Z á p i s č. 19
z 19. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 24. 7. 2017

Přítomno

7 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,
Mgr. Josef Chýle, Mgr. Karel Ulmann, Jana Kvapilová

Omluveni

Marek Pieter a Petr Tulpa

Ověřovatelé

Ing. Jitka Volfová a Martin Půta

Zapisovatelka

Jana Kvapilová

19. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2017 zahájil Martin Půta, hejtman, v 9.05 hodin.
Omluvil nepřítomnost Marka Pietera a Petra Tulpy na dnešním jednání. Navrhl, aby zápis
ověřili Ing. Jitka Volfová a Martin Půta, zapisovatelkou dnešního jednání určil Janu
Kvapilovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro 7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Vyjádření zadavatele k Rozkladu proti
rozhodnutí Úřadu ze dne 29. 6. 2017,
č.
j.
ÚOHS-S0214/2017/VZ18571/2017/521/MŽi

Marek Pieter

odb. dopravy

3.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice III/27243 Zdislava,
rekonstrukce opěrné zdi“

Marek Pieter

odb. dopravy

4.

Podání žádosti Libereckého kraje
do dotačního programu ke stabilizaci
vybraných zdravotnických nelékařských
pracovníků ve směnném provozu
vyhlášeném Ministerstvem zdravotnictví
ČR

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb.
zdravotnictví

1
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5.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky
„Zpracování
projektové
dokumentace pro projekt „Rekonstrukce
a modernizace přírodovědné laboratoře,
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884,
příspěvková organizace“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

6.

Veřejná zakázka „Zpracování projektové
dokumentace pro projekt „Jazyková
laboratoř pro výuku cizích jazyků,
Gymnázium, Mimoň, Letná 263,
příspěvková organizace“ – informace
o změně lhůty pro podání nabídek

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

Žádné návrhy na doplnění či úpravu programu nebyly vzneseny, M. Půta o něm nechal
hlasovat.
hlasování č. 2

pro 7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Vyjádření zadavatele k Rozkladu proti rozhodnutí Úřadu ze dne 29. 6. 2017,
č. j. ÚOHS-S0214/2017/VZ-18571/2017/521/MŽi
Na jednání byli přizváni zástupci odboru dopravy Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru, Ing. Monika
Šulcová, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, a dále vedoucí oddělení veřejných zakázek
Mgr. Martina Šťastná.
M. Půta uvedl předložený materiál.
Mgr. Šťastná k předloženému materiálu konstatovala, že zadavatel trvá na svém návrhu,
souhlasí s rozhodnutím ÚOHS a navrhuje tomuto úřadu potvrzení jeho závěrů ze dne
29. 6. 2017.
Bez diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1356/17/mRK
Vyjádření zadavatele k Rozkladu proti rozhodnutí Úřadu ze dne 29. 6. 2017,
č. j. ÚOHS-S0214/2017/VZ-18571/2017/521/MŽi
Rada kraje po projednání
schvaluje
Vyjádření zadavatele k Rozkladu proti rozhodnutí Úřadu ze dne 29. 6. 2017, č. j. ÚOHSS0214/2017/VZ-18571/2017/521/MŽi ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných
při zadávání veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje
veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“
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: 24. 07. 2017
hlasování č. 3

pro

7

proti

2

0

zdržel se

0

byl přijat
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3. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/27243 Zdislava, rekonstrukce
opěrné zdi“
Ing. Čáp shrnul informace uvedené v předloženém materiálu.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1357/17/mRK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/27243 Zdislava, rekonstrukce
opěrné zdi“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/27243 Zdislava, rekonstrukce
opěrné zdi“ 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
Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace,
náhradník Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Milan Holeček, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Jan Masopust, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, 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
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. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Ing. Jaroslav Morávek, člen klubu KSČM,
náhradník Ing. František Pešek, člen klubu KSČM,
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PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., člen klubu Změna pro Liberecký kraj,
náhradník Mgr. Jiří Římánek, člen klubu Změna pro Liberecký kraj,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
2) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/2558/2017
a ukládá
a) 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
b) 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,
c)

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 náhradníkovi
hodnotící komise Mgr. Jiřímu Římánkovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena
maximální odměna ve výši 100 Kč/hod.
Termín: 31. 12. 2017

hlasování č. 4

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

4. Podání žádosti Libereckého kraje do dotačního programu ke stabilizaci vybraných
zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu vyhlášeném
Ministerstvem zdravotnictví ČR
Na jednání byla přizvána vedoucí odboru zdravotnictví PhDr. Alena Riegerová.
MUDr. Sobotka, na základě diskuse a postupu jednotlivých krajů, projednání s právním
odborem a odborem zdravotnictví, navrhuje zvolit variantu individuálních dotací. Na dalším
jednání mRK dne 31. 7. 2017 bude předložena ke schválení souhrnná žádost za Liberecký
kraj a na základě závěrů z tohoto jednání činěny další kroky. Dále pan náměstek nastínil
časovou náročnost v případě, pokud by se kraj rozhodl jít variantou vypsání krajského
dotačního programu.
Ing. Volfová se dotázala na způsob stanovení výše dotace.
MUDr. Sobotka uvedl, že každý pracovník by měl měsíčně ve výplatě obdržet dotaci
v min. výši 2.000 Kč.
PhDr. Riegerová vysvětlila financování zvláštního příplatku k platu (za směnnost)
dle nařízení vlády. Ministerstvo novým dotačním programem umožnilo organizacím požádat
si o navýšení tohoto příplatku (min. 2.680 Kč včetně sociálního a zdravotního pojištění).
Mgr. Svoboda se dotázal, jakým způsobem bude dotace poskytována.
PhDr. Riegerová vysvětlila, že na dotace budou uzavírány individuální smlouvy. Subjektům
byly zaslány informace o možnosti a způsobu podání žádosti o dotaci.
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Po následné kratší diskusi mezi členy rady kraje k předloženému materiálu bylo o návrhu
usnesení hlasováno.
USNESENÍ č. 1358/17/mRK
Podání žádosti Libereckého kraje do dotačního programu ke stabilizaci vybraných
zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu vyhlášeném
Ministerstvem zdravotnictví ČR
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
podmínky „Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR ke stabilizaci vybraných
zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu“, vyhlášeného Ministerstvem
zdravotnictví ČR dne 16. 6. 2017,
souhlasí
a) s postupem Libereckého kraje poskytnout finanční prostředky formou individuálních
dotací v rámci vyhlášeného „Dotačního programu Ministerstva zdravotnictví ČR
ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu“
ze dne 16. 6. 2017,
b) s podáním žádosti Libereckého kraje do „Dotačního programu ke stabilizaci vybraných
zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu“ vyhlášeného
Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 16. 6. 2017
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, předložit žádost
Libereckého kraje do „Dotačního programu ke stabilizaci vybraných zdravotnických
nelékařských pracovníků ve směnném provozu“ vyhlášeném Ministerstvem zdravotnictví ČR
radě kraje ke schválení.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 5

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

5. Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace
pro projekt „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium,
Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“
Ing. Loučková Kotasová představila projednávaný materiál.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1359/17/mRK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace
pro projekt „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium,
Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro projekt
„Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884,
příspěvková organizace“, dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění (po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník
zadávacího řízení)
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a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, pověřené řízením rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 6

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

6. Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace pro projekt „Jazyková
laboratoř pro výuku cizích jazyků, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková
organizace“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Ing. Loučková Kotasová shrnula obsah předloženého materiálu.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1360/17/mRK
Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace pro projekt „Jazyková
laboratoř pro výuku cizích jazyků, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková
organizace“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o prodloužení lhůty pro podání nabídek z 28. 7. 2017 na 30. 8. 2017 u zadávacího řízení
veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro projekt „Jazyková laboratoř
pro výuku cizích jazyků, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“,
schvaluje
1. upravený text výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. upravenou smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1871/2017
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, pověřené řízením rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 7

pro

7

proti

--- XXX ---

6

0

zdržel se

0

byl přijat
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Žádné další náměty ani připomínky nebyly vzneseny, Martin Půta, hejtman, ukončil
19. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2017 v 9.20 hodin.
Ověřovatelé:
Ing. Jitka Volfová

………………………………….

Martin Půta

………………………………….

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

Liberec, 24. 7. 2017
Zapsala: Jana Kvapilová
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