B, článku 11.1, odst. 1, 2 a 3 - v rámci veřejné zakázky zadávané
v dynamickém nákupním systému bude ustanovena komise pro otevírání obálek pouze
ve složení zaměstnanců oddělení veřejných zakázek,
text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,

3. smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/2505/2017,
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení
Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Luboš Tomíček, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Ilona Vlachová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník Ing. Věra Farská, projektový manažer,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
Jiří Rýdl, starosta Města Jablonné v Podještědí,
náhradník Mgr. Petr Sadílek, místostarosta Města Jablonné v Podještědí
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 78 pro 7
proti
0
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Přemysl Sobotka.

zdržel se

0

byl přijat

79. (78) Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/221/2016 „Silnice II/273
úsek hranice kraje - Okna“
M. Pieter požádal o doplnění informace do důvodové zprávy, v části „popis a zdůvodnění
změny“, že byly pokáceny některé stromy na pozemcích státní společnosti Lesy ČR.
Bez další diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1310/17/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/221/2016 „Silnice II/273 úsek
hranice kraje - Okna“
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/221/2016, uzavíraný v souladu s § 273
odst. 6 a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, mezi Libereckým krajem a společností FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,
IČ 25317628, se sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, jehož předmětem jsou vícepráce
ve výši 187.407,10 Kč bez DPH, 226.762,59 Kč vč. DPH a méněpráce ve výši 315.234,31 Kč
bez DPH, 381.433,52 Kč vč. DPH
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku
a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 79 pro 7
proti
0
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Přemysl Sobotka.

zdržel se

0

byl přijat

80. (79) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice
II/278 Hamr na Jezeře - Stráž pod Ralskem“
Ing. Čáp upozornil na špatně uvedený paragraf v usnesení. Materiál bude ve správném znění
(§ 141) upraven po projednání.
Bez diskuse bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1311/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice II/278
Hamr na Jezeře - Stráž pod Ralskem“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Silnice II/278 Hamr na Jezeře - Stráž pod
Ralskem“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru
investora pro dopravní stavby I. - DNS“, v souladu s ustanovením § 141 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost
a provádění staveb, se sídlem Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 46712143,
za nabídkovou cenu 38.000 Kč bez DPH, tj. 45.980 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/1620/2017 mezi
Libereckým krajem a společností V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb,
IČO 46712143, se sídlem Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 31. 08. 2017
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hlasování č. 80 pro 7
proti
0
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Přemysl Sobotka.

zdržel se

0

byl přijat

81. (80) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - opravy
silnic III/29056 Paseky nad Jizerou, III/2951 Martinice v Krkonoších, II/283 Turnov Bělá“
Ing. Čáp upozornil na špatně uvedený paragraf v usnesení. Materiál bude ve správném znění
(§ 141) upraven po projednání.
Bez diskuse bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1312/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - opravy silnic
III/29056 Paseky nad Jizerou, III/2951 Martinice v Krkonoších, II/283 Turnov - Bělá“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - opravy silnic III/29056 Paseky nad Jizerou,
III/2951 Martinice v Krkonoších, II/283 Turnov - Bělá“ v rámci dynamického nákupního
systému „Zajištění služeb technického dozoru investora pro dopravní stavby I. - DNS“,
v souladu s ustanovením § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to
účastníka V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb, se sídlem Rooseveltova
1804/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 46712143, za nabídkovou cenu 99.000 Kč bez DPH,
tj. 119.790 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/1622/2017 mezi
Libereckým krajem a společností V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb,
IČO 46712143, se sídlem Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 81 pro 7
proti
0
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Přemysl Sobotka.

zdržel se

0

byl přijat

82. (81) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29035 Jindřichov
- křižovatka s III/29032“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1313/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29035 Jindřichov
- křižovatka s III/29032“
Rada kraje po projednání
rozhoduje

- 91 -

Zápis z 12. zasedání RK konaného dne 18. 7. 2017
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29035 Jindřichov - křižovatka s III/29032“,
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
a to účastníka EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha, IČO 45274924,
za nabídkovou cenu 6.969.000 Kč bez DPH, tj. 8.432.490 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/1836/2017 mezi Libereckým krajem a společností
EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha, IČO 45274924
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném
znění.
Termín: 30. 08. 2017
hlasování č. 82 pro 7
proti
0
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Přemysl Sobotka.

zdržel se

0

byl přijat

83. (82) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2885 Vlastiboř“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1314/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2885 Vlastiboř“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2885 Vlastiboř“, v souladu s ustanovením
§ 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka
STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO 60838744, za nabídkovou
cenu 4.377.886,49 Kč bez DPH, tj. 5.297.242,65Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/1838/2017 mezi Libereckým krajem a společností
STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO 60838744
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném
znění.
Termín: 30. 08. 2017
hlasování č. 83 pro 7
proti
0
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Přemysl Sobotka.

zdržel se

0

byl přijat

84. (83) Silnice II/284 Nová Ves nad Popelkou, rekonstrukce opěrné zdi – dodatek č. 1
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1315/17/RK
Silnice II/284 Nová Ves nad Popelkou, rekonstrukce opěrné zdi – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
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dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/164/2017, uzavíraný v souladu s § 273
odst. 6 a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, mezi Libereckým krajem a společností SaM silnice a mosty a.s., IČ 25018094,
se sídlem Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
758.400 Kč bez DPH, 917.664 Kč vč. DPH a méněpráce ve výši 1.344.573,31 Kč bez DPH,
1.626.933,71 Kč vč. DPH, čímž dojde k celkovému snížení ceny o 586.173,31 Kč bez DPH,
tj. 709.269,71 Kč vč. DPH
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku
a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 84 pro 7
proti
0
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Přemysl Sobotka.

zdržel se

0

byl přijat

85. (84) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice
III/28621 Víchová nad Jizerou, rekonstrukce opěrné zdi“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1316/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/28621
Víchová nad Jizerou, rekonstrukce opěrné zdi“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/28261 Víchová nad Jizerou,
rekonstrukce opěrné zdi“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka Silnice LK a.s.,
se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČO 28746503,
za nabídkovou cenu 809.369,32 Kč bez DPH, 979.336,88 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/1766/2017 mezi Libereckým krajem a společností
Silnice LK a.s., se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČO
28746503
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 85 pro 7
proti
0
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Přemysl Sobotka.

zdržel se

0

byl přijat

86. (85) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice
III/2791 Jívina, oprava propustku“
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1317/17/RK
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Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/2791
Jívina, oprava propustku“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
a) o vyloučení účastníka STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha,
IČO 60838744, z další účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu
„Silnice III/2791 Jívina, oprava propustku“ – analogicky dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – účastník nesplnil
zadávací podmínky (nabídková cena účastníka byla vyšší než povolená max. cena),
b) o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/2791 Jívina, opravy
propustku“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka Silnice LK a.s., se sídlem
Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČO 28746503,
za nabídkovou cenu 424.903,54 Kč bez DPH, 514.133,28 včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/939/2017 mezi Libereckým krajem a společností Silnice
LK a.s., se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou,
IČO 28746503
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 86

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

87. (86) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice
III/28745 Zásada“
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1318/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/28745
Zásada“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/28745 Zásada“, v souladu
se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle
198/21, PSČ 150 00, IČO 60838744, za nabídkovou cenu 2.994.028,39 Kč bez DPH,
3.622.774,35 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/1839/2017 mezi Libereckým krajem a společností
STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČO 60838744
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 87

pro

8

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat
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88. (87) Silnice III/27927 Pelešany - opěrná zeď – dodatek č. 1
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1319/17/RK
Silnice III/27927 Pelešany - opěrná zeď – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2869/2016, uzavíraný analogicky
v souladu s § 273 odst. 6 analogicky, v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a se Směrnicí RK č. 2/2016 o zadání veřejné
zakázky malého rozsahu, se společností UNIGEO a.s., Místecká 329/258, 720 00 Ostrava Hrabová, IČO 45192260, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 306.482,40 Kč bez DPH,
tj. 370.843,70 Kč vč. DPH
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku
a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 88

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

89. (88) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29036 Horní
Maxov – křižovatka s III/29035“
M. Pieter okomentoval předložený materiál.
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1320/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29036 Horní Maxov
– křižovatka s III/29035“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29036 Horní Maxov – křižovatka
s III/29035“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, a to účastníka EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10,
110 00, Praha – Nové Město, IČO 45274924 za nabídkovou cenu 7.777.000 Kč bez DPH,
tj. 9.410.170 Kč včetně DPH
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/1837/2017 mezi Libereckým krajem a společností
EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00, Praha – Nové Město, IČO 45274924
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 89

pro

8

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat
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90. (89) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29042 Albrechtice
v Jizerských horách – Jiřetín pod Bukovou“
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1321/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29042 Albrechtice
v Jizerských horách – Jiřetín pod Bukovou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29042 Albrechtice v Jizerských horách
– Jiřetín pod Bukovou“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21,
150 00, Praha, IČO 60838744, za nabídkovou cenu 7.920.253,88 Kč bez DPH,
tj. 9.583.507,19 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/1835/2017 mezi Libereckým krajem a společností
STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha, IČO 60838744,
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 90

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

91. (90) Změna rozpočtu příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého
kraje č. 1/2017
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1322/17/RK
Změna rozpočtu příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje
č. 1/2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu č. 1 příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje na rok
2017, a to tak, že
1. navyšuje investiční plán příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého kraje
o celkovou částku 190.720.660 Kč, z toho na akci „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“
o částku 155.000.000 Kč (výpůjčka LK na předfinancování projektu INTERREG V-A),
na akci „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ o částku 18.300.000 Kč (podíl LK
na projektu INTERREG V-A), na akci „PD silnic II. a III. třídy pro 2018 – 2019
– 2. část“ o částku 7.920.660 Kč, na akci „Rekonstrukce administrativní budovy KSS LK
p.o. v ulici České mládeže v Liberci“ o částku 8.000.000 Kč a na akci „Příprava
a projektové dokumentace havarijních objektů a úseků silnic“ o částku 1.500.000 Kč,
2. navyšuje provozní příspěvek příspěvkové organizace Krajská správa silnic Libereckého
kraje o celkovou částku 21.205.000 Kč z toho na akci „Údržba pozemních komunikací
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3.

ve vlastnictví Libereckého kraje v majetkové správě Krajské správy silnic Libereckého
kraje, p.o.“ o částku 20.000.000 Kč a na akci „PD silnic II. a III. třídy pro 2018 – 2019 –
1. část“ o částku 1.205.000 Kč,
schvaluje navýšení mzdových prostředků (bez změny výše rozpočtu) – přesun mezi
jednotlivými položkami schváleného rozpočtu, a to navýšení účtu 521 (mzdové náklady)
o částku 450.000 Kč, navýšení účtu 524 (zákonné soc. pojištění) o částku 158.000 Kč,
navýšení účtu 527 (FKSP) o částku 23.000 Kč a ponížení účtu 51813 (služby-projektové
dokumentace) o 631.000 Kč

a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
seznámit se schválenou změnou rozpočtu č. 1/2017 ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 05. 08. 2017
hlasování č. 91

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

92. (91) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/270
Mimoň, ulice Lužická“
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1323/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/270 Mimoň,
ulice Lužická“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu "Silnice II/270 Mimoň, ulice Lužická",
jmenuje
hodnotící komisi, která bude v souladu se směrnicí č. 2/2016 současně plnit funkci komise
pro otevírání obálek, a to ve složení
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajská správa silnic Libereckého
kraje, příspěvková organizace,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/2482/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle směrnice RK č. 2/2016.
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Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 92

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

93. (92) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/26836
Cvikov, část Lindava, propust u nábřežní zdi u čp. 164“
Bez diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1324/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/26836 Cvikov,
část Lindava, propust u nábřežní zdi u čp. 164“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu "Silnice III/26836 Cvikov, část Lindava, propust u nábřežní zdi u čp. 164",
jmenuje
hodnotící komisi, která bude v souladu se směrnicí č. 2/2016 současně plnit funkci komise
pro otevírání obálek, a to ve složení
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Ing. Vladimír Petera, silniční technik
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajská správa silnic Libereckého
kraje, příspěvková organizace,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/2484/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 93

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

94. (93) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – silnice II/270 Mimoň a propust
na silnici III/26836 Cvikov“
Bez diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1325/17/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – silnice II/270 Mimoň a propust na silnici
III/26836 Cvikov“
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „TDI – Silnice II/270 Mimoň a propust na silnici III/26836
Cvikov“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru
investora pro dopravní stavby I. - DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 11.1, odst. 1, 2 a 3 - v rámci veřejné zakázky zadávané
v dynamickém nákupním systému bude ustanovena komise pro otevírání obálek pouze
ve složení zaměstnanců oddělení veřejných zakázek,
2. text „výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
3.

závazný návrh smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru investora
č. OLP/2488/2017,
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení
Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Luboš Tomíček, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Ilona Vlachová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Martina Dvořáková, silniční technik
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 94

pro

8

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat
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95. (94) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – silnice II/270 Mimoň
a propust na silnici III/26836 Cvikov“
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1326/17/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – silnice II/270 Mimoň a propust
na silnici III/26836 Cvikov“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „BOZP – silnice II/270 Mimoň a propust na silnici III/26836
Cvikov“ 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,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 11.1, odst. 1, 2 a 3 - v rámci veřejné zakázky zadávané
v dynamickém nákupním systému bude ustanovena komise pro otevírání obálek pouze
ve složení zaměstnanců oddělení veřejných zakázek,
2. text „výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
3. závazný návrh smlouvy o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci č. OLP/2489/2017,
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení
Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Luboš Tomíček, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Ilona Vlachová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Ing. Martina Dvořáková, silniční technik,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Neumann, majetkové záležitosti,
Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy
náhradník Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací
a ukládá
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Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 95

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

96. (95) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Okružní křižovatka
II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1327/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Okružní křižovatka II/292
a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Okružní křižovatka II/292 a II/289 Semily,
ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ v rámci dynamického nákupního systému
„Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby –
DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to
účastníka FRAM Consult a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Husitská 775/42, IČ 64948790,
za nabídkovou cenu 57.200 Kč bez DPH, tj. 69.212 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/1650/2017 mezi Libereckým krajem a společností FRAM Consult a.s., se sídlem
Praha 3, Žižkov, Husitská 775/42, IČ 64948790
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 96

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

97. (96) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI – Okružní křižovatky
II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořskovská (vč. humanizace)
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1328/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI – Okružní křižovatky II/292
a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořskovská (vč. humanizace)
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice
Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění
služeb technického dozoru investora pro dopravní stavby - DNS“, dle § 141 zákona
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č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka FRAM
Consult a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Husitská 775/42, IČ 64948790, za nabídkovou cenu
153.920 Kč bez DPH, tj. 186.243,20 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/1651/2017 mezi
Libereckým krajem a společností FRAM Consult a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Husitská
775/42, IČ 64948790
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 97

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

98. (97) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti
budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“
Na jednání byl přizván Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého
majetku.
Ing. Koudelka požádal o opravu chybně uvedených částek u předpokládané hodnoty zakázky
následovně - k okamžiku zahájení zadávacího řízení činí 8.017.856,54 Kč bez DPH, s tím,
že 10% předpokládané hodnoty veřejné zakázky činí předpokládaná hodnota vyhrazených
změn závazku, tj. 728.896,05 Kč bez DPH.
Materiál s uvedenou změnou bude upraven po projednání.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1329/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy
jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny
a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu
s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení
Bc. Karolína Šimonová, projektový manažer,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,
Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová (Zítková), odborný zaměstnanec oddělení
veřejných zakázek,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
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sportu a zaměstnanosti,
Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení nepřímých nákladů,
náhradník Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,
Bc. Karolína Šimonová, projektová manažerka oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy a sportu,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení nepřímých nákladů,
Ing. Jaroslav Morávek, zástupce klubu KSČM,
náhradník Ing. František Pešek, zástupce klubu KSČM,
Mgr. Jindřich Felcman, zástupce klubu Změna pro Liberecký kraj,
náhradník Mgr. Jiří Římánek, zástupce klubu Změna pro Liberecký kraj,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
2.

závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/2178/2017 - Snížení energetické
náročnosti budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
2.

3.

Termín: 30. 07. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise Ing. Jaroslavu Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi
Ing. Františku Peškovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna
ve výši 100 Kč/1h, která bude rozdělena mezi člena a náhradníka,
Termín: 31. 12. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise Mgr. Jindřichovi Felcmanovi a v případě jeho neúčasti jeho
náhradníkovi Mgr. Jiřímu Římánkovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena
maximální odměna ve výši 100 Kč/1h.
Termín: 31. 12. 2017

hlasování č. 98

pro

7

proti

0
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zdržel se
MUDr. Sobotka

1

byl přijat
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99. (98) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti
budovy tělocvičny – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“
Ing. Koudelka požádal o opravu chybně uvedených částek u předpokládané hodnoty zakázky
následovně - k okamžiku zahájení zadávacího řízení činí 4.514.693,88 Kč bez DPH, s tím,
že 10% předpokládané hodnoty veřejné zakázky činí předpokládaná hodnota vyhrazených
změn závazku, tj. 410.426,72 Kč bez DPH.
Materiál s uvedenou změnou bude upraven po projednání.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1330/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy
tělocvičny – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy
tělocvičny – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“ ve zjednodušeném podlimitním řízení,
v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení
Bc. Karolína Šimonová, projektový manažer,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,
Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová (Zítková), odborný zaměstnanec oddělení
veřejných zakázek,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělen financování nepřímých nákladů,
náhradník Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Radka Loučková Kotasová, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,
Bc. Karolína Šimonová, projektová manažerka oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
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Ing. Jaroslav Morávek, zástupce klubu KSČM,
náhradník Ing. František Pešek, zástupce klubu KSČM,
Mgr. Jindřich Felcman, zástupce klubu Změna pro Liberecký kraj,
náhradník Mgr. Jiří Římánek, zástupce klubu Změna pro Liberecký kraj,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
2.

závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/2177/2017 - Snížení energetické
náročnosti budovy tělocvičny – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
2.

3.

Termín: 30. 07. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise Ing. Jaroslavu Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi
Ing. Františku Peškovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna
ve výši 100 Kč/1h, která bude rozdělena mezi člena a náhradníka,
Termín: 31. 12. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise Mgr. Jindřichovi Felcmanovi a v případě jeho neúčasti jeho
náhradníkovi Mgr. Jiřímu Římánkovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena
maximální odměna ve výši 100 Kč/1h.
Termín: 31. 12. 2017

hlasování č. 99

pro

7

proti

0

zdržel se
MUDr. Sobotka

1

byl přijat

100. (99) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Červený dům
v České Lípě – lovecký zámeček obnova severní a jižní fasády objektu“
Bez diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1331/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Červený dům v České
Lípě – lovecký zámeček obnova severní a jižní fasády objektu“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č.2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Červený dům v České Lípě – lovecký zámeček obnova severní a jižní fasády
objektu“,
jmenuje
hodnotící komisi ve složení
Ing. Zdeněk Vitáček, ředitel a zoolog Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě,
náhradník Bc. Jana Fridrichová, náměstkyně ředitele,
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Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
náhradník Mgr. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/2350/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 100

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

101. (100) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Snížení energetické
náročnosti budovy tělocvičny a budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti
15“
Připomínky ani dotazy nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1332/17/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Snížení energetické náročnosti budovy
tělocvičny a budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „BOZP – Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny
a budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“ v rámci dynamického nákupního
systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní
stavby – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 11.1, odst. 1, 2 a 3 - v rámci veřejné zakázky zadávané
v dynamickém nákupním systému bude ustanovena komise pro otevírání obálek pouze
ve složení zaměstnanců oddělení veřejných zakázek,
4. smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/2317/2017 – BOZP Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – SŠ a MŠ,
Liberec, Na Bojišti 15,
2.

text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
3. smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/2312/2017 - BOZP Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen – SŠ
a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15,
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení
Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Luboš Tomíček, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Ilona Vlachová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradní Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,
Bc. Karolína Šimonová, projektová manažerka oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 08. 2017
hlasování č. 101

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

102. (101) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové
dokumentace - Jestřebí - transformace Domov Sluneční dvůr, p.o.“
M. Půta navrhl uzavření smlouvy s architektem, který by vypracoval odborný posudek
k projektové dokumentaci.
Další připomínky ani dotazy nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1333/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace Jestřebí - transformace Domov Sluneční dvůr, p.o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - Jestřebí
- transformace Domov Sluneční dvůr, p. o.“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení
Ing. Břicháčková Miloslava, investiční technik, rozpočtář,
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náhradník Ing. Blahová Milada, referent oddělení investic,
Mgr. Prochásková Dagmar, projektový manažer,
náhradník Bc. Křepel Jaroslav, vedoucí oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
2 hodnotící komisi ve složení
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Břicháčková Miloslava, investiční technik, rozpočtář,
náhradník Ing. Blahová Milada, referent oddělení investic,
Mgr. Prochásková Dagmar, projektový manažer,
náhradník Bc. Křepel Jaroslav, vedoucí oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
Ing. Jaroslav Morávek, člen klubu KSČM,
náhradník Ing. František Pešek, člen klubu KSČM,
Bc. Zuzana Kocumová, členka klubu Změna pro Liberecký kraj,
náhradník prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., člen klubu Změna pro Liberecký kraj
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2351/2017
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
2.

Termín: 31. 08. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise Ing. Jaroslavu Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi
Ing. Františku Peškovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna
ve výši 100 Kč/hod.
Termín: 31. 12. 2017

hlasování č. 102

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

103. (102) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti
budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant,
Bělíkova 1387, p. o.“
Připomínky ani dotazy nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1334/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy
školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387,
p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy školy
v ulici Zámecká - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení
Bc. Karolína Šimonová, projektový manažer,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová (Zítková), odborný zaměstnanec oddělení
veřejných zakázek,
Ing. Miloslava Břicháčková, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení nepřímých nákladů,
náhradník Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Miloslava Břicháčková, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Bc. Karolína Šimonová, projektová manažerka oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy a sportu,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení nepřímých nákladů,
Ing. Jaroslav Morávek, zástupce klubu KSČM,
náhradník Ing. František Pešek, zástupce klubu KSČM,
Mgr. Jindřich Felcman, zástupce klubu Změna pro Liberecký kraj,
náhradník Mgr. Jiří Římánek, zástupce klubu Změna pro Liberecký kraj,
schvaluje
1. text výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace
2.

závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/ 2357/2017
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a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
2.

3.

Termín: 30. 08. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise Ing. Jaroslavu Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi
Ing. Františku Peškovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna
ve výši 100 Kč/1h,
Termín: 31. 12. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise Mgr. Jindřichovi Felcmanovi a v případě jeho neúčasti jeho
náhradníkovi Mgr. Jiřímu Římánkovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena
maximální odměna ve výši 100 Kč/1h.
Termín: 31. 12. 2017

hlasování č. 103

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

104. (103) Veřejná zakázka malého rozsahu - „Střední škola řemesel a služeb, Jablonec
nad Nisou - oprava podlahy a rekonstrukce soc. zařízení ul. Podhorská“- informace
o změně lhůty pro podání nabídek
Připomínky ani dotazy nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1335/17/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu - „Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou oprava podlahy a rekonstrukce soc. zařízení ul. Podhorská“- informace o změně lhůty
pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o změně lhůty pro podání nabídek ze dne 26. 6. 2017 na 18. 7. 2017 u výběrového řízení
veřejné zakázky malého rozsahu „Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou - oprava
podlahy a rekonstrukce soc. zařízení ul. Podhorská“,
schvaluje
upravený text výzvy k podání nabídky
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 104

pro

8

proti

0
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0

byl přijat
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105. Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Snížení energetické náročnosti
budovy tělocvičny a budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1336/17/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Snížení energetické náročnosti budovy
tělocvičny a budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „TDI - Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny
a budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“ v rámci dynamického nákupního
systému „Zajištění služeb technického dozoru investora pro pozemní stavby - DNS“,
dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 11.1, odst. 1, 2 a 3 - v rámci veřejné zakázky zadávané
v dynamickém nákupním systému bude ustanovena komise pro otevírání obálek pouze
ve složení zaměstnanců oddělení veřejných zakázek,
2. text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
3. smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/2335/2017 – TDI
Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15,
4.

smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/2334/2017 – TDI
Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15,
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení
Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Luboš Tomíček, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Ilona Vlachová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
2.

hodnotící komisi ve složení
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,
Bc. Karolína Šimonová, projektová manažerka oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných
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ze strukturálních fondů,
Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 08. 2017
hlasování č. 105

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

106. Majetkoprávní operace - smlouvy o právu k provedení stavby
1.
v k. ú. Donín u Hrádku nad Nisou (FAMA 2017/06/017)
2.
v k. ú. Velký Grunov (FAMA 2017/06/067)
3.
v k. ú. Mašov u Turnova (FAMA 2017/06/077)
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1337/17/RK
Majetkoprávní operace - smlouvy o právu k provedení stavby
1.
v k. ú. Donín u Hrádku nad Nisou (FAMA 2017/06/017)
2.
v k. ú. Velký Grunov (FAMA 2017/06/067)
3.
v k. ú. Mašov u Turnova (FAMA 2017/06/077)
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Hrádek nad Nisou – zvýšení
bezpečnosti u ZŠ Donín“ na pozemku p.p.č. 220 o výměře 11880 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, ev. č. III/2711, nacházejícího se v katastrálním území Donín
u Hrádku nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou, evidovaného na listu vlastnictví č. 904
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, s Městem
Hrádek nad Nisou, se sídlem Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou,
IČO 00262854, jedná se trvalý zábor pozemku pro stavbu chodníku a autobusového
zálivu,

2.

3.

b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/2371/2017
mezi Libereckým krajem a Městem Hrádek nad Nisou,
a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Chodník Velký Grunov – II. Etapa“
na pozemcích p.p.č. 1118/1 o výměře 30423 m2, p.p.č. 1216/1 o výměře 16894 m2,
vše ostatní plocha, způsob využití silnice, ev. č. III/26834, nacházejících
se v katastrálním území Velký Grunov, obec Brniště, evidovaných na listu vlastnictví
č. 244, vše u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká
Lípa, s Obcí Brniště, se sídlem č. p. 102, 471 29 Brniště, IČO 00260401, jedná
se trvalý zábor pozemků pro stavbu chodníku,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/2370/2017
mezi Libereckým krajem a Obcí Brniště,
a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Autobusová zastávka (chodník) – 18
metrů“ na pozemku p.p.č. 141/1 o výměře 28936 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, ev. č. III/27927, nacházejícího se v katastrálním území Mašov u Turnova,
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obec Turnov, evidovaného na listu vlastnictví č. 1889 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, s městem Turnov, se sídlem
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČO 00276227, jedná se trvalý zábor
pozemků pro autobusovou zastávku – chodník,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/2379/2017 mezi
Libereckým krajem a Městem Turnov
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit po schválení předložení smluv
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 106

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

107. Rozpočtové opatření č. 209/17 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části
v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku
včetně výše nařízeného odvodu
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1338/17/RK
Rozpočtové opatření č. 209/17 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole
920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše
nařízeného odvodu
Rada kraje po projednání
nařizuje
odvod z fondu investic Jedličkova ústavu v Liberci, příspěvkové organizace, IČ 70932522,
ve výši 1.400.000 Kč, v termínu do 24. 7. 2017,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 209/17, kterým se
1 navyšují příjmy rozpočtu kraje 2017 z titulu nařízeného odvodu finančních prostředků
z fondu investic Jedličkova ústavu v Liberci, Lužická 920/7, 460 01, Liberec 1,
příspěvkové organizace, IČ 70932522, ve výši 1.400.000 Kč,
2 navyšují výdaje rozpočtu v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy
nemovitého majetku, ve výši 1.400.000 Kč na finanční krytí investiční akce „Oprava
havarijního stavu fasády a klempířských prvků na budovách A a C – Jedličkův ústav
v Liberci“
a ukládá
1 Mgr. Pavlovi Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, informovat
o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace,
2

Termín: 21. 07. 2017
Ing. Jitce Volfové, náměstkyně hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 209/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 29. 08. 2017

hlasování č. 107

pro

8

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat
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108. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – APOSS sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec“
Ing. Koudelka upozornil na špatně uvedený paragraf zákona o zadávání veřejných zakázek
v usnesení. Správný paragraf má být 141. Materiál s citovanou změnou bude upraven
po projednání.
Bez další diskuse a připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1339/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – APOSS - sanace
vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI – APOSS – sanace vlhkého suterénu budovy,
Zeyerova 832/24 Liberec“ v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb
technického dozoru investora pro pozemní stavby - DNS“, v souladu s ustanovením § 141
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to
účastníka V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb, se sídlem Rooseveltova
1804/2, 400 01, Ústí nad Labem, IČO 46712143, za nabídkovou cenu 52.000 Kč bez DPH,
tj. 62.920 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/2179/2017
mezi Libereckým krajem a společností V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění
staveb, IČO 46712143, se sídlem Rooseveltova 1804/2, 400 01, Ústí nad Labem
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 108

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

109. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „APOSS –
sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec“ – stavební práce“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1340/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „APOSS – sanace
vlhkého suterénu budovy, Zeyerova 832/24 Liberec“ – stavební práce“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1) o vyloučení účastníka STAVO-UNION, stavební společnost spol. s r.o., se sídlem
V Aleji 23, 466 01, Jablonec nad Nisou, IČO 25407317, z další účasti ve výběrovém
řízení veřejné zakázky malého rozsahu „APOSS – sanace vlhkého suterénu budovy,
Zeyerova 832/24 Liberec“ – analogicky dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu neobjasnění údajů
na základě žádosti analogicky dle § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
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zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
2) o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „APOSS – sanace vlhkého suterénu
budovy, Zeyerova 832/24 Liberec“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka
AVE-servis spol. s r.o., se sídlem Žižkova tř. 309/12, 370 01, České Budějovice,
IČO 60875585, za nabídkovou cenu 3.186.118,68 Kč bez DPH, tj. 3.488.416,78 Kč
s DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/1475/2017 mezi Libereckým krajem a společností
AVE-servis spol. s r.o., se sídlem Žižkova tř. 309/12, 370 01, České Budějovice,
IČO 60875585,
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 109

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

110. Majetkoprávní operace – záměry prodeje
1.
v k.ú. Horní Libchava (FAMA 2017/04/013)
2.
v k.ú. Hejnice (FAMA 2017/04/038)
Ing. Volfová doplnila, že komise RLK pro nakládání s nemovitým majetkem kraje doporučila
radě kraje neschválit záměr prodeje.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1341/17/RK
Majetkoprávní operace – záměry prodeje
1.
v k.ú. Horní Libchava (FAMA 2017/04/013)
2.
v k.ú. Hejnice (FAMA 2017/04/038)
Rada kraje po projednání
neschvaluje
1. předběžný záměr prodeje nemovitých věcí ve správě Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to části p.p.č. 1898/1, ostatní plocha, způsob využití silnice,
dle vymezeného plánku, nacházející se v k.ú. Horní Libchava, obci Horní Libchava,
evidované na listu vlastnictví č. 387 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, Jiřímu
Kyselovi – SKLOJAS, s místem podnikání Horní Libchava 49, 471 11 Horní Libchava,
IČO 190 29 381, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem zadaným ze strany
Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
2. předběžný záměr prodeje nemovitých věcí ve správě Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to části p.p.č. 1321/5, ostatní plocha, způsob využití silnice,
dle vymezeného plánku, nacházející se v k.ú. Hejnice, obci Hejnice, evidované na listu
vlastnictví č. 479 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, Petru Ouhrabkovi, ''''''''''''''' ''''''''''''''''''
''''''''' ''''''''' ''''' ''''''''''''''''''' a to za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem zadaným
ze strany Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace
a ukládá
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Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit po schválení, zaslání dopisů
zájemcům o koupi pozemků.
Termín: 31. 12. 2017
lasování č. 110

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

111. (112) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování studií
bezbariérového řešení a projektové dokumentace v rámci projektu Školy bez bariér“,
M. Pieter poukázal na nesrovnalost v důvodové zprávě materiálu, v textu u předpokládané
hodnoty, kde došlo k chybnému označení u nabídkové ceny pro část II. Požádal v tomto
smyslu o opravu materiálu po projednání.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1342/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování studií bezbariérového řešení
a projektové dokumentace v rámci projektu Školy bez bariér“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování studií bezbariérového řešení
a projektové dokumentace v rámci projektu Školy bez bariér“ v otevřeném řízení, v souladu
s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení
Ing. Věra Farská, projektový manažer,
náhradník Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI
fondů,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných
zakázek,
Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
náhradník Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Iva Prokopová, vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání,
náhradník Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
2. hodnotící komisi ve složení
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek,
Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
náhradník Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
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Ing. Věra Farská, projektový manažer,
náhradník Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI
fondů,
Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
náhradník Ing. Iva Prokopová, vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání,
Ing. Jaroslav Morávek, zástupce klubu KSČM,
náhradník Ing. František Pešek, zástupce klubu KSČM,
Mgr. Michal Panáček, zástupce klubu Změna pro Liberecký kraj,
náhradník PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., zástupce klubu Změna pro Liberecký kraj,
schvaluje
1 . text zadávací dokumentace,
2 . závazný návrh smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2319/2017,
3 . závazný návrh smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2320/2017
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
2.

3.

Termín: 30. 08. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise Ing. Jaroslavu Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi
Ing. Františku Peškovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna
ve výši 100 Kč/1h, která bude rozdělena mezi člena a náhradníka,
Termín: 31. 12. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise Mgr. Michalu Panáčkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi
PhDr. Jaromíru Baxovi, Ph.D. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální
odměna ve výši 100 Kč/1h.

hlasování č. 111

pro

8

proti

0

Termín: 31. 12. 2017
zdržel se
0
byl přijat

112. (113) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové
dokumentace investiční akce výstavba výjezdové základny Rokytnice
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1343/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace
investiční akce výstavba výjezdové základny Rokytnice“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční
akce výstavba výjezdové základny Rokytnice“ v otevřeném nadlimitním řízení, v souladu
s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje

- 117 -

Zápis z 12. zasedání RK konaného dne 18. 7. 2017
1.

komisi pro otevírání obálek ve složení
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných
zakázek,
Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
náhradník Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví,
PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví,
náhradník Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky,
2. hodnotící komisi ve složení
MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví,
náhradník Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky,
náhradník Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek,
Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
náhradník Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví,
náhradník Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky,
Ing. Jaroslav Morávek, zástupce klubu KSČM,
náhradník Ing. František Pešek, zástupce klubu KSČM,
Bc. Zuzana Kocumová, zástupce klubu Změna pro Liberecký kraj,
náhradník prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., zástupce klubu Změna pro Liberecký kraj,
schvaluje
1. text výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2487/2017
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
2.

3.

Termín: 30. 08. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise Ing. Jaroslavu Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi
Ing. Františku Peškovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna
ve výši 100 Kč/1h, která bude rozdělena mezi člena a náhradníka,
Termín: 31. 12. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce člence hodnotící
komise Bc. Zuzaně Kocumové a v případě její neúčasti jejímu náhradníkovi
prof. Ing. Josefu Šedlbauerovi, Ph.D. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena
maximální odměna ve výši 100 Kč/1h.
Termín: 31. 12. 2017

hlasování č. 112

pro

8

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat
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113. (114) Majetkoprávní operace – schválení dodatků k nájemním smlouvám
o pronájmu nebytových prostor v budově „E“ v k.ú. Liberec
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1344/17/RK
Majetkoprávní operace – schválení dodatků k nájemním smlouvám o pronájmu
nebytových prostor v budově „E“ v k.ú. Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. a) změnu Nájemní smlouvy č.j. OLP/1346/2017 uzavřené mezi Libereckým krajem
a společností KORID LK, spol. s r.o., se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
IČO 27267351, týkající se změny výše ceny za úklid předmětu nájmu a pozměnění
textace smlouvy u zajištění připojení k síti Internet,
b) předložený návrh Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č.j. OLP/1346/2017
mezi Libereckým krajem a společností KORID LK, spol. s r.o.,
2.

3.

4.

5.

a)

změnu Nájemní smlouvy č.j. OLP/5267/2016 mezi Libereckým krajem a Centrem
pro regionální rozvoj České republiky, se sídlem U Nákladového nádraží 3144/4,
Praha 3 – Strašnice, IČO 04095316, týkající se změny rychlosti nepřetržitého
připojení k síti Internet, změny ceny služeb za nepřetržité připojení k síti Internet
a za úklid předmětu nájmu (kancelářských ploch),

b) předložený návrh Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č.j. OLP/5267/2016
mezi Libereckým krajem a Centrem pro regionální rozvoj České republiky,
a) změnu Nájemní smlouvy č.j. OLP/1345/2017 mezi Libereckým krajem a Českou
republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj, se sídlem Staroměstské nám. 932/6,
110 00 Praha – Staré Město, IČO 66002222, týkající se změny rychlosti
nepřetržitého připojení k síti Internet, změny ceny služeb za nepřetržité připojení
k síti Internet a za úklid předmětu nájmu,
b) předložený návrh Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č.j. OLP/1345/2017
mezi Libereckým krajem a Českou republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj,
a) změnu Nájemní smlouvy č.j. OLP/1349/2017 mezi Libereckým krajem
a Euroregionem Nisa, se sídlem tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec III – Jeřáb 1,
IČO 00832227, týkající se změny výše ceny za úklid předmětu nájmu (kancelářských
ploch) a pozměnění textace smlouvy u zajištění připojení k síti Internet,
b) předložený návrh Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č.j. OLP/1349/2017
mezi Libereckým krajem a Euroregionem Nisa,
a)

změnu Nájemní smlouvy č.j. OLP/1347/2017 mezi Libereckým krajem a Sdružením
obcí Libereckého kraje, se sídlem tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec III,
IČO 64669246, týkající se změny výše ceny za úklid předmětu nájmu (kancelářských
ploch) a pozměnění textace smlouvy u zajištění připojení k síti Internet,
b) předložený návrh Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č.j. OLP/1347/2017
mezi Libereckým krajem a Sdružením obcí Libereckého kraje

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit po schválení, předložení
dodatků k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 113 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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114. (116) Majetkoprávní operace – záměr prodeje v k.ú. Sloup v Čechách (FAMA
2017/06/056)
Ing. Volfová upozornila na nedoporučující stanovisko komise RLK pro nakládání
s nemovitým majetkem kraje.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1345/17/RK
Majetkoprávní operace – záměr prodeje v k.ú. Sloup v Čechách (FAMA 2017/06/056)
Rada kraje po projednání
neschvaluje
předběžný záměr prodeje nemovitých věcí ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to části p.p.č. 1788, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v katastrálním
území Sloup v Čechách, obci Sloup v Čechách, evidované na listu vlastnictví č. 848
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, Pavlu Fišarovi,
'''''''' '''' '''''''''''''' '''''''''''''', za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem zadaným ze strany
Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, s tím, že náklady na
vypracování geometrického plánu uhradí kupující
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit po schválení, zaslání dopisu
zájemci o koupi pozemku.
Termín: 30. 08. 2017
hlasování č. 114

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

115. (117) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava
havarijního stavu fasády a klempířských prvků na budovách A a C - Jedličkův ústav
v Liberci“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1346/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava havarijního stavu
fasády a klempířských prvků na budovách A a C - Jedličkův ústav v Liberci“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava havarijního stavu fasády a klempířských prvků na budovách A a C
- Jedličkův ústav v Liberci“,
jmenuje
hodnotící komisi ve složení
Roman Hégr, vedoucí provozně technických služeb, Jedličkova ústavu, příspěvkové
organizace,
náhradník Jiří Suhaj, zaměstnanec úseku provozně technických služeb, Jedličkova ústavu,
příspěvkové organizace,
Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací,
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náhradník Ing. Andrea Klimečková, finanční referent,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/2175/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 115

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

116. (121) Veřejná zakázka malého rozsahu „Dohoda o centralizovaném zadávání“
- dodatek č. 1
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1347/17/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Dohoda o centralizovaném zadávání“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 k dohodě o centralizovaném zadávání č. OLP 3602/2013 mezi Libereckým
krajem a Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Praha 7, Holešovice,
Nad Štolou 936/3, IČ 00007064, kterým se prodlužuje doba účinnosti dohody
o centralizovaném zadávání do 30. 11. 2018
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, předložit dodatek č. 1 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 116

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Přestávka od 9.55 do10.05 hodin.
117. (122) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice
II/277 Český Dub, rekonstrukce propustku“
Na jednání byli přizváni vedoucí odboru dopravy Ing. Jan Čáp, vedoucí oddělení dopravní
obslužnosti Ing. Monika Šulcová a vedoucí oddělení veřejných zakázek Mgr. Martina
Šťastná.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1348/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/277 Český
Dub, rekonstrukce propustku“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/277 Český Dub,
rekonstrukce propustku“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným, se sídlem Teplice, Křižíkova 2393, PSČ 415 01,
IČO 40233308, za nabídkovou cenu 2.300.664,60 Kč bez DPH, 2.783.804,17 Kč včetně
DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/1822/2017 mezi Libereckým krajem a společností
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Teplice, Křižíkova
2393, PSČ 415 01, IČO 40233308
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 117

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

118. (123) Posouzení možností dalšího postupu v zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje – oblast Sever
M. Pieter provedl předloženým materiálem.
Z následné diskuse mezi členy rady kraje vyplynul závěr, že rada kraje trvá na dodržení
smluvního závazku v oblasti Sever. V tomto smyslu bude zaslán dopis řediteli společnosti
ČSAD Liberec, a.s.
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1349/17/RK
Posouzení možností dalšího postupu v zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
– oblast Sever
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
možnosti dalšího postupu v rámci zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Sever,
souhlasí
se zněním odpovědi dopravci ČSAD Liberec, a.s., ve věci zajištění dopravní obslužnosti
v oblasti Sever od 1. 8. 2017
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje zajištění smluvního řešení
pro případ nastalé mimořádné situace dle zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách,
při přepravě cestujících.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 118

pro

7

proti

0

zdržel se
MUDr. Sobotka

1

byl přijat

119. (125) Písemná informace
Přehled veřejných zakázek Krajské správy silnic Libereckého kraje za 1. pololetí roku
2017, odsouhlasených příslušným členem rady kraje a radou kraje
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Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1350/17/RK
Písemná informace
Přehled veřejných zakázek Krajské správy silnic Libereckého kraje za 1. pololetí roku
2017, odsouhlasených příslušným členem rady kraje a radou kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci "Přehled veřejných zakázek Krajské správy silnic Libereckého kraje
za 1. pololetí roku 2017, odsouhlasených příslušným členem rady kraje a radou kraje".
hlasování č. 119

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

120. (126) Vyjádření zadavatele k řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele
učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti
Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“
M. Půta požádal o správné vyčíslení nákladů v části II., v příloze Vyjádření zadavatele
k řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky
„Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní
dopravou – oblast Sever“.
Materiál bude upraven po projednání.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1351/17/RK
Vyjádření zadavatele k řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných
při zadávání veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého
kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“
Rada kraje po projednání
schvaluje
Vyjádření zadavatele k řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání
veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou
linkovou osobní dopravou – oblast Sever“ v souladu s § 36 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 18. 07. 2017
hlasování č. 120

pro

6

proti

0

zdržel se
MUDr. Sobotka
M. Pieter

2

byl přijat

121. (128) Zákaznické centrum – další postup v projektu
Na jednání byl přizván ředitel KORID LK, spol. s r. o., Ing. Jiří Hruboň.
Ing. Volfová podrobně představila obsah předloženého materiálu. Poukázala na problém
nalezení vhodného prostoru druhého kontaktního místa v centru města Liberce.
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M. Pieter se přiklání k podání výpovědi společnosti Liberecká IS, a. s., tím se otevře prostor
k dalšímu jednání. Poukázal na možná rizika spojená s kartami a financemi občanů. Dle jeho
názoru by krajské zákaznické centrum mělo začít fungovat co nejdříve, aby kraj mohl tyto
služby zajišťovat sám.
Ing. Loučková Kotasová se přiklání k zachování centra ve Frýdlantské ulici s ohledem
na dosavadní poskytované služby občanům.
Ing. Volfová doplnila, že bude nadále hledáno vhodné místo k umístění druhého kontaktního
centra. Se SML již bylo jednáno, ale nedospělo se k žádné dohodě.
Ing. Hruboň podal informace o možnostech umístění tohoto centra i v jiných prostorách. Dále
shrnul možné varianty postupu, které jsou uvedené v důvodové zprávě materiálu.
Ing. Vinklátová konstatovala, že stávající centrum ve Frýdlantské ulici se nachází
na dostupném místě s ohledem na občany a jejich potřebu dalšího vyřizování na magistrátu.
M. Půta zopakoval, že v této věci nedospěli se SML k dohodě.
Členové rady kraje se dohodli na úpravě usnesení ve smyslu schválení výpovědi smlouvy
uzavřené se společností Liberecká IS, a. s. Nadále bude hledáno vhodné místo pro druhé
zákaznické centrum v centru města Liberce.
Poté bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1352/17/RK
Zákaznické centrum – další postup v projektu
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) návrh dalšího postupu v projektu Zákaznické centrum IDOL v předložených variantách
a prioritách,
b) výpověď smlouvy č. OLP/1285/2008 mezi Libereckým krajem a společností Liberecká
IS, a.s., sídlem Mrštíkova3. 461 71 Liberec, IČ 25450131, k 31. 10. 2017
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, předložit výpověď smlouvy k podpisu
hejtmanovi
Termín: 08. 08. 2017
hlasování č. 121

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

122. (131) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI velkoplošné opravy - okres Jablonec nad Nisou“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1353/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - velkoplošné
opravy - okres Jablonec nad Nisou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - velkoplošné opravy - okres Jablonec nad Nisou“
v rámci dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru investora
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pro dopravní stavby I. - DNS“, v souladu s ustanovením § 141 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost
a provádění staveb, se sídlem Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 46712143,
za nabídkovou cenu 139.000,- Kč bez DPH, tj. 168.190,- Kč včetně DPH,
schvaluje
závazný návrh smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru investora
č. OLP/1859/2017 mezi Libereckým krajem a společností V A R I A s.r.o. - inženýrská
činnost a provádění staveb, IČO 46712143, se sídlem Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí
nad Labem
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 122

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

123. (132) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice
III/01023 Harrachov a rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/28621 Víchová
nad Jizerou“
Ing. Čáp upozornil na špatně uvedenou nabídkovou cenu v důvodové zprávě u společnosti
VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb. Správná výše činí 239 000 Kč.
Materiál ve správném znění bude upraven po projednání.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1354/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice III/01023
Harrachov a rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/28621 Víchová nad Jizerou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI - Silnice III/01023 Harrachov a rekonstrukce
opěrné zdi na silnici III/28621 Víchová nad Jizerou“ v rámci dynamického nákupního
systému „Zajištění služeb technického dozoru investora pro dopravní stavby I. - DNS“,
v souladu s ustanovením § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to
účastníka INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780, 460 01 Liberec 1,
IČO 25036751, za nabídkovou cenu 158.000 Kč bez DPH, tj. 191.180 Kč včetně DPH,
schvaluje
závazný návrh smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru investora
č. OLP/1945/2017 mezi Libereckým krajem a společností INVESTING CZ spol. s r.o.,
IČO 25036751, se sídlem Štefánikovo nám. 780, 460 01 Liberec 1
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 123 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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124. (133) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP Silnice III/01023 Harrachov a rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/28621 Víchová
nad Jizerou“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1355/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice
III/01023 Harrachov a rekonstrukce opěrné zdi na silnici III/28621 Víchová
nad Jizerou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP - Silnice III/01023 Harrachov a rekonstrukce
opěrné zdi na silnici III/28621 Víchová nad Jizerou“ v rámci dynamického nákupního
systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní
stavby I. – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, a to účastníka INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780, 460 01,
Liberec 1, IČ 25036751, za nabídkovou cenu 88.000 Kč bez DPH, tj. 106.480 Kč včetně
DPH,
schvaluje
návrh smlouvy o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/1947/2017 mezi Libereckým krajem a společností INVESTING CZ spol. s r.o.,
se sídlem Štefánikovo nám. 780, 460 01 Liberec 1, IČ 25036751
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 124

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

125. (129) Různé
MUDr. Sobotka podal informaci k výjezdové základně ZS v Turnově, v souvislosti
s komplikacemi s inž. sítěmi a upozornil též na nárůst nákladů.
Následovala diskuse mezi členy rady kraje k připravované akci Rok republiky, diskutovány
byly grafické styly a způsob hrazení z rozpočtů rezortů.
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Další připomínky nebyly vzneseny, Martin Půta, hejtman, ukončil 12. zasedání rady kraje
v 10.40 hodin.

Ověřovatelé:
Ing Radka Loučková Kotasová

……………..………………….……

Jiří Löffelmann

………………………………………

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

Liberec, 24. 7. 2017
Zapsala: Jana Kvapilová
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