Z á p i s č. 15
z 15. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 5. 9. 2017

Přítomno

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

Omluveni

Ing. Radka Loučková Kotasová

Ověřovatelé

Ing. Květa Vinklátová, MUDr. Přemysl Sobotka

Zapisovatelka

Jitka Machálková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisu
z 14. RK dne 21. 8. 2017
15. zasedání rady kraje v roce 2017 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.05 hodin. Omluvil
nepřítomnost Ing. Radky Loučkové Kotasové. Ověřovateli zápisu byli navrženi MUDr.
Přemysl Sobotka a Ing. Květa Vinklátová, zapisovatelkou dnešního jednání byla určena Jitka
Machálková.
M. Půta se dotázal, zda byl ověřen zápis z 14. RK dne 21. 8. 2017. Zápis ověřen byl,
připomínky nikdo nevznesl, tímto je považován za schválený.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích.
hlasování č. 1

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisu z 14. RK dne 21. 8. 2017

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
kraje

5.

Vyhodnocení 7. zasedání zastupitelstva
kraje konaného dne 29. 8. 2017

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Zápis z 15. zasedání RK konaného dne 5. 9. 2017
6.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje č. OLP/1952/2017
s Městem Harrachov - změna rozsahu
parametru

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

7.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje č. OLP/1281/2017
s Obcí Studenec - změna termínu
dokončení akce

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

8.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 257/17 – úprava kapitoly 914 01 –
Působnosti, odbor kancelář hejtmana
a úprava kapitoly 917 01 – Transfery,
odbor kancelář hejtmana, poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje Kraji Vysočina
a navýšení ročních výdajů na zveřejnění
Magazínu KRAJ

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

9.

Rozpočtové opatření č. 256/17 –
Z pís. Martin Půta
rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních
účelových dotací z rozpočtu Libereckého
kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor
kancelář hejtmana

odb. kancelář
hejtmana

10.

Zahraniční pracovní cesta č. 80/2017

Mgr. René Havlík odb. kancelář
hejtmana

11.

Odvolání a jmenování člena komise
Rady LK - Redakční rady periodika
„KRAJ – Příloha Libereckého kraje“

Martin Půta

12.

Rozpočtové opatření č. 267/17 – dotace
v souvislosti s přípravnou fází volby
prezidenta České republiky

13.

Schválení postupu pro uzavření smlouvy
o předávání dat se Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

14.

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

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

15.

Dovybavení motorových vozidel
příspěvkových organizací Libereckého
kraje systémem pro sledování vozidel
Car Control
NEPŘEDLOŽENO

Mgr. René Havlík odd. sekretariát
ředitele

odb. kancelář
hejtmana

Z pís. Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

Nepředloženo
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Zápis z 15. zasedání RK konaného dne 5. 9. 2017
16.

Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu Z
pro rok 2017 – Seznam sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje pro rok 2017

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

17.

Aktualizace Akčního plánu na rok 2018 Z
– prováděcí části Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb na období 2018
- 2020, jehož součástí je Základní síť
sociálních služeb Libereckého kraje
na období 2018 - 2020

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

18.

Rozpočtové opatření č. 253/17 – převod
v rámci kapitoly 920 14 – Kapitálové
výdaje – změna účelu použití
investičních prostředků ve výši
1.000.000,-- Kč pro organizaci Domov
důchodců Jindřichovice pod Smrkem,
p.o.

Z pís. Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

19.

Schválení Výroční zprávy o realizaci
protidrogové politiky Libereckého kraje
za rok 2016

Z pís. Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

20.

Veřejná zakázka „Zajištění sociální
služby „Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“
– dodatek č. 1 pro část 4, 9, 11

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

21.

Veřejná zakázka „Zajištění sociální
služby „Nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež“ v Libereckém kraji“ – dodatek
č. 1 pro část 4, 5

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

22.

Schválení vzorového dodatku
k uzavřeným smlouvám o poskytnutí
vyrovnávací platby za poskytování
služeb v obecném hospodářském zájmu
příspěvkovým organizacím rezortu
sociálních věcí a plné moci k uzavírání
smluv o poskytnutí vyrovnávací platby

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

23.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi resortu sociálních věcí

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

24.

Zrušení části 2 zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zajištění sociální služby
„Sociálně terapeutické dílny“
v Libereckém kraji“

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

25.

Prominutí odvodu za porušení
rozpočtové kázně – Základní škola
Poniklá, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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26.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 254/17 – úprava kapitoly 917 04 –
Transfery, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu – poskytnutí
a neposkytnutí účelových dotací v oblasti
tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

27.

Rozpočtové opatření č. 258/17 – úprava Z pís. Petr Tulpa
kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu –
poskytnutí dotace Jednotě českých
matematiků a fyziků na zabezpečení
projektu „Rozvíjení zájmu o matematiku
a podpora talentovaných studentů
v matematice“ a Student Cyber games,
z.s. na zabezpečení projektu „pIšQworky
2017“

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

28.

Rozpočtové opatření č. 263/17 – 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

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

29.

Rozpočtové opatření č. 264/17 – účelové Z pís. Mgr. René Havlík odb. školství,
neinvestiční dotace z MŠMT – úprava
mládeže,
kapitoly 916 04
tělovýchovy
a sportu

30.

Odvod za porušení rozpočtové kázně –
Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší
470, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

31.

Jmenování člena školské rady
(zastupujícího zřizovatele) u příspěvkové
organizace Integrovaná střední škola,
Semily, 28. října 607

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

32.

Rozhodnutí o přijetí dotace na realizaci
projektu „Potravinová pomoc dětem
v Libereckém kraji 3“

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

33.

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace
z kapitoly 917 04 Základní umělecké
škole, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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34.

Projektový záměr „Propojování
formálního a neformálního vzdělávání
SPŠ stavební, Liberec 1“

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

35.

Projektový záměr „Kompetence
pro demokratickou kulturu SPŠ stavební,
Liberec 1“

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

36.

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

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
Nepředloženo

37.

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

38.

Souhlas zřizovatele s pokračováním
v základním vzdělávání žáka Základní
školy, Jablonec nad Nisou, Liberecká
1734/31, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

39.

Kandidatura Libereckého kraje
Z
na pořadatelství Her IX. letní olympiády
dětí a mládeže ČR 2019 – závazek
financování z rozpočtu Libereckého kraje

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

40.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
Z
č. 271/17 – úprava kapitol 914 04 –
Působnosti, 917 04 – Transfery a 912 04
– Účelové příspěvky příspěvkovým
organizacím, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu, poskytnutí
mimořádného účelového investičního
příspěvku včetně podmínek stanovených
zřizovatelem Gymnáziu Dr. Antona
Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace na „Pořízení projektové
dokumentace na výstavbu obslužného
objektu pro sportovce“, navýšení
Stipendijního programu Libereckého
kraje a alokace peněžních prostředků
na reprezentační oblečení účastníků Her
zimní olympiády dětí a mládeže

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

41.

Střednědobý výhled rozpočtu
Libereckého kraje na období let 2018 –
2021

Ing. Jitka Volfová odb. ekonomiky
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42.

Plnění rozpočtu kraje za období leden
až srpen 2017

43.

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

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

44.

Poskytnutí dotace Horské službě ČR,
o.p.s.

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

45.

Poskytnutí investiční dotace městu Český Z
Dub na projekt „Kryté stání v objektu
č.p. 14 v ul. Boženy Němcové v Českém
Dubu“

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

46.

Rozpočtové opatření č. 260/17 –
Z pís. Mgr. René Havlík odb. zdravotnictví
navýšení kapitoly 917 09 – Transfery
odboru zdravotnictví a kapitoly 912 09 –
Účelové příspěvky PO, poskytnutí
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
ke stabilizaci vybraných nelékařských
pracovníků ve směnném provozu

47.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
Z
č. 259/17 - převod finančních prostředků
z kapitoly 914 02 Působnosti – odbor
regionálního rozvoje a evropských
projektů do kapitoly 917 02 Transfery odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů a rozhodnutí o poskytnutí
dotace Okresní hospodářské komoře
v Jablonci nad Nisou

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

48.

Ukončení přípravy projektu „Informační Z pís. Ing. Radka
systémy pro správu a evidenci dopravní
Loučková
infrastruktury – ePasport“
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

49.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 266/17 - rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Dotačního fondu Libereckého
kraje, program 2.5 – Podpora
regionálních výrobků, výrobců
a tradičních řemesel

Z

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

50.

Vyhlášení programu Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji II. realizovaného
v rámci Operačního programu Životní
prostředí

Z

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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Z pís. Ing. Jitka Volfová odb. ekonomiky
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51.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 261/17 – zapojení přijaté zálohy
dotace na projekt „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji II.“, přijatých vratek
z regionální rady a dotací přijatých
z fondů EU a státního rozpočtu
na projekty předfinancované krajem
do rozpočtu kraje kapitoly 923 –
Spolufinancování EU

Z

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

52.

Projekt „Centrum odborného vzdělávání Z
Libereckého kraje technické“ – navýšení
závazku předfinancování a
spolufinancování a Rozhodnutí
o poskytnutí dotace a Podmínky
k projektu

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

53.

Projekt „Centrum odborného vzdělávání
Libereckého kraje automobilového
průmyslu“ – navýšení závazku
předfinancování a spolufinancování

Z

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

54.

Projekt „Centrum odborného vzdělávání
Libereckého kraje strojírenství
a elektrotechniky“ – navýšení závazku
předfinancování a spolufinancování

Z

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

55.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Analýza
progresivních odvětví Libereckého
kraje“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

56.

Rozpočtové opatření č. 270/17 – 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 projekty „Snížení energetické
náročnosti budovy tělocvičny SŠ a MŠ,
Liberec Na Bojišti 15“ a „Snížení
energetické náročnosti budovy jídelny
a dílen SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

57.

Poskytnutí mimořádného účelového
neinvestičního příspěvku Severočeskému
muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci,
na „Záchranný archeologický výzkum
pro akci Silnice II/270 Jablonné
v Podještědí – 2. etapa“ v rámci kapitoly
912 07 Účelové příspěvky příspěvkovým
organizacím odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu
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Ing. Květa
Vinklátová

Zápis z 15. zasedání RK konaného dne 5. 9. 2017
58.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 268/17 – navýšení příjmů rozpočtu
kraje a navýšení výdajů kapitoly 913 07
– Příspěvkové organizace, odboru
kultury, památkové péče a cestovního
ruchu včetně stanovení výše nařízeného
odvodu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

59.

Vyhodnocení právní analýzy projektu
Hřebenovka
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu
Nepředloženo

60.

Rozpočtové opatření č. 269/17 – 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

61.

Dodatky ke smlouvám o poskytnutí
dotace, oblast podpory Kultura,
památková péče a cestovní ruch –
prodloužení termínu realizace projektu,
změna závazných parametrů projektu

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

62.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 265/17 – úprava kapitoly 926 08 –
Dotační fond, odbor životního prostředí
a zemědělství, rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory č. 8 Životní
prostředí a zemědělství, program 8.2
Podpora ochrany přírody a krajiny

Z

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

63.

Souhlas s převodem vlastnictví
investičního majetku Města Žandov
do majetku Severočeské vodárenské
společnosti a.s.

Z

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

64.

Školní statek Frýdlant, s.r.o. – změna
Zakladatelské listiny společnosti

Z

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

65.

Školní statek Frýdlant, s.r.o. – účast
v projektu „Technologie Školní statek“,
předfinancování projektu z rozpočtu
Libereckého kraje 2017

Z

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

66.

Spoluúčast Libereckého kraje
v integrovaném projektu LIFE
„Implementace programů zlepšování
kvality ovzduší v ČR“

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

-8-

Z

Zápis z 15. zasedání RK konaného dne 5. 9. 2017
67.

Majetkoprávní operace – nájem

1.
2.

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

pozemku v k.ú. Benešov u Semil
pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou

68.

Rozhodnutí o výběru dodavatele 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

69.

Rozhodnutí o výběru dodavatele 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

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

70.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Snížení energetické náročnosti
budovy tělocvičny – SŠ a MŠ, Liberec,
Na Bojišti 15“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

71.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Snížení energetické náročnosti
budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ,
Liberec, Na Bojišti 15“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

72.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „COV LK automobilového
průmyslu – stavební práce“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

73.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „COV LK strojírenství
a elektrotechniky - stavební práce“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

74.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Snížení energetické náročnosti
a vnitřní úpravy budovy D - Léčebna
respiračních nemocí Cvikov, příspěvková
organizace

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

75.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Snížení
energetické náročnosti levého a pravého
předzámčí - Domov důchodců Sloup
v Čechách, příspěvková organizace“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

-9-

Zápis z 15. zasedání RK konaného dne 5. 9. 2017
76.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„TDI – Snížení energetické náročnosti
levého a pravého předzámčí - Domov
důchodců Sloup v Čechách, příspěvková
organizace“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

77.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„BOZP – Snížení energetické náročnosti
levého a pravého předzámčí - Domov
důchodců Sloup v Čechách, příspěvková
organizace“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

78.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„BOZP – Gymnázium a Střední odborná
škola pedagogická, Liberec - výměna
okenních a dveřních výplní“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

79.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„TDI – Gymnázium a Střední odborná
škola pedagogická, Liberec - výměna
okenních a dveřních výplní“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

80.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Gymnázium a Střední odborná
škola pedagogická, Liberec - výměna
okenních a dveřních výplní“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

81.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce budov – rekonstrukce
koupelny a sociálního zařízení
pro uživatele a zaměstnance CDS, 2.
patro, Jedličkův ústav Liberec, p.o.“,
(CDS - centrum denních služeb) informace o změně lhůty pro podání
nabídek

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

82.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Zpracování projektových
žádostí do IROP 1.1 – tři silnice“ (Stráž
pod Ralskem, Kryštofovo Údolí –
Křížany, Jilemnice)

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

83.

Majetkoprávní operace – bezúplatné
nabytí pozemků v k.ú. Horní Prysk
a k.ú. Polevsko (FAMA 2017/05/035)

84.

Veřejná zakázka „Snížení energetické
náročnosti budovy Obchodní akademie
Česká Lípa“ – jmenování nové komise
pro otevírání obálek

- 10 -

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Zápis z 15. zasedání RK konaného dne 5. 9. 2017
85.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Architekt pro Liberecký kraj“
NEPŘEDLOŽENO

86.

Majetkoprávní operace – koupě

1.

a) pozemků v k.ú. Tanvald
(FAMA 2017/07/002)
b) kupní smlouva

2.

a) pozemků v k.ú. Slaná
(FAMA 201/07/048)
b) kupní smlouva

87.

Majetkoprávní operace – budoucí koupě

a)
b)
88.

89.

90.

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

pozemku v k.ú. Tachov u Doks
darovací smlouva
Majetkoprávní operace – darování

a)
b)

Z

pozemků v k.ú. Košťálov
smlouva o bezúplatném převodu
Majetkoprávní operace – přijetí daru

a)
b)

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
Nepředloženo

pozemků v k.ú. Žďár v Podbezdězí
(FAMA 2017/06/041)
budoucí kupní smlouva
Majetkoprávní operace – bezúplatné
nabytí

a)
b)

Marek Pieter

pozemků v k.ú. Brniště
darovací smlouva
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Zápis z 15. zasedání RK konaného dne 5. 9. 2017
91.

Majetkoprávní operace – prodej

a)
b)

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

pozemků v k.ú. Harrachov
kupní smlouva

92.

Majetkoprávní operace – zrušení části
usnesení č. 1052/17/RK v bodě 2. a), b)

93.

Schválení souhlasu vlastníka pozemku
v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí s realizací
projektu „Hradčanský rybník – oprava
rybníka“

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

94.

Souhlas s umístěním sídla Sdružení obcí
Libereckého kraje, v budově „E“
v k.ú. Liberec

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

95.

Majetkoprávní operace – smlouva
o právu k provedení stavby
v k.ú. Jablonec nad Nisou

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

96.

Majetkoprávní operace - smlouva
o právu k provedení stavby

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

1.
2.
3.

v k.ú. Semily (FAMA 2017/08/032)
v k.ú. Turnov (FAMA 2017/08/041)
v k.ú. Semily (FAMA 2017/08/046)

97.

Zapojení rychlíků dopravce České dráhy,
a.s. do IDOL – Smlouva o vstupu
do IDOL a o provozu IDOL
č. OLP/3010/2017; Dohoda
o podmínkách integrace vlaků dálkové
dopravy do Integrovaného dopravního
systému Libereckého kraje – IDOL
č. OLP/3011/2017

Marek Pieter

odb. dopravy

98.

Dodatek č. 1 k Dohodě o společném
Z
zadávacím řízení pro Východosaskou síť
II (OSN II) č. OLP/829/2016

Marek Pieter

odb. dopravy

99.

Smlouva o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje
č. OLP/3023/2017 – AAH Czech s.r.o

Marek Pieter

odb. dopravy
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Zápis z 15. zasedání RK konaného dne 5. 9. 2017
100.

Poskytnutí finančních prostředků
Z pís. Marek Pieter
z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2017 - financování
výstavby, modernizace, oprav a údržby
silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
Libereckého kraje – navýšení finančních
prostředků

odb. dopravy

101.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Obnova
dopravního značení cyklotrasy KČT 17
Greenway Jizera“

Marek Pieter

odb. dopravy

102.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 262/17 – navýšení příjmů kraje
a navýšení výdajů kapitoly 920 06 Kapitálové výdaje, odbor dopravy;
navýšení nespecifikované rezervy akce
„Financování silnic II. a III. třídy
ve vlastnictví kraje“

Marek Pieter

odb. dopravy

103.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „BOZP – Silnice
II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Marek Pieter

odb. dopravy

104.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky v rámci DNS „TDI – Silnice
II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Marek Pieter

odb. dopravy

105.

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

Marek Pieter

odb. dopravy

106.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Silnice
III/2875 Proseč, rekonstrukce propustku“

Marek Pieter

odb. dopravy

107.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Silnice
III/28610 Bradlecká Lhota - Kyje“

Marek Pieter

odb. dopravy

108.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Silnice
III/28727 Jenišovice“

Marek Pieter

odb. dopravy

109.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Silnice
III/29018 Kořenov, rekonstrukce
propustku“
NEPŘEDLOŽENO

Marek Pieter

odb. dopravy

Z

Nepředloženo
110.

Písemné informace předkládané
zastupitelstvu kraje
- 13 -

Z pís. člen rady kraje

Zápis z 15. zasedání RK konaného dne 5. 9. 2017
a)

Žádost o neinvestiční dotaci na program
Úřadu vlády ČR "Podpora koordinátorů
pro romské záležitosti na rok 2018"
Přehled veřejných zakázek projednaných
na 13. a 14. zasedání rady kraje
a na 21. a 22. mimořádném zasedání rady
kraje

Mgr. René Havlík

111.

Příprava 8. zasedání zastupitelstva kraje
dne 26. 9. 2017

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

112.

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

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

113.

Projekty „Významné aleje Libereckého
kraje – 3. etapa: Ošetření aleje Karolíny
Světlé“ a „Významné aleje Libereckého
kraje – 3. etapa: Ošetření Zámecké
lipové aleje Stvolínky a Ošetření
Valteřické aleje“ – závazky
spolufinancování

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

114.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Kybernetická
bezpečnost Krajského úřadu Libereckého
kraje - studie proveditelnosti“¨

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

115.

Rozpočtové opatření č. 272/17 –
Navýšení kapitoly 917 09 – Transfery
odbor zdravotnictví - účelová dotace
ze státního rozpočtu – likvidace
nepoužitelných léčiv

116.

Různé

117.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zpracování projektové
dokumentace pro projekt „Jazyková
laboratoř pro výuku cizích jazyků,
Gymnázium, Mimoň, Letná 263,
příspěvková organizace“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

118.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice II/293 Jilemnice,
humanizace“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

b)
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Marek Pieter

Z

Z pís. Mgr. René Havlík odb. zdravotnictví

Zápis z 15. zasedání RK konaného dne 5. 9. 2017
119.

Sdělení zadavatele k Usnesení Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže ze dne
24. 8. 2017 v rámci veřejné zakázky
„Dočasné zabezpečení dopravní
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou
linkovou osobní dopravou II. – oblast
Východ“

Mgr. René Havlík odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

120.

Doplnění Vyjádření k Návrhu
na zahájení řízení o přezkoumání úkonů
zadavatele – dobrovolného oznámení
o záměru uzavřít smlouvu na veřejnou
zakázku „Nabytí výlučné majetkové
účasti (podílu) ve společnosti zajišťující
veřejnou službu v přepravě cestujících
v autobusové dopravě“ a postupu
zadavatele, který směřuje k zadání
veřejné zakázky mimo zadávací řízení

Mgr. René Havlík odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

121.

Návrh zástupců Libereckého kraje
do výběrové komise na pozici
generálního ředitele Krajské nemocnice
Liberec, a. s. a Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa a. s.

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

122.

Zpracování vstupní analýzy spočívající
v posouzení výhodnosti odkupu závodu
autobusových dopravců – příkazní
smlouva se společností KORID LK, spol.
s r.o.

Marek Pieter

odb. právní

123.

Majetkoprávní operace – záměr
pronájmu čestného dvora a galerie
v areálu Státního zámku Sychrov
pro konání 15. krajských dožínkových
slavností

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

M. Půta uvedl, že body č. 15, 36, 59, 85, 109 a 118 nejsou předloženy.
M. Pieter požádal o zařazení bodů č. 117 - Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky
„Zpracování projektové dokumentace pro projekt „Jazyková laboratoř pro výuku cizích
jazyků, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“ a č. 122 - Zpracování
vstupní analýzy spočívající v posouzení výhodnosti odkupu závodu autobusových dopravců –
příkazní smlouva se společností KORID LK, spol. s r.o.
Mgr. René Havlík požádal o zařazení bodů č. 119 - Sdělení zadavatele k Usnesení Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 24. 8. 2017 v rámci veřejné zakázky „Dočasné
zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II. –
oblast Východ“ a č. 120 - Doplnění Vyjádření k Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání
úkonů zadavatele – dobrovolného oznámení o záměru uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku
„Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu
v přepravě cestujících v autobusové dopravě“ a postupu zadavatele, který směřuje k zadání
veřejné zakázky mimo zadávací řízení.
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Zápis z 15. zasedání RK konaného dne 5. 9. 2017
MUDr. Přemysl Sobotka požádal o zařazení bodu č. 121 - Návrh zástupců Libereckého kraje
do výběrové komise na pozici generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec, a. s.
a Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a. s. Současně požádal o předřazení bodu č. 43 Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a. s., na 9.00 hod., neboť k projednávání je přizván Ing. Pavel
Marek, předseda představenstva NsP Česká Lípa, a.s.
Jiří Löffelmann požadal o zařazení bodu č. 123 - Majetkoprávní operace – záměr pronájmu
čestného dvora a galerie v areálu Státního zámku Sychrov pro konání 15. krajských
dožínkových slavností.
M. Půta nechal hlasovat o zařazení nových bodů do návrhu programu.
hlasování č. 2

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Ing. Volfová, jakožto předkladatelka, stáhla z jednání bod č. 93 - Schválení souhlasu vlastníka
pozemku v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí s realizací projektu „Hradčanský rybník – oprava
rybníka“.
Další požadavky na úpravu programu nikdo nevznesl, M. Půta nechal hlasovat o celkovém
programu jednání.
hlasování č. 3

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

3. Kontrola plnění usnesení rady kraje
M. Půta stručně uvedl předložený materiál, bez připomínek a dotazů nechal hlasovat o návrhu
usnesení.
USNESENÍ č. 1574/17/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 969/17/RK, 1010/17/RK, 1012/17/RK, 1018/17/RK,
1096/17/mRK, 1109/17/RK, 1100/17/mRK, 1112/17/RK, 1133/17/RK, 1151/17/RK,
1152/17/RK, 1176/17/RK, 1177/17/RK, 1179/17/RK, 1198/17/RK, 1203/17/RK,
1206/17/RK, 1217/17/mRK, 1230/17/mRK, 1254/17/RK, 1255/17/RK, 1268/17/RK,
1269/17/RK, 1270/17/RK, 1271/17/RK, 1275/17/RK, 1277/17/RK, 1284/17/RK,
1285/17/RK, 1286/17/RK, 1287/17/RK, 1288/17/RK, 1292/17/RK, 1294/17/RK,
1295/17/RK, 1298/17/RK, 1301/17/RK, 1302/17/RK, 1306/17/RK, 1338/17/RK,
1339/17/RK, 1352/17/RK, 1359/17/mRK, 1360/17/mRK, 1362/17/mRK, 1365/17/mRK,
1367/17/RK, 1368/17/RK, 1369/17/RK, 1370/17/RK, 1371/17/RK, 1372/17/RK,
1379/17/RK, 1382/17/RK, 1387/17/RK, 1388/17/RK, 1392/17/RK, 1395/17/RK,
1396/17/RK, 1399/17/RK, 1400/17/RK, 1401/17/RK, 1402/17/RK, 1408/17/RK,
1410/17/RK, 1411/17/RK, 1415/17/RK, 1418/17/RK, 1420/17/RK, 1422/17/RK,
1423/17/RK, 1424/17/RK, 1425/17/RK, 1426/17/RK, 1429/17/RK, 1431/17/RK,
1437/17/RK, 1438/17/RK, 1452/17/RK, 1456/17/RK, 1457/17/RK, 1460/17/RK,
1461/17/RK, 1462/17/RK, 1468/17/RK, 1469/17/RK, 1474/17/RK, 1476/17/RK,
1484/17/RK, 1495/17/RK, 1496/17/RK, 1499/17/RK, 1504/17/mRK, 1505/17/mRK,
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1506/17/mRK, 1507/17/mRK, 1526/17/RK, 1530/17/RK, 1531/17/RK,
1534/17/RK, 1536/17/RK, 1566/17/RK, 1572/17/RK, 1573/17/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 1723/14/RK ad 3) z 31. 8. 2017 na 31. 3. 2018,
- 1075/16/RK ad 2) z 31. 8. na 31. 12. 2017,
-

1533/17/RK,

1182/16/RK ad 2) z 31. 8. 2017 na 31. 5. 2018,
1005/17/RK ad 2) z 28. 8. na 8. 9. 2017.
hlasování č. 4

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

4. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
M. Půta uvedl předložený materiál a dotázal se, kdy bude svolána Dozorčí rada Krajské
nemocnice Liberec, a.s., a kdy bude zastupitelstvo schvalovat nominaci delegáta za Liberecký
kraj.
Následně proběhla krátká diskuze týkající se svolání DR KNL, a.s.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1575/17/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č. 268/17/ZK z 31. 8. na 30. 9. 2017,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 7/17/ZK, 21/17/ZK, 141/17/ZK, 256/17/ZK, 272/17/ZK,
282/17/ZK, 284/17/ZK, 292/17/ZK, 297/17/ZK
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje
k projednání zastupitelstvu kraje.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 5 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
5. Vyhodnocení 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 29. 8. 2017
M. Půta uvedl předložený materiál a dotázal se, jak bude s panem Titou tato problematika
řešena.
Mgr. Chýle uvedl, že Mgr. Havlík má dohodnutý termín schůzky s panem Titou, kde jej
seznámí s danými postupy plnění usnesení, jak rady, tak zastupitelstva kraje s tím, že plnění
všech usnesení bude po projednání v radě kraje zpřístupněno na extranetu všem zastupitelům.
Mgr. Řepíková, tajemnice kontrolního výboru, má v modulu usnesení programu Ginis tento
materiál k dispozici již před jednáním rady kraje.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1576/17/RK
Vyhodnocení 7. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 29. 8. 2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením 7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 8. 2017
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu – předat Ing. Titovi vyjádření k usnesení rady
kraje č. 1228/17/mRK, 1341/17/RK, a 1345/17/RK a dále s ním projednat požadavek
na předávání kompletního přehledu o plnění usnesení rady kraje Výboru kontrolnímu
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 6 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/1952/2017 s Městem Harrachov - změna rozsahu parametru
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1577/17/RK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/1952/2017 s Městem Harrachov - změna rozsahu parametru
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Města Harrachov, se sídlem Harrachov 150, 512 46 Harrachov,
IČO 275697, o změnu rozsahu parametru projektu „Pracovní místa s pracovní náplní
obsahující službu v jednotce SDH kategorie JPO II“, na jehož realizaci byla schválena dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 187/17/ZK dne 30. 5. 2017,
souhlasí
1) se změnou rozsahu parametru projektu „Pracovní místa s pracovní náplní obsahující
službu v jednotce SDH kategorie JPO II“ ze 2 pracovních míst s pracovní náplní
obsahující službu v jednotce SDH kategorie JPO II na 1 pracovní místo s pracovní náplní
obsahující službu v jednotce SDH kategorie JPO II,
2) s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/1952/2017, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Městem Harrachov, se sídlem Harrachov 150,
512 46 Harrachov, IČO 275697, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna
rozsahu parametru projektu
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
materiál k projednání.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 7
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/1281/2017 s Obcí Studenec - změna termínu dokončení akce
M. Půta uvedl předložený materiál a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1578/17/RK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje č. OLP/1281/2017 s Obcí Studenec - změna termínu dokončení akce
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Obce Studenec, se sídlem Studenec 364, 512 33 Studenec,
IČO 00276162, o prodloužení termínu realizace projektu Rekonstrukce CAS 32 – T815,
na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 185/17/ZK dne 30. 5. 2017,
souhlasí
1) s prodloužením termínu ukončení realizace projektu Rekonstrukce CAS 32 – T815
z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018, a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování
z 19. 2. 2018 na 19. 8. 2018,
2) s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/1281/2017, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje, uzavřené mezi Obcí Studenec, se sídlem Studenec 364, 512 33 Studenec,
IČO 00276162, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení
projektu a předložení závěrečného vyúčtování
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
materiál k projednání.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 8
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/17 – úprava kapitoly 914 01 –
Působnosti, odbor kancelář hejtmana a úprava kapitoly 917 01 – Transfery, odbor
kancelář hejtmana, poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Kraji Vysočina a navýšení ročních výdajů na zveřejnění Magazínu KRAJ
Mgr. Chýle uvedl předložený materiál a členům rady kraje rozdal doplněné informace týkající
se počtu výtisků.
M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy po projednání o tabulku, kde budou vyčísleny
náklady v letech 2015, 2016 a 2017 s přepočtem kolik stojí jeden výtisk. Včetně doplnění
seznamu měst, ve kterých je Magazín KRAJ distribuován.
Bez diskuze a dalších připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1579/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/17 – úprava kapitoly 914 01 – Působnosti,
odbor kancelář hejtmana a úprava kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář
hejtmana, poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Kraji
Vysočina a navýšení ročních výdajů na zveřejnění Magazínu KRAJ
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Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 257/17, kterým se
1) snižují výdaje v kapitole 917 01 – Transfery – odbor kancelář hejtmana o celkovou
částku 150.000 Kč,
2) navyšují výdaje v kapitole 914 01 – Působnosti – odbor kancelář hejtmana o celkovou
částku 150.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 50.000 Kč,
Kraji Vysočina, IČ 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, na projekt „Kraje
pro bezpečný internet“,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace číslo OLP/2668/2017 mezi Libereckým
krajem a Krajem Vysočina IČO 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, na projekt
„Kraje pro bezpečný internet“
a ukládá
1) Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje k projednání a schválení změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 257/17,
Termín: 26. 09. 2017
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit za podmínky
schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 257/17 příslušnými orgány
Libereckého kraje, předložení smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje OLP/2668/2017 hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
hlasování č. 9

pro

8

proti

0

Termín: 30. 10. 2017
zdržel se
0
byl přijat

9. Rozpočtové opatření č. 256/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových
dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář
hejtmana
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1580/17/RK
Rozpočtové opatření č. 256/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací
z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 256/17, kterým se upravují vybrané dílčí ukazatele peněžitých darů
a neinvestičních transferů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, ve výši
35.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
rozhoduje
1. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným
žadatelům o finanční podporu na tyto akce a v této výši
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žadatel

IČO/
sídlem/
datum nar. trvale bytem

S group FACILITY
MANAGEMENT

44568118

Jeronýmova 570/22, 460 Sport Live 2017
07 Liberec 7

doba konání den
akce

1

20.000 Kč

HORIZONT HG 2014,
z.ú.

03095428

Děčínská 361/7, 470 01
Česká Lípa

doba trvání
akce

1

15.000 Kč

2.

akce

název
parametru

Vernisáž u příležitosti
vydání knihy Villa Hrdlička

měrná hodnot Max. výše fin.
jednot a
Podpory
ka
param
etru

den

o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným
žadatelům, a to z důvodu nutnosti žádat v Dotačním fondu LK

žadatel

IČO/
datum nar.

sídlem/
trvale bytem

akce

Miroslav Zdražil

87112159

Sídliště pod Ralskem 631, Fotbalové kempy mládeže
471 24

ŠK ZIKUDA Turnov, z.s.

49295071

Nádražní 599, 511 01
Turnov

Pohár ČR v rapid šachu družstev 2017

ŠK ZIKUDA Turnov, z.s.

49295071

Nádražní 599, 511 01
Turnov

Mistrovství ČR v bleskovém šachu družstev 2017

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která
se uzavře s výše uvedenými podpořenými žadateli
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit smlouvy
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje
dle schváleného vzoru mezi Libereckým krajem a výše uvedenými podpořenými žadateli
hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu,
2.

Termín: 30. 11. 2017
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 256/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.

hlasování č. 10

pro

8

proti

0

Termín: 26. 09. 2017
zdržel se
0
byl přijat

10. Zahraniční pracovní cesta č. 80/2017
M. Půta požádal o doplnění usnesení po projednání o účel cesty.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1581/17/RK
Zahraniční pracovní cesta č. 80/2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zahraniční pracovní cestou Ing. Radky Loučkové Kotasové, členky rady kraje, resort
hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, v termínu
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19. - 20. 9. 2017 do Německa. Účelem cesty je účast na jednání Česko-saského
Monitorovacího výboru.
hlasování č. 11 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
11. Odvolání a jmenování člena komise Rady LK - Redakční rady periodika „KRAJ –
Příloha Libereckého kraje“
M. Půta stručně shrnul předložený materiál, bez
usnesení.

připomínek nechal hlasovat o návrhu

USNESENÍ č. 1582/17/RK
Odvolání a jmenování člena komise Rady LK - Redakční rady periodika „KRAJ –
Příloha Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
odvolává
Mgr. Marii Filipovou z komise Rady LK - Redakční rady periodika „KRAJ – Příloha
Libereckého kraje“
a jmenuje
Mgr. Ivanu Jarošovou, vedoucí odboru kancelář ředitele, členkou komise Rady LK Redakční rady periodika „KRAJ – Příloha Libereckého kraje“.
hlasování č. 12 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
12. Rozpočtové opatření č. 267/17 – dotace v souvislosti s přípravnou fází volby
prezidenta České republiky
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele.
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1583/17/RK
Rozpočtové opatření č. 267/17 – dotace v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta
České republiky
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 267/17, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje na rok 2017
o poskytnutnou neinvestiční účelovou dotaci ve výši 30.000 Kč (ÚZ 98 008) na zajištění
výdajů vzniklých Libereckému kraji v souvislosti s přípravnou fází volby prezidenta České
republiky, a kterým se zároveň navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje o 30.000 Kč v kapitole
911 15 - Krajský úřad
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit schválené rozpočtové opatření č. 267/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 13 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
13. Schválení postupu pro uzavření smlouvy o předávání dat se Všeobecnou zdravotní
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pojišťovnou
Mgr. Jarošová uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1584/17/RK
Schválení postupu pro uzavření smlouvy o předávání dat se Všeobecnou zdravotní
pojišťovnou
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) postup pro uzavření smlouvy o předávání dat se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou
České republiky spočívající v zaslání Žádosti o zřízení zabezpečené elektronické
komunikace a zaslání souvisejících pověření zaměstnanců personálního a mzdového
oddělení Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,
b) Smlouvu č. 30003615-17, č. OLP/3153/2017, o předávání dat, mezi Libereckým krajem
a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, se sídlem Orlická 4/2020, Praha 3,
130 00, IČO 41197518
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu
a) zajistit podepsání a odeslání Žádosti o zřízení zabezpečené elektronické komunikace
a souvisejících pověření Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,
b) zajistit podepsání Smlouvy č. 30003615-17, č. OLP/3153/2017 o předávání dat
se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky.
hlasování č. 14

pro

8

proti

0

Termín: 15. 10. 2017
zdržel se
0
byl přijat

14. Poskytnutí finančního daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje zaměstnankyni
za 10. bezpříspěvkový odběr krve
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1585/17/RK
Poskytnutí finančního daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje zaměstnankyni
za 10. bezpříspěvkový odběr krve
Rada kraje po projednání
schvaluje
vyplacení finančního daru za 10 bezpříspěvkových odběrů krve zaměstnankyni krajského
úřadu dle Statutu Sociálního fondu Libereckého kraje z kapitoly 925 15 – 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: 30. 09. 2017
hlasování č. 15 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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15. (16) Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2017 – Seznam sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Mgr. Šebková podrobně seznámila členy rady kraje se změnami akčního plánu pro rok 2017.
Následně proběhla diskuze týkající se finančních nákladů na Základní síť.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1586/17/RK
Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2017 – Seznam sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
aktualizovanou přílohu č. 1 Akčního plánu pro rok 2017 - Seznam sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit
aktualizovanou přílohu č. 1 Akčního plánu pro rok 2017 - Seznam sociálních služeb
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017 k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 16 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
16. (17) Aktualizace Akčního plánu na rok 2018 – prováděcí části Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb na období 2018 - 2020, jehož součástí je Základní síť sociálních
služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1587/17/RK
Aktualizace Akčního plánu na rok 2018 – prováděcí části Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb na období 2018 - 2020, jehož součástí je Základní síť sociálních služeb
Libereckého kraje na období 2018 - 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
aktualizovaný Akční plán na rok 2018 – prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb na období 2018 - 2020, jehož součástí je Základní síť sociálních služeb
Libereckého kraje na období 2018 – 2020
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit
aktualizovaný Akční plán na rok 2018 – prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb na období 2018 - 2020, jehož součástí je Základní síť sociálních služeb
Libereckého kraje na období 2018 – 2020 k projednání a schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 17 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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17. (18) Rozpočtové opatření č. 253/17 – převod v rámci kapitoly 920 14 – Kapitálové
výdaje – změna účelu použití investičních prostředků ve výši 1.000.000 Kč
pro organizaci Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, p.o.
Mgr. Šebková uvedla důvody, proč ředitel Domova důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem
nesouhlasí s demolicí objektu D.
Následně proběhla rozsáhlá diskuze na základě, které Mgr. Svoboda, předkladatel, materiál
z jednání rady kraje stáhl.
18. (19) Schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje
za rok 2016
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1588/17/RK
Schválení Výroční zprávy o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje
za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
Výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky Libereckého kraje za rok 2016
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit tuto
zprávu Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 18 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
19. (20) Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“ – dodatek č. 1 pro část 4, 9, 11
Mgr. Šebková stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1589/17/RK
Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi“ v Libereckém kraji“ – dodatek č. 1 pro část 4, 9, 11
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby
„Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“ č. OLP/4422/2016
pro část 4 – Mimoňsko, uzavíraný v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mezi Libereckým krajem a společností
LAMPA, z. s., se sídlem Husova 89, Mimoň, 471 24, IČ 22889159, jehož předmětem
je změna členů v realizačním týmu,
2. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby
„Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“ č. OLP/4429/2016
pro část 9 – Turnovsko, uzavíraný v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mezi Libereckým krajem a společností
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., se sídlem Oblačná 450/1, 460 05, Liberec 5,
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3.

IČ 26636328, jehož předmětem je změna členů v realizačním týmu,
dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby
„Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“ v Libereckém kraji“ č. OLP/4431/2016
pro část 11 – Tanvaldsko, uzavíraný v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mezi Libereckým krajem a společností
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., se sídlem Oblačná 450/1, 460 05, Liberec 5,
IČ 26636328, jehož předmětem je změna členů v realizačním týmu

a ukládá
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.
Termín: 30. 09. 2017
hlasování č. 19
pro 8
proti
0
zdržel se
0
nebyl přijat
20. (21) Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež“ v Libereckém kraji“ – dodatek č. 1 pro část 4, 5
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1590/17/RK
Veřejná zakázka „Zajištění sociální služby „Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“
v Libereckém kraji“ – dodatek č. 1 pro část 4, 5
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby
„Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež" v Libereckém kraji“ č. OLP/4439/2016
pro část 4 – Mimoň, uzavíraný v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mezi Libereckým krajem a společností
LAMPA, z. s., se sídlem Husova 89, Mimoň, 471 24, IČ 22889159, jehož předmětem
je změna členů v realizačním týmu,
2. dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby
„Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež" v Libereckém kraji“ č. OLP/4440/2016
pro část 5 – Ralsko, uzavíraný v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mezi Libereckým krajem a společností
LAMPA, z. s., se sídlem Husova 89, Mimoň, 471 24, IČ 22889159, jehož předmětem
je změna členů v realizačním týmu
a ukládá
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.
Termín: 30. 09. 2017
hlasování č. 20 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
21. (22) Schválení vzorového dodatku k uzavřeným smlouvám o poskytnutí vyrovnávací
platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu příspěvkovým
organizacím rezortu sociálních věcí a plné moci k uzavírání smluv o poskytnutí
vyrovnávací platby
Mgr. Šebková stručně uvedla předložený materiál.
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Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1591/17/RK
Schválení vzorového dodatku k uzavřeným smlouvám o poskytnutí vyrovnávací platby
za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu příspěvkovým organizacím
rezortu sociálních věcí a plné moci k uzavírání smluv o poskytnutí vyrovnávací platby
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) vzor dodatku, který bude uzavřen ke Smlouvám o poskytnutí vyrovnávací platby
za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu schváleným usnesením Rady
Libereckého kraje č. 185/17/RK ze dne 7. 2. 2017 s níže uvedenými příjemci, jehož
předmětem je navýšení vyrovnávací platby v tomto rozsahu

ORG
.

NÁZE PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE

Jedličkův ústav, příspěvková
organizace
Centrum intervenčních a
1502 psychosociálních služeb LK,
přísp.org.
OSTARA, příspěvková
1504
organizace
1501

IČO

VYROVNÁVACÍ PLATBA v Kč
z toho
CELKEM
na provoz
na odpisy

70932522

15 100 800,00

13 420 800,00

1 680 000,00

70868476

5 979 800,00

5 826 334,00

153 466,00

48282944

5 916 960,00

5 360 726,00

556 234,00

48282936

6 755 540,00

6 265 192,00

490 348,00

48282961

2 583 288,00

2 552 891,00

30 397,00

193771

3 864 320,00

3 632 814,00

231 506,00

48282928

7 154 251,00

6 329 324,00

824 927,00

85782

7 899 370,00

6 782 130,00

1 117 240,00

71220011

5 367 779,00

4 617 779,00

750 000,00

Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace

71220003

9 282 200,00

7 260 230,00

2 021 970,00

Domov pro seniory Vratislavice
1514
n.N., příspěvková organizace

71220038

9 328 830,00

8 794 830,00

534 000,00

71220020

8 536 145,00

8 106 145,00

430 000,00

71220046

8 865 500,00

7 361 563,00

1 503 937,00

71220054

11 507 520,00

8 031 153,00

3 476 367,00

71220089

6 242 200,00

6 082 732,00

159 468,00

71220071

5 109 897,00

4 915 484,00

194 413,00

71220097

3 117 000,00

2 854 803,00

262 197,00

1505

Domov Sluneční dvůr,
příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby,
1507
příspěvková organizace
1508

Služby sociální péče TEREZA,
příspěvková organizace

Domov důchodců Sloup v
1509
Čechách, příspěvková organizace
1510

Domov důchodců Rokytnice nad
Jizerou, příspěvková organizace

Domov důchodců Jablonecké
1512
paseky, příspěvková organizace
1513

1515

Domov důchodců Český Dub,
příspěvková organizace

Domov důchodců Jindřichovice
1516
p.Sm, příspěvková organizace
Dům seniorů Liberec 1517 Františkov, příspěvková
organizace
Domov Raspenava, příspěvková
1519
organizace
APOSS Liberec, příspěvková
1520
organizace
Domov a Centrum
1521 aktivity,příspěvková organizace,
Hodkovice n.Moh.

- 27 -

Zápis z 15. zasedání RK konaného dne 5. 9. 2017
Domov a Centrum denních
1522 služeb Jablonec n.N.,příspěvková
organizace
CELKEM

75070758

6 724 500,00

6 259 664,00

129 335 900,00 114 454 594,00

464 836,00
14 881
306,00

b) zmocnění pro Mgr. Pavla Svobodu, náměstka hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
k uzavírání Smluv o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu v rámci rezortu sociálních věcí a platových výměrů ředitelům
příspěvkových organizací v resortu sociálních věcí
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit plnou
moc k podpisu hejtmanovi a podepsat Dodatky ke smlouvám o poskytnutí vyrovnávací
platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu dle schváleného vzoru.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 21 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

22. (23) Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1592/17/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím finančního daru ve výši 20.000 Kč od dárce ''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''' '''''''' ''''''''''''''
''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''''' ve prospěch zařízení Domov důchodců Rokytnnice nad Jizerou,
příspěvková organizace, se sídlem Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
IČO 00085782,
2. s přijetím věcného daru - 1 ks čističky vzduchu Zepter, Therapy Air iOn v hodnotě
ve výši 22.290 Kč od dárce Nadační fond Pokora, se sídlem Uzbecká 1463/1, Praha
101 00, IČO 02674629, do vlastnictví zařízení Domov důchodců Český Dub,
příspěvková organizace, Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub, IČO 71220020,
3.

s přijetím individuální dotace ve výši 5.000 Kč od poskytovatele dotace Obec Mníšek,
se sídlem Oldřichovská 185, 463 31 Mníšek, IČO 00263001, ve prospěch zařízení
APOSS Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec,
IČO 71220071,
4. s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč od dárce Oldřichov v Hájích, Oldřichov
v Hájích 151, 463 31 Chrastava, IČO 00481483, ve prospěch zařízení APOSS Liberec,
příspěvková organizace, se sídlem Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec, IČO 71220071
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitelů příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 29. 09. 2017
hlasování č. 22 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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23. (24) Zrušení části 2 zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby
„Sociálně terapeutické dílny“ v Libereckém kraji“
Mgr. Šebková stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1593/17/RK
Zrušení části 2 zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociálně
terapeutické dílny“ v Libereckém kraji“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka Společnost Dolmen, z.ú., se sídlem Liberec, Lužická 7,
PSČ 460 01, IČO 27291049, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – nabídka nevyhověla
zadávacím podmínkám (časový rozsah služby byl nižší než 40 hodin týdně),
2. o vyloučení účastníka DH Liberec, o.p.s., se sídlem Liberec XV - Starý Harcov, Vlčí vrch
323, IČO 27298523, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – nabídka nevyhověla zadávacím
podmínkám (časový rozsah služby byl nižší než 40 hodin týdně, smlouva neobsahovala
všechny přílohy),
ruší
„část 2 – Jablonec nad Nisou, Tanvald – osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby
s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami“ zadávacího řízení veřejné zakázky
„Zajištění sociální služby Sociálně terapeutické dílny v Libereckém kraji“, zadávané
ve zjednodušeném režimu, dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění – po uplynutí lhůty pro podání žádostí o účast, předběžných nabídek
nebo nabídek v zadávacím řízení není žádný účastník zadávacího řízení
a ukládá
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.
Termín: 30. 09. 2017
hlasování č. 23 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Mgr. Šebková stručně představila písemnou informaci č. 110. a) Žádost o neinvestiční dotaci
na program Úřadu vlády ČR „Podpora koordinátorů pro romské záležitosti na rok 2018“.
Členové rady kraje vzali tuto písemnou informaci na vědomí, o které bude hlasováno
souhrnně v bloku písemných informací.
24. (25) Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Základní škola Poniklá,
příspěvková organizace
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu, který stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1594/17/RK
Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Základní škola Poniklá, příspěvková
organizace
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Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o prominutí odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (předčasná úhrada
faktury, nezpůsobilé výdaje) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje
příjemce Základní škola Poniklá, příspěvková organizace, IČO 72743077, se sídlem 512 42
Poniklá 148, ve výši 23.000 Kč,
doporučuje
prominout odvod za porušení rozpočtové kázně (předčasná úhrada faktury, nezpůsobilé
výdaje) při čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje příjemci Základní
škola Poniklá, příspěvková organizace, IČO 72743077, se sídlem 512 42 Poniklá 148, ve výši
22.770 Kč, tj. ve výši 99 %
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: 26. 09. 2017
hlasování č. 24 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
25. (26) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 254/17 – úprava kapitoly 917 04 –
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí
účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu
P. Tulpa shrnul, že se jedná o finanční prostředky ve výši 12 mil. Kč určené pro kluby
reprezentující Liberecký kraj. Kritérii pro kolektivní sporty je extraligová působnost + mládež
a u individuálních sportů je podmínkou reprezentování České republiky + mládež. Upozornil
na úpravu oproti návrhu odboru školství, kterou provedl Výbor pro sport, a to navýšení dotace
pro Floorball Club Česká Lípa na 350.000 Kč a o tuto částku ponížil dotaci pro VK DUKLA
ŽENY tj. 800.000 Kč. Uvedl důvody proč by měl florbal dostat navržených 150.000 Kč a VK
DUKLA ŽENY 1.000.000 Kč.
Následně proběhla rozsáhlá diskuze o rozdělení účelových dotací. Závěrem se členové rady
kraje shodli, že finanční částka VK DUKLA ŽENY bude navýšena zpět na 1.000.000 Kč
a Floorball Club Česká Lípa pokrácen na původně navržených 150.000 Kč.
M. Půta požádal o zpracování a předložení harmonogramu financování sportu do konce září
2017 na PUR.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1595/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 254/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových
dotací v oblasti tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 254/17, kterým se upravuje ukazatel
kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové
výši 12.000.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje
a) snížení ukazatele 04805020000 Kluby reprezentující Liberecký kraj – sport

- 30 -

Zápis z 15. zasedání RK konaného dne 5. 9. 2017
o 12.000.000 Kč,
b) zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 12.000.000 Kč, z toho

pč

1

2
3

4

5
6
7

číslo akce

podpora
v Kč do
výše

název akce

Tělovýchovná
jednota BÍLÍ
4805970000
TYGŘI
LIBEREC, z.s.
FC SLOVAN
4805980000 LIBERECmládež,spolek
TJ VK
4805990000 DUKLA
LIBEREC z.s.

4674428 Jeronýmo
2
va 494/20

Liberec

4600 Podpora činnosti
7
sportovního klubu

2.250.00
0

Na
1838124
Hradbách
3
1300

Liberec

Podpora činnosti
4600
mládeže ve sportovním
1
klubu

2.250.00
0

4674700 Husitská
1
582/28

Liberec

4600 Podpora týmu TJ VK
7
Dukla Liberec

1.000.00
0

4600 Podpora činnosti VK
1
DUKLA ŽENY

1.000.00
0

4660 Podpora činnosti
1
sportovního klubu

2.250.00
0

Liberec
0579076 Plátenická VI0
1104/32
Rochlic
e
U
Jablonec
FK Jablonec,
7084010
4806010000
Stadionu nad
z.s.
5
4904/5
Nisou
FC Démoni
2273548 Antonína Česká
4806020000
Česká Lípa z.s. 8
Sovy 1725 Lípa
FBC Liberec,
2703087 Žitavská
Liberec
4806030000
spolek
3
727/16
3
VK DUKLA
4806000000
ŽENY s.r.o.

8

SKI KLUB
4806040000 JABLONEC
N. N. z.s.

7022969 Sportovní
4
310

9

Plavecký klub
4806050000 Česká Lípa, z.
s.

6898398 Heroutova Česká
1
1737
Lípa

Český
krkonošský
10 4806060000
spolek SKI
Jilemnice

Jablonec
4660
nad
4
Nisou
4700
1

Jana
1504544
Buchara
7
985

Jilemnic 5140
e
1

4929507 Nádražní
1
599

Turnov

11 4806070000

ŠK ZIKUDA
Turnov, z.s.

12 4806080000

Pod
SKP Kornspitz 4325667
Skalkou
Jablonec z.s.
8
4296/40

KC
KOOPERATI
13 4806090000
VA Jablonec
nad Nisou, z.s.

4700
1
4600
7

5110
1

Podpora rozvoje
významného klubu
Sportovní činnost FBC
Liberec 2017
Podpora Ski klubu
Jablonec n.N. při
výchově mládeže pro
reprezentaci ČR
Sportovní činnost
Plaveckého klubu
Česká Lípa, z. s.
Pravidelná celoroční
sportovní činnost dětí a
mládeže v Českém
krkonošském spolku
SKI Jilemnice
Sportovní soutěžní a
treninková činnost
šachového klubu

Jablonec
4660 Podpora činnosti SKP
nad
1
Kornspitz
Nisou
PŘÍPRAVA
Jablonec
MLÁDEŽE KC
2664123 Dr. Randy
4660
nad
KOOPERATIVA
2
4096/13
1
Nisou
JABLONEC N.N. K
REPREZENTACI ČR
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70.000
800.000
90.000

90.000

90.000

90.000
800.000

90.000

Zápis z 15. zasedání RK konaného dne 5. 9. 2017
Lyžařský
sportovní klub
14 4806100000
Lomnice nad
Popelkou, z.s.
TJ DUKLA
15 4806110000
Liberec, z.s.

Lomnic
V
1504305
e nad
Popelkách
3
Popelko
1247
u
0048242 Jeronýmo
Liberec
1
va 522

KARATE
16 4806120000 SPORT
RELAX z.s.

4986430 Kožnarova Česká
1
1276/3
Lípa

Floorball Club 6843505
Moskevsk Česká
17 4806130000 Česká Lípa z.s. 3
á 1712/25 Lípa

2.

5125 LSK Lomnice nad
1
Popelkou
4600 Podpora činnosti TJ
7
DUKLA Liberec, z.s.
Reprezentace
4700 mládežnického týmu
1
KARATE SPORT
RELAX z.s.

800.000
90.000

4700 Činnost Floorball
1
Clubu Česká Lípa

150.000

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mimo režim de minimis
dle vzoru smlouvy schváleného usnesením č. 350/17/ZK na projekt příjemci

p
č

žadatel

IČO

název projektu

účel projektu

1

Tělovýchovná
jednota BÍLÍ TYGŘI
LIBEREC, z.s.

4674428
2

Podpora činnosti
sportovního
klubu

2

FC SLOVAN
LIBERECmládež,spolek

1838124
3

Podpora činnosti
mládeže ve
sportovním klubu

3

TJ VK DUKLA
LIBEREC z.s.

4674700
1

Podpora týmu TJ
VK Dukla
Liberec

4

FK Jablonec, z.s.

7084010
5

Podpora činnosti
sportovního
klubu

FBC Liberec, spolek

2703087
3

Sportovní činnost
FBC Liberec
2017

Zajištění kvalitního
tréninkového procesu
sportovců žadatele.
Zajištění a zkvalitnění
úrovněsportovní přípravy
mládežnických sportovců
žadatele
Zajištění činnosti TJ VK
Dukla Liberec, rozšíření
kategorií juniorských a
kadetských, vč.
zabezbečení přípravy
reprezentační talentované
mládeže.
Prostředky budou využity
na úhradu tréninkových
kempů /pronájmy
sportovišť,ubytovací
služby a
stravování/,dopravu na
utkání a turnaje,nákup
sportovního vybavení
/tréninkové a zápasové
pomůcky,zdrav.mat. a
pod./
Zajištění kvalitního
tréninkového procesu
členů FBC Liberec

5

90.000
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celkové
výdaje
projekt
u v Kč

maximál
ní výše
dotace v
Kč

2.250.00
0

2.250.000

2.250.00
0

2.250.000

1.000.00
0

1.000.000

2.250.00
0

2.250.000

810.000

800.000

Zápis z 15. zasedání RK konaného dne 5. 9. 2017

6

SKI KLUB
JABLONEC N. N.
z.s.

7022969
4

Podpora Ski
klubu Jablonec
n.N. při výchově
mládeže pro
reprezentaci ČR

Zajištění materiálového
vybavení pro závodníky
zařazených v
reprezentačních
družstvech případně
aspirujících na zařazení do
RD ve střediscích SCM.
Jedná se o lyže, kolečkové
lyže, hole a vosky,
případně příspěvek na
soustředění.

200.000

90.000

Pravidelná celoroční
sportovní činnost dětí,
mládeže a celého klubu v
Českém krkonošském
spolki SKI Jilemnice

180.000

90.000

800.000

800.000

128.600

90.000

90.000

90.000

800.000

800.000

7

Český krkonošský
spolek SKI Jilemnice

1504544
7

Pravidelná
celoroční
sportovní činnost
dětí a mládeže v
Českém
krkonošském
spolku SKI
Jilemnice

8

SKP Kornspitz
Jablonec z.s.

4325667
8

Podpora činnosti
SKP Kornspitz

9

KC
KOOPERATIVA
Jablonec nad Nisou,
z.s.

2664123
2

PŘÍPRAVA
MLÁDEŽE KC
KOOPERATIVA
JABLONEC
N.N. K
REPREZENTAC
I ČR

1
0

Lyžařský sportovní
klub Lomnice nad
Popelkou, z.s.

1504305
3

LSK Lomnice
nad Popelkou

1
1

TJ DUKLA Liberec,
z.s.

0048242
1

Podpora činnosti
TJ DUKLA
Liberec, z.s.
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Vylepšení podmínek
přípravy reprezentantů v
biatlonu.
Mimořádná podpora
cyklistů v mládežnických
kategoriích, kteří se budou
podílet na reprezentaci ČR
na nejvýznamnějších
evropských a světových
cyklistických akcích v
silniční cyklistice,
závodech horských kol a v
cyklokrosu.
Přímá podpora pro LSK
Lomnice nad Popelkou,
který má 5 reprezentantů
ČR. Lyžování - skok na
lyžích: Roman Koudelka,
Čestmír Kožíšek,
František Holík, severská
kombinace: Tomáš Portyk,
běh na lyžích: Zuzana
Staňková.
Zkvalitnění tréninkového
procesu-zajištění
skluzových vosků a
servisního mat., zajištění
sportovní výživy a pitného
režimu jako nedílnou
součást regenerace,
sportovní materiál, PC
přenosný - k okamžitému
vyhodnocování a analýze
skluzový vosků.

Zápis z 15. zasedání RK konaného dne 5. 9. 2017

1
2

1
3

1
4

3.

p
č

Reprezentace
mládežnického
týmu KARATE
SPORT RELAX
z.s.

KARATE SPORT
RELAX z.s.

4986430
1

Floorball Club Česká
Lípa z.s.

6843505
3

Činnost Floorball
Clubu Česká
Lípa

Liberecká sportovní
a tělovýchovná
organizace, z.s.

4674781
8

Sportfilm Liberec
2017 - 20. ročník

Přípravná soustředění na
výjezd reprezentačního
mládežnického týmu na
mezinárodní soutěže GP,
evropské poháry a
mistrovství světa v karate.
Zajištění kvalitního
tréninkového procesu
sportovců žadatele.
Jde o národní přehlídku
filmů se sportovní
tematikou s mezinárodní
účastí. Letos již 20.
ročník. Vítězné filmy
reprezentují ČR na
světovém finále v italském
Miláně, kterého se účastní
i zástupci Sportfilmu.
Uskuteční se ve dnech 4. 7. 10. 2017.

90.000

90.000

1.700.00
0

150.000

200.000

100.000

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje v režimu de minimis
dle vzoru smlouvy schváleného usnesením č. 350/17/ZK na projekt příjemci

žadatel

IČO

název projektu

účel projektu

celkové
výdaje
projekt
u v Kč

0579076
0

Podpora činnosti
VK DUKLA
ŽENY

Činnost VK DUKLA
ŽENY a propagace
Libereckého kraje v
období 1.3.2017 do
31.12.2017

1.000.00
0

1

VK DUKLA ŽENY
s.r.o.

4.

s neposkytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci

p
č
1
2
3

žadatel

IČO

název projektu

Basketbalový klub Kondoři Liberec,
z.s.

2701705
2

MTB - Cyklokros Team, z.s.

2698521
7
6466935
1

Podpora vybudování a rozvoje
basketbalového centra mládeže
Libereckého kraje
PODPORA REPREZENTANTŮ MTB CYKLOKROS TEAM 2017
Tenisová školička/Tenisová akademie

TK Břízky, z.s.

maximál
ní výše
dotace v
Kč
1.000.000

požadovan
á dotace v
Kč

rozhoduje
1. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mimo režim de minimis
dle vzoru smlouvy schváleného usnesením č. 1403/17/RK za podmínky schválení změny
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200.000
110.000
600.000

Zápis z 15. zasedání RK konaného dne 5. 9. 2017
rozpočtu – rozpočtového opatření č. 254/17 Zastupitelstvem Libereckého kraje
na projekty těmto příjemcům

p
č

žadatel

IČO

název projektu

1

FC Démoni Česká
Lípa z.s.

2273548
8

Podpora rozvoje
významného
klubu

2

Plavecký klub Česká
Lípa, z. s.

6898398
1

Sportovní činnost
Plaveckého klubu
Česká Lípa, z. s.

4929507
1

Sportovní
soutěžní a
treninková
činnost
šachového klubu

účel projektu
Podpora zkvalitnění
činnosti klubu hlavně na
úrovni nejvyšší soutěže a
tím je Juniorská 1 liga a 1
futsal liga
Pravidelná celoroční
sportovní činnost dětí a
mládeže realizovaná v
Plaveckém klubu Česká
Lípa - výkonnostní sport
(tréninky, závody,
soustředění), zájmové
plavání (výuka a
zdokonalovací plavání).
Zajištění kvalitního
tréninkového procesu
sportovců žadatele.

3

ŠK ZIKUDA
Turnov, z.s.

2.

o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci

p
č

žadatel

1

Tělovýchovná jednota Spartak
Smržovka, z.s.

2

DOMINIK HUŠEK

3

Singltrek pod Smrkem o.p.s.

IČO

název projektu

163893
52
059254
79
287360
10

Podpora sportu mládeže v TJ Spartak
Smržovka
STRONGMAN
Údržba stezek Singltreku pod
Smrkem 2017

celkové
výdaje
projekt
u v Kč

maximál
ní výše
dotace v
Kč

250.000

70.000

687.000

90.000

200.000

90.000

požadova
ná dotace
v Kč
100.000
40.000
155.000

a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit, po schválení změny rozpočtu –
rozpočtového opatření č. 254/17 v Zastupitelstvu Libereckého kraje, předložení smluv
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje k podpisu Petru Tulpovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, a informovat žadatele o rozhodnutí orgánů kraje,
2.

Termín: 30. 11. 2017
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 254/17 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 26. 09. 2017
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Zápis z 15. zasedání RK konaného dne 5. 9. 2017
hlasování č. 25

pro

7

proti

0

zdržel se
M. Pieter

1

byl přijat

26. (27) Rozpočtové opatření č. 258/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace Jednotě českých matematiků
a fyziků na zabezpečení projektu „Rozvíjení zájmu o matematiku a podpora
talentovaných studentů v matematice“ a Student Cyber games, z.s. na zabezpečení
projektu „pIšQworky 2017“
Mgr. Křeček uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1596/17/RK
Rozpočtové opatření č. 258/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace Jednotě českých matematiků a fyziků
na zabezpečení projektu „Rozvíjení zájmu o matematiku a podpora talentovaných
studentů v matematice“ a Student Cyber games, z.s. na zabezpečení projektu
„pIšQworky 2017“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 258/17, kterým se upravují ukazatele kapitoly 917 04 – Transfery,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, ve výši 42.000 Kč bez dopadu na celkový
objem kapitoly, z toho
1. snížení specifického ukazatele: číslo akce 04700020000 soutěže - podpora talentovaných
dětí a mládeže ve výši 42.000 Kč,
2.

zavedení nových specifických ukazatelů
2.1 číslo akce 04805950000 Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek
Liberec, IČ 04815807 – Rozvíjení zájmu o matematiku a podpora talentovaných
studentů v matematice ve výši 30.000 Kč,

2.2 číslo akce 04805960000 Student Cyber Games, z. s., IČ 26678586 – pIšQworky
2017 ve výši 12.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Jednotě českých
matematiků a fyziků, pobočný spolek Liberec, IČ 04815807, se sídlem Studentská
1402/2, Liberec 1 – Staré Město, na zabezpečení projektu „Rozvíjení zájmu
o matematiku a podpora talentovaných studentů v matematice“ do výše 30.000 Kč,
2. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Student Cyber
Games, z. s., IČ 26678586, se sídlem Křenová 89/19, 602 00 Brno, na zabezpečení
projektu „pIšQworky 2017“ do výše 12.000 Kč,
schvaluje
1. smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje –
kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, číslo
OLP/3018/2017, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Jednotou českých matematiků
a fyziků, pobočný spolek Liberec, IČ 04815807,
2. smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje –
kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, číslo
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OLP/3017/2017, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Student Cyber Games, z. s.,
IČ 26678586
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 258/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 26. 09. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smluv o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/3018/2017 a OLP/3017/2017
k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

hlasování č. 26

pro

8

proti

0

Termín: 30. 11. 2017
zdržel se
0
byl přijat

27. (28) Rozpočtové opatření č. 263/17 – 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
Mgr. Křeček stručně seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1597/17/RK
Rozpočtové opatření č. 263/17 – 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. 263/17, kterým se snižuje rozpočet Libereckého kraje v příjmové
i výdajové části (kapitola 916 04 - účelové neinvestiční dotace školství) o účelové dotace
MŠMT ve výši 499.610 Kč z důvodu financování cílené podpory společného vzdělávání
v roce 2017 z přímých neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované
Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 263/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 27 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
28. (29) Rozpočtové opatření č. 264/17 – účelové neinvestiční dotace z MŠMT – úprava
kapitoly 916 04
Mgr. Křeček stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1598/17/RK
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Rozpočtové opatření č. 264/17 – účelové neinvestiční dotace z MŠMT – úprava kapitoly
916 04
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 264/17, 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 139.947,60 Kč, pod ÚZ 33 063 na projekt z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání, příjemcem dotace je Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884,
příspěvková organizace
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 264/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 28 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
29. (30) Odvod za porušení rozpočtové kázně – Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace
P. Tulpa podrobně popsal předložený materiál.
Následně proběhla diskuze týkající se porušení rozpočtové kázně a dalších kroků z toho
plynoucích. Závěrem vyplynula úprava důvodové zprávy po projednání, a to doplnění
vyjádření odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, k uvedeným pochybením.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1599/17/RK
Odvod za porušení rozpočtové kázně – Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,
Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
nařizuje
Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace, IČO 60252766, se sídlem Smetanovo zátiší 470, 468 22 Železný
Brod, dle ust. § 28 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši
1.714 Kč, ke které došlo nesprávným vyhotovením pokladních dokladů a nesprávným
vyúčtováním cestovného
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit další postup ve věci dle Organizační
směrnice ředitele KÚ LK OS-10/02/15 o postupu při zajištění porušení rozpočtové kázně.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 29 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
30. (31) Jmenování člena školské rady (zastupujícího zřizovatele) u příspěvkové
organizace Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607
P. Tulpa uvedl předložený materiál.
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Bez připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1600/17/RK
Jmenování člena školské rady (zastupujícího zřizovatele) u příspěvkové organizace
Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607
Rada kraje po projednání
jmenuje
Lenu Mlejnkovou členkou školské rady Integrované střední školy, Semily, 28. října 607,
příspěvková organizace, a to s účinností od 6. 9. 2017,
zmocňuje
Petra Tulpu, náměstka hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, k podpisu jmenovacího dekretu člena školské rady
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit odeslání jmenovacího dekretu člena školské rady a jeho kopii řediteli
příslušné školy.
Termín: 30. 09. 2017
hlasování č. 30 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
31. (32) Rozhodnutí o přijetí dotace na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem
v Libereckém kraji 3“
Mgr. Křeček stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1601/17/RK
Rozhodnutí o přijetí dotace na realizaci projektu „Potravinová pomoc dětem
v Libereckém kraji 3“
Rada kraje po projednání
schvaluje
přijetí dotace z Operačního programu potravinové a materiální pomoci do výše
6.629.494,20 Kč na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 30_17_007_11 na projekt
„Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3“ vydaného Ministerstvem práce a sociálních
věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 1, IČ 00 55 10 23
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit Rozhodnutí o poskytnutí dotace Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 30. 10. 2017
hlasování č. 31 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
32. (33) Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 Základní umělecké
škole, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace
Mgr. Křeček uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1602/17/RK
Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 Základní umělecké škole,
Jablonec nad Nisou, Podhorská 47, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní umělecké škole, Jablonec nad Nisou,
Podhorská 47, příspěvková organizace, IČ 75122308, se sídlem Podhorská 47, Jablonec
nad Nisou na akci číslo 04805003455 „Akademie umění a kultury pro seniory Libereckého
kraje“ ve výši 200.000 Kč,
schvaluje
znění Smlouvy č. OLP/3020/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a Základní uměleckou školu, Jablonec nad Nisou, Podhorská 47,
příspěvková organizace, IČ 75122308, se sídlem Podhorská 47, Jablonec nad Nisou
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smlouvy
č. OLP/3020/2017 k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 09. 2017
hlasování č. 32
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
33. (34) Projektový záměr „Propojování formálního a neformálního vzdělávání SPŠ
stavební, Liberec 1“
M. Půta navrhl, aby body č. 34 a 35 byly projednány současně. Dále konstatoval, že s prvním
projektem souhlasí s jistými výhradami, ale s projektem druhým rozhodně souhlasit nelze.
Mgr. Křeček ve stručnosti seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.
Následně proběhla rozsáhlá diskuze o navržených projektech, komplexním využití měkkých
projektů. Na závěr se členové rady kraje shodli, že bod č. 34 bude upraven po projednání, a to
o doplnění podmínky – předložení projektové žádosti včetně podrobného rozpočtu
před podáním žádosti.
Bez dalších připomínek a dotazů bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1603/17/RK
Projektový záměr „Propojování formálního a neformálního vzdělávání SPŠ stavební,
Liberec 1“
Rada kraje po projednání
schvaluje
projektový záměr „Propojování formálního a neformálního vzdělávání SPŠ stavební, Liberec
1“ Střední průmyslové školy stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková
organizace,
souhlasí
a) s účastí Střední průmyslové školy stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14,
příspěvková organizace, jako žadatele v projektu „Propojování formálního
a neformálního vzdělávání SPŠ stavební, Liberec 1“,
b) s předložením projektové žádosti projektu „Propojování formálního a neformálního
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vzdělávání SPŠ stavební, Liberec 1“ do výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II
za podmínky, že Liberecký kraj se nebude podílet z rozpočtu Libereckého kraje
na předfinancování ani spolufinancování projektu,
s podmínkou předložení projektové žádosti včetně rozpočtu před podáním žádosti o finanční
podporu
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat o schválení projektového záměru ředitele příspěvkové
organizace.
Termín: 20. 09. 2017
hlasování č. 33 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
34. (35) Projektový záměr „Kompetence pro demokratickou kulturu SPŠ stavební,
Liberec 1“
Bez další diskuze bylo hlasováno o textu návrhu usnesení.
Projektový záměr „Kompetence pro dekomkratickou kulturu SPŠ stavební, Liberec 1“
Rada kraje po projednání
schvaluje
projektový záměr „Kompetence pro demokratickou kulturu SPŠ stavební, Liberec 1“ Střední
průmyslové školy stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace,
souhlasí
a) s účastí Střední průmyslové školy stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14,
příspěvková organizace, jako žadatele v projektu „Kompetence pro demokratickou
kulturu SPŠ stavební, Liberec 1“,
b) s předložením projektové žádosti projektu „Kompetence pro demokratickou kulturu SPŠ
stavební, Liberec 1“, do výzvy Budování kapacit pro rozvoj škol II za podmínky,
že Liberecký kraj se nebude podílet z rozpočtu Libereckého kraje na předfinancování
ani spolufinancování projektu
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat o schválení projektového záměru ředitele příspěvkové
organizace.
Termín: 20. 09. 2017
hlasování č. 34 pro 2
proti
4
zdržel se
2 nebyl přijat
M. Půta
Ing. Vinklátová
Ing. Volfová
MUDr. Sobotka
M. Pieter
J. Löffelmann
35. (43) Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky
a zdravotní politiky a Ing. Pavel Marek, předseda představenstva Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a.s.
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MUDr. Sobotka seznámil členy rady kraje s návrhem změny stanov společnosti, včetně
návrhu smluv o výkonu fce člena výboru pro audit, a dále sdělil návrhy na jmenování členů
výboru pro audit.
Následně proběhla krátká diskuze na dané téma.
Bez další diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1604/17/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a.s., se sídlem v České Lípě, Purkyňova 1849, IČ 272 83 518,
rozhoduje
o změně stanov v souvislosti s rozšířením kompetencí dozorčí rady a zřízením výboru
pro audit,
schvaluje
1) úplné znění stanov společnosti,
2) jednotnou smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit
a) Ing. Jitky Černé,
b) Mgr. Bc. Vladimíra Richtera,
c) Ing. Petra Šrámka,
jmenuje
členem výboru pro audit
a) Ing. Jitku Černou, ''''''''' '''' '''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''',
b) Mgr. Bc. Vladimíra Richtera, '''''''' '''' ''''' '''''''''''''' ''''''''''''' '''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''''''''',
c) Ing. Petra Šrámka, '''''''' '''' '''' '''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''
a ukládá
a) Martinu Půtovi, hejtmanu Libereckého kraje, zajistit notářský zápis o rozhodnutí o změně
stanov,
Termín: 30. 09. 2017
b) MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, zajistit
doručení výpisu z usnesení rady kraje představenstvu a dozorčí radě společnosti.
hlasování č. 35

pro

8

proti

0

Termín: 20. 09. 2017
zdržel se
0
byl přijat

Přestávka od 9.15 do 9.25 hod.
36. (37) Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017
Na jednání rady kraje byl opětovně přizván Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu.
P. Tulpa shrnul informace uvedené v předloženém materiálu.
Bez připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1605/17/RK
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Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
úpravu finančních dokumentů příspěvkových organizací
1. Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace, IČ 00528714
a) navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 420.000 Kč na
-

krytí zvýšených nákladů na opravu a údržbu movitého majetku,
zvýšené náklady na služby, revize a licence,
zvýšené náklady na materiál a vybavení pro žáky,

-

zvýšené náklady na energie,
zvýšené náklady na dodávku služeb,

b) navýšení čerpání fondu investic v souvislosti se zařazením nových akcí
- „ Oprava a výměna podlah, krytin (suterén školy) čp. 607“ ve výši 41.000 Kč,
- „Oprava nábytku a vybavení pokojů domova mládeže, sekce A, Pod Vartou čp. 630“
ve výši 25.000 Kč,
- „Vybavení šaten pro obor Požární ochrana, Pod Vartou čp. 630“ ve výši 40.400 Kč,
a změnu v Plánu investic organizace na rok 2017,
2. Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, IČ 62237004,
snížení čerpání prostředků fondu investic o 60.000 Kč v důsledku vyřazení stávající akce
„Oprava přístupové cesty k hlavnímu vchodu“ ve výši 140.000 Kč a zařazení nové akce
„Zahradní traktor“ ve výši 80.000 Kč
a změnu Plánu investic organizace na rok 2017
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, seznámit se schválenými finančními dokumenty ředitele příspěvkových
organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 09. 2017
hlasování č. 36 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
37. (38) Souhlas zřizovatele s pokračováním v základním vzdělávání žáka Základní
školy, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace
Mgr. Křeček uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1606/17/RK
Souhlas zřizovatele s pokračováním v základním vzdělávání žáka Základní školy,
Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s pokračováním v základním vzdělávání žáka Základní školy, Jablonec nad Nisou, Liberecká
1734/31, příspěvková organizace, do 21 let věku
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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: 15. 09. 2017
hlasování č. 37 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
38. (39) Kandidatura Libereckého kraje na pořadatelství Her IX. letní olympiády dětí
a mládeže ČR 2019 – závazek financování z rozpočtu Libereckého kraje
Mgr. Křeček stručně uvedl předložený materiál.
Poté proběhla rozsáhlá diskuze týkající se pořadatelství Her IX. letní olympiády dětí
a mládeže ČR v roce 2019, o pořádání, technickém zajištění, pronájmech sportovních areálů,
o podmíněném partnertsví měst Liberce, Jablonce nad Nisou a sportovních klubů s jejich
finančním podílnictvím. Dále byly řešeny finanční náklady, účastnické poplatky, náklady
na organizační tým (8 zaměstnanců na 2 roky). Na základě diskuze se členové rady kraje
shodli na úpravě důvodové zprávy, a to doplnění bližších informací, podrobné rozklíčování
nákladů včetně dořešení definování konkrétních podmínek.
Bez dalších připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1607/17/RK
Kandidatura Libereckého kraje na pořadatelství Her IX. letní olympiády dětí a mládeže
ČR 2019 – závazek financování z rozpočtu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zněním Přihlášky Libereckého kraje k pořadatelství Her IX. letní olympiády dětí
a mládeže ČR 2019,
2.
3.

s předložením Přihlášky Libereckého kraje k pořadatelství Her IX. letní olympiády dětí
a mládeže ČR 2019 Českému olympijskému výboru,
se závazkem financování pořadatelství Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019
z rozpočtu Libereckého kraje do celkové předpokládané výše 20.000.000 Kč v členění
3.1 rok 2018 – do předpokládané celkové výše 5.000.000 Kč,

3.2 rok 2019 - do předpokládané celkové výše 15.000.000 Kč
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit Přihlášku Libereckého kraje k pořadatelství Her IX. letní
olympiády dětí a mládeže ČR 2019 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 38 pro 6
proti
0
zdržel se
2
byl přijat
Mgr. Svoboda
MUDr. Sobotka
39. (40) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 271/17 – úprava kapitol 914 04 –
Působnosti, 917 04 – Transfery a 912 04 – Účelové příspěvky příspěvkovým
organizacím, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, poskytnutí mimořádného
účelového investičního příspěvku včetně podmínek stanovených zřizovatelem Gymnáziu
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Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace na „Pořízení
projektové dokumentace na výstavbu obslužného objektu pro sportovce“, navýšení
Stipendijního programu Libereckého kraje a alokace peněžních prostředků
na reprezentační oblečení účastníků Her zimní olympiády dětí a mládeže
P. Tulpa seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1608/17/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 271/17 – úprava kapitol 914 04 – Působnosti,
917 04 – Transfery a 912 04 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, poskytnutí mimořádného účelového investičního
příspěvku včetně podmínek stanovených zřizovatelem Gymnáziu Dr. Antona Randy,
Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace na „Pořízení projektové dokumentace
na výstavbu obslužného objektu pro sportovce“, navýšení Stipendijního programu
Libereckého kraje a alokace peněžních prostředků na reprezentační oblečení účastníků
Her zimní olympiády dětí a mládeže
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 271/17, kterým se
1. snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 917 04 – Transfery odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 2.000.000 Kč, číslo akce 04804670000
– Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje – návratná finanční výpomoc,
2. navyšuje a upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 912 04 – účelové
příspěvky PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 1.415.000 Kč
následovně,
a) navýšení ukazatele – číslo akce 04500010000 – Stipendijní program pro žáky
odborný škol o částku 415.000 Kč,

3.

b) zavedení nového ukazatele – číslo akce 04500991409 - Gymnázium Dr. Antona
Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace – Pořízení projektové
dokumentace na výstavbu obslužného objektu pro sportovce ve výši 1.000.000 Kč,
navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 914 04 – Působnosti odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 585.000 Kč – číslo akce 0486990000 –
Hry olympiád dětí a mládeže, na pokrytí hodnoty veřejné zakázky malého rozsahu
na pořízení reprezentačního oblečení účastníků Her VIII. Zimní olympiády dětí
a mládeže 2018, které se uskuteční od 28. 1. do 2. 2. 2018,

rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do výše 1.000.000 Kč
Gymnáziu Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
IČ 60252537, na výdaje spojené s realizací investiční akce č. 04500991409 – Pořízení
projektové dokumentace na výstavbu obslužného objektu pro sportovce,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku na realizaci
investiční akce formou zálohové platby ve výši 50 %, tj. do výše 500.000 Kč do 30 dnů
od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů
od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného
mimořádného účelového příspěvku dle přílohy č. 2,
3. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 6. 2018,
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4.

o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
investičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu do 13. 7. 2018,
a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 271/17
Zastupitelstvem Libereckého kraje
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti
a) předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 271/17 k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
Termín: 26. 09. 2017
b) zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli výše zmíněné
příspěvkové organizace, po schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 271/17
Zastupitelstvem Libereckého kraje.
hlasování č. 39

pro

8

proti

0

Termín: 30. 11. 2017
zdržel se
0
byl přijat

40. (41) Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018 – 2021
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Klíma, vedoucí ekonomického odboru.
Ing. Volfová podrobně popsala předložený materiál a současně požádala o úpravu
po projednání v souvislosti s nařízením vlády na úpravu mezd, a to v kapitole 919 - rezerva.
Ing. Vinklátová požádala o přesun v rámci kapitoly 917.
Ing. Klíma sdělil, že v tomto materiálu je řešen střednědobý výhled, samotný přesun
finančních částek v rámci jedné kapitoly bude řešen až v návrhu rozpočtu, který by měl být
předložen radě kraje k projednání a následnému schválení dne 7. 11. 2017.
Následně proběhla diskuze týkající se střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2018
až 2021.
Ing. Klíma na závěr zrekapituloval úpravu po projednání v příjmovém i výdajovém rámci,
v kapitole 919 v souvislosti s avizovaným nařízením vlády ČR. Změny budou provedeny
jak v usnesení, důvovodé zprávě, tak i v přílohách materiálu.
Bez dalších připomínek nechal M. Půta hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1609/17/RK
Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018 – 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018 – 2021,
schvaluje
1) celkový příjmový rámec pro přípravu návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018
ve výši 3.132.690.500 Kč,
2) celkový výdajový rámec limitů pro přípravu návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok
2018 ve výši 3.132.690.500 Kč, v členění jednotlivých výdajových limitů resortů/odborů
a peněžních fondů kraje na rok 2018 ve výši
v Kč
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x

Název resortu/odboru, peněžního fondu kraje Výdajový limit

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Kancelář hejtmana
Regionálního rozvoje a evropských projektů
Ekonomický
Školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Sociálních věcí
Dopravy
Kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Životního prostředí a zemědělství
Zdravotnictví
Právní
Územního plánování a stavebního řádu
Informatiky
Investic a správy nemovitého majetku
Kancelář ředitele
Oddělení sekretariátu ředitele
Sociální fond
Krizový fond
Fond ochrany vod
Lesnický fond
Dotační fond
v tom:
kancelář hejtmana
regionálního rozvoje a evropských projektů
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
dopravy
kultury, památkové péče a cestovního ruchu
životního prostředí a zemědělství
zdravotnictví
CELKEM

43.449.070
19.500.000
182.065.000
308.306.580
195.153.240
1.170.859.320
136.866.240
16.368.200
308.762.930
4.000.000
1.533.000
40.067.300
198.636.300
342.833.120
12.900.000
7.390.200
10.000.000
30.000.000
4.000.000
100.000.000
15.000.000
28.000.000
24 500,00
7.000.000
15.400.000
8.000.000
2.100.000
3.132.690.500

a to za podmínky schválení Střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje na období let
2018 – 2021 zastupitelstvem kraje a v něm navrhovaného a radou kraje odsouhlaseného
objemu příjmového a výdajového rámce na rok 2018
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky
1) předložit Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018 – 2021
k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 26. 09. 2017
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2) po schválení Střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018 –
2021 zastupitelstvem kraje zahájit proces a zpracovat návrh rozpočtu Libereckého kraje
na rok 2018 a předložit jej k projednání Radě Libereckého kraje.
hlasování č. 40

pro

8

proti

0

Termín: 07. 11. 2017
zdržel se
0

byl přijat

41. (42) Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2017
Ing. Volfová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1610/17/RK
Plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2017
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen 2017
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit materiál o plnění rozpočtu kraje za období leden až srpen roku 2017
jako písemnou informaci na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 41 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
42. (44) Poskytnutí dotace Horské službě ČR, o.p.s.
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky
a zdravotní politiky.
Ing. Veselá stručně uvedla předložený materiál.
Bez dotazů a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1611/17/RK
Poskytnutí dotace Horské službě ČR, o.p.s.
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Horské službě ČR,
o.p.s., se sídlem Špindlerův Mlýn č. p. 260, PSČ 543 51, IČ 27467759, na projekt „Horská
služba v regionu Libereckého kraje“, v celkové výši 200.000 Kč, podíl na celkových
způsobilých výdajích 100%; závazné parametry projektu – 20 ks zdravotnický materiál, 16 ks
vakuový materiál, 4 ks výjezdový tablet Lenovo Yoga včetně příslušenství, 15 ks vakuový
materiál, 1 ks defibrilátor LP 1000; účel projektu – provoz Horské služby v regionu
Libereckého kraje v roce 2017; termín zahájení a ukončení projektu 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3015/2017 mezi Libereckým krajem a Horskou službou ČR, o.p.s., se sídlem
Špindlerův Mlýn č. p. 260, PSČ 543 51, IČ 27467759, na projekt „Horská služba v regionu
Libereckého kraje“
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a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit na základě schválení smlouvy
a kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace, podpisy smlouvy.
Termín: 30. 10. 2017
hlasování č. 42 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
43. (45) Poskytnutí investiční dotace městu Český Dub na projekt „Kryté stání v objektu
č.p. 14 v ul. Boženy Němcové v Českém Dubu“
MUDr. Sobotka seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1612/17/RK
Poskytnutí investiční dotace městu Český Dub na projekt „Kryté stání v objektu č.p. 14
v ul. Boženy Němcové v Českém Dubu“
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s poskytnutím investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje městu Český Dub
se sídlem nám. Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub, Český Dub I, IČ 00262722
ve výši 1.000.000 Kč na projekt „Kryté stání v objektu č. p. 14 v ul. Boženy Němcové
v Českém Dubu“,
2) se smlouvou č. OLP/3116/2017 o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a městem Český Dub, se sídlem nám. Bedřicha Smetany
1, 463 43 Český Dub, Český Dub I, IČ 00262722, na projekt „Kryté stání v objektu
č.p. 14 v ul. Boženy Němcové v Českém Dubu“
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení resortu zdravotnictví
1) předložit Zastupitelstvu kraje smlouvu OLP/3116/2017 ke schválení a poskytnutí
investiční účelové dotace městu Český Dub k rozhodnutí,
Termín: 26. 09. 2017
2) zajistit na základě schválení smlouvy č. OLP/3116/2017 a kladného rozhodnutí
Zastupitelstva kraje o poskytnutí investiční účelové dotace, podpisy smlouvy.
hlasování č. 43

pro

8

proti

0

Termín: 31. 10. 2017
zdržel se
0

byl přijat

44. (46) Rozpočtové opatření č. 260/17 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odboru
zdravotnictví a kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO, poskytnutí neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu ke stabilizaci vybraných nelékařských pracovníků ve směnném
provozu
MUDr. Sobotka uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1613/17/RK
Rozpočtové opatření č. 260/17 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odboru
zdravotnictví a kapitoly 912 09 – Účelové příspěvky PO, poskytnutí neinvestiční dotace
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ze státního rozpočtu ke stabilizaci vybraných nelékařských pracovníků ve směnném
provozu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 260/17, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje 2017 o celkovou
částku 21.717.358,56 Kč z titulu přijaté neinvestiční dotace - Rozhodnutí č. 6/2017/OPR/SES
o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 ke stabilizaci
vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu a současně
se navyšují výdaje rozpočtu kraje v kapitole 917 09 – Transfery odboru zdravotnictví
v celkové výši 21.242.998,56 Kč a v kapitole 912 09 – Účelové příspěvky PO ve výši
474.360 Kč,
rozhoduje
1) o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ke stabilizaci
vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu společnosti
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s., se sídlem Lázně Libverda 82, 463 62
Hejnice,
IČO 44569505, v celkové výši 77.720 Kč,
2) o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku do výše 474.360 Kč Léčebně
respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizaci, se sídlem Martinovo Údolí 532/II,
471 54
Cvikov, IČO 00673951 na výdaje spojené se stabilizací vybraných
zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu
a) o „Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících
ve směnném nebo nepřetržitém provozu“,
b) o zaslání finančních prostředků příjemci neinvestičního účelového příspěvku ve výši
474.360 Kč na realizaci „Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků
bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu“ do 30 dnů
od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
c) o termínu ukončení realizace výdajů spojených se „zvýšením odměňováním
zdravotnických pracovníků bez dohledu ve směnném nebo nepřetržitém provozu“
do 20. 1. 2018,
d) o předložení vyúčtování formou „Závěrečné zprávy“ o skutečné výši využitého
příspěvku ke stabilizaci vybraných zdravotnických pracovníků ve směnném provozu
za období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 dle přílohy č. 13 v termínu do 31. 1. 2018,
e) o předložení „Čestného prohlášení“ požadovaného věcně příslušným odborem
dle přílohy č. 14 v termínu do 31. 1. 2018,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3061/2017 mezi Libereckým krajem a LÁZNĚMI LIBVERDA, a.s., se sídlem Lázně
Libverda 82, 463 62 Hejnice, IČO 44569505, na projekt „Zvýšení odměňování
zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu“,
souhlasí
1) s poskytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ke stabilizaci
vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků ve směnném provozu společnostem
a)

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Pod Perštýnem 321, 460 01 Liberec IV
Perštýn, IČO 28700210, v celkové výši 155.440 Kč,
b) Krajská nemocnice Liberec, a.s., se sídlem Husova 357/10, 460 01 Liberec 1 - Staré
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c)

Město, IČO 27283933, v celkové výši 9.243.909,60 Kč,
MMN, a.s., se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, IČO 05421888, v celkové
výši 2.210.126,32 Kč,

d) Nemocnice Frýdlant, s.r.o., se sídlem V Úvoze 860, 464 01 Frýdlant, IČO 47311576,
v celkové výši 798.640 Kč,
e) Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., se sídlem Nemocniční 4446, 466 01 Jablonec
nad Nisou, IČO 00829838, v celkové výši 3.435.760 Kč,
f) Nemocnice následné péče s poliklinikou Lomnice nad Popelkou, příspěvková
organizace, se sídlem Komenského 440, 512 51 Lomnice nad Popelkou,
IČO 00854875, v celkové výši 209.040 Kč,
g) Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká
Lípa, IČO 27283518, v celkové výši 3.623.360 Kč,
h) Nemocnice Tanvald, s.r.o., se sídlem Nemocniční 287, 468 41 Tanvald,
IČO 63145766, v celkové výši 969.892 Kč,
i)

Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie, příspěvková organizace, se sídlem
Dr. Karla Farského 267, 512 11 Vysoké nad Jizerou, IČO 00193011, v celkové výši
519.110,64 Kč,
2) s návrhem smluv
a) smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3055/2017 mezi Libereckým krajem a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s.,
se sídlem Pod Perštýnem 321, 460 01 Liberec IV - Perštýn, IČO 28700210,
na projekt „Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících
ve směnném nebo nepřetržitém provozu“,
b) smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3056/2017 mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a.s.,
se sídlem Husova 357/10, 460 01 Liberec 1 - Staré Město, IČO 27283933, na projekt
„Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících
ve směnném nebo nepřetržitém provozu“,
c) smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3063/2017 mezi Libereckým krajem a MMN, a.s., se sídlem Metyšova 465,
514 01 Jilemnice, IČO 05421888, na projekt „Zvýšení odměňování zdravotnických
pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém provozu“,
d) smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3064/2017 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí Frýdlant, s.r.o., se sídlem
V Úvoze 860, 464 01 Frýdlant, IČO 47311576, na projekt „Zvýšení odměňování
zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém
provozu“,
e)

f)

smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3065/2017 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p. o.,
se sídlem Nemocniční 4446, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 00829838, na projekt
„Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících
ve směnném nebo nepřetržitém provozu“,
smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3067/2017 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí následné péče
s poliklinikou Lomnice nad Popelkou, příspěvkovou organizací, se sídlem
Komenského 440, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČO 00854875, na projekt
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„Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících
ve směnném nebo nepřetržitém provozu“,
g) smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3069/2017 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa,
a.s., se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, IČO 27283518, na projekt
„Zvýšení odměňování zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících
ve směnném nebo nepřetržitém provozu“,
h) smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3070/2017 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí Tanvald, s.r.o., se sídlem
Nemocniční 287, 468 41 Tanvald, IČO 63145766, na projekt „Zvýšení odměňování
zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém
provozu“,
i) smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3071/2017 mezi Libereckým krajem a Ústavem chirurgie ruky a plastické
chirurgie, příspěvkovou organizací, se sídlem Dr. Karla Farského 267, 512 11
Vysoké nad Jizerou, IČO 00193011, na projekt „Zvýšení odměňování
zdravotnických pracovníků bez dohledu pracujících ve směnném nebo nepřetržitém
provozu“
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 260/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 26. 09. 2017
2) MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a rozhodnutí poskytnutí neinvestičních
účelových dotací ke stabilizaci vybraných zdravotnických nelékařských pracovníků
ve směnném provozu a schválení smluv o poskytnutí neinvestičních účelových dotací
z rozpočtu kraje,
Termín: 26. 09. 2017
3) Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit na základě schválení smluv
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací a kladného rozhodnutí zastupitelstva kraje
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací ke stabilizaci vybraných zdravotnických
nelékařských pracovníků ve směnném provozu, podpisy smluv Martinem Půtou,
hejtmanem kraje.
hlasování č. 44

pro

8

proti

0

Termín: 31. 10. 2017
zdržel se
0
byl přijat

45. (115) Rozpočtové opatření č. 272/17 – Navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odbor
zdravotnictví - účelová dotace ze státního rozpočtu – likvidace nepoužitelných léčiv
Ing. Veselá stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1614/17/RK
Rozpočtové opatření č. 272/17 – Navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odbor
zdravotnictví - účelová dotace ze státního rozpočtu – likvidace nepoužitelných léčiv
Rada kraje po projednání
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schvaluje
rozpočtové opatření č. 272/17, kterým se navyšují celkové příjmy kraje o přijatou neinvestiční
účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 124.869,52 Kč a zároveň navyšují celkové
výdaje kraje ve výši 124.869,52 Kč v kapitole 91709 – Transfery odboru zdravotnictví
v částce 124.869,52 Kč na úhradu nákladů vzniklých lékárnám za likvidaci nepoužitelných
léčiv ve II. čtvrtletí 2017
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 272/17 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 45 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
46. Návrh zástupců Libereckého kraje do výběrové komise na pozici generálního
ředitele Krajské nemocnice Liberec, a. s. a Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
MUDr. Sobotka uvedl předložený materiál.
M. Půta navrhl, aby výběrová komise na pozici generálního ředitele Krajské nemocnice
Liberec, a.s., byla rozšířena o jednoho člena, a to Bc. Lenu Mlejnkovou a dále se členové rady
kraje dohodli, že ve výběrové komisi v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., nahradí
Petra Tulpu, Ing. Eva Burešová. Dále se členové rady kraje shodli na rozšíření ukládací
doložky v usnesení následovně
a ukládá
b) zástupci Libereckého kraje v dozorčí radě Krajské nemocnice Liberec, a.s., navrhnout
na jednání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s., aby do výběrové komise stanovila
počet 3 zástupců za Liberecký kraj.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1615/17/RK
Návrh zástupců Libereckého kraje do výběrové komise na pozici generálního ředitele
Krajské nemocnice Liberec, a. s. a Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a. s.
Rada kraje po projednání
nesouhlasí
s nominací dozorčí rady Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. do výběrové komise na
pozici generálního ředitele Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, akciová společnost za
Liberecký kraj
navrhuje
1. do výběrové komise na pozici generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec, akciová
společnost za Liberecký kraj
- MUDr. Přemysla Sobotku, náměstka hejtmana, řízení resortu zdravotnictví,
- Ing. Jitku Volfovou, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
2.

- Bc. Lenu Mlejnkovou, předsedkyni dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s.,
do výběrové komise na pozici generálního ředitele Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa,
akciová společnost za Liberecký kraj
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-

MUDr. Přemysla Sobotku, náměstka hejtmana, řízení resortu zdravotnictví,
Ing. Jitku Volfovou, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,

-

Ing. Evu Burešovou, předsedkyni dozorčí rady Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa, a.s.
a ukládá
1) MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, zajistit
doručení výpisu z usnesení Rady Libereckého kraje představenstvu akciové společnosti
Krajské nemocnice Liberec a představenstvu akciové společnosti Nemocnice
s Poliklinikou Česká Lípa,
Termín: 20. 09. 2017
2) zástupci Libereckého kraje v dozorčí radě Krajské nemocnice Liberec, a.s., Martinu
Půtovi, hejtmanovi, navrhnout na jednání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s.,
aby do výběrové komise stanovila počet 3 zástupců za Liberecký kraj.
hlasování č. 46

pro

8

proti

0

Termín: 12. 09. 2017
zdržel se
0
byl přijat

M. Půta požádal Ing. Veselou o zajištění a zpracování tabulky obsahující počty řidičů v ZZS
LK, kteří mají jiné vedlejší pracovní poměry, ve spolupráci s MUDr. Lejskem. Dále požádal,
aby tabulka obsahovala průměrný plat řidičů včetně porovnání s celostátním průměrem.
47. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 259/17 - převod finančních prostředků
z kapitoly 914 02 Působnosti – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
do kapitoly 917 02 Transfery - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
a rozhodnutí o poskytnutí dotace Okresní hospodářské komoře v Jablonci nad Nisou
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Mgr. Otta podrobně popsal předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1616/17/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 259/17 - převod finančních prostředků
z kapitoly 914 02 Působnosti – odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
do kapitoly 917 02 Transfery - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
a rozhodnutí o poskytnutí dotace Okresní hospodářské komoře v Jablonci nad Nisou
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o poskytnutí neinvestiční účelové dotace žadatele Okresní hospodářská komora
v Jablonci nad Nisou, IČO 49101943, se sídlem Jiráskova 6, 466 01 Jablonec nad Nisou,
na projekt „Zhotovení publikace o podnikání v Jabloneckém regionu“ ve výši 50.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje s platností ode dne
schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 259/17 Zastupitelstvem Libereckého
kraje, z kapitoly 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů,
Okresní hospodářské komoře v Jablonci nad Nisou, IČO 49101943, se sídlem Jiráskova 6,
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466 01 Jablonec nad Nisou na projekt „Zhotovení publikace o podnikání v Jabloneckém
regionu“ ve výši 50.000 Kč,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/2830/2017 ve výši 50.000 Kč mezi Libereckým krajem a Okresní hospodářskou
komorou v Jablonci nad Nisou, IČO 49101943, se sídlem Jiráskova 6, 466 01 Jablonec
nad Nisou,
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 259/17, kterým se upravují výdaje v kapitole
914 02 Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, a to snížením
rozpisového ukazatele „Prezentace hospodářského prostředí“ ve výši 50.000 Kč a současně
se upravují výdaje v kapitole 917 02 Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, navýšením specifického ukazatele „Zhotovení publikace o podnikání v Jabloneckém
regionu“ ve výši 50.000 Kč
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování
1) předložit zastupitelstvu kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 259/17
ke schválení,
Termín: 26. 09. 2017
2) po schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 259/17 zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
hlasování č. 47

pro

8

proti

0

Termín: 31. 10. 2017
zdržel se
0
byl přijat

48. Ukončení přípravy projektu „Informační systémy pro správu a evidenci dopravní
infrastruktury – ePasport“
Mgr. Otta stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1617/17/RK
Ukončení přípravy projektu „Informační systémy pro správu a evidenci dopravní
infrastruktury – ePasport“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o projektu „Informační systémy pro správu a evidenci dopravní infrastruktury ePasport“,
rozhoduje
o ukončení přípravy projektu „Informační systémy pro správu a evidenci dopravní
infrastruktury - ePasport“
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
a) předložit informace o ukončení realizace projektu „Informační systémy pro správu
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a evidenci dopravní infrastruktury - ePasport“ jako písemnou informaci Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
Termín: 26. 09. 2017
b) zajistit kroky nutné k oficiálnímu ukončení přípravy projektu „Informační systémy
pro správu a evidenci dopravní infrastruktury - ePasport“.
hlasování č. 48

pro

8

proti

0

Termín: 30. 10. 2017
zdržel se
0
byl přijat

49. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 266/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.5 – Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel
Mgr. Otta uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1618/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 266/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.5 – Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 266/17, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, v úhrnné výši 1.797.293,40 Kč a to
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel ve výši 1.797.293,40 Kč,

2.

b) navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.5 –
Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel ve výši 1.797.293,40
Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
s poskytnutím dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel ve výši 1.797.293,40 Kč, níže uvedeným subjektům do výše
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu

1
05228280
Double Brew s.r.o., Liberec
Jedno Kafe
Vybavení nové provozovny a podpora regionálních výrobků

Výroba prodejního pultu - ks - 1; Mlýnek na espresso - ks - 1;
Parametry
Chladící vitrína - ks - 1; Výroba pultu na workshopy - ks - 1; Výroba
projektu
polic - ks - 5; Výroba stolu - ks -1
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Zápis z 15. zasedání RK konaného dne 5. 9. 2017
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

100.000

70

70.000
1.7.2017 – 30.6.2018

2.
05625700
Bio Verich s.r.o., Turnov
Podpora výroby regionálních bio potravin a bio zemědělství v regionu

Tento projekt je určen ke zlepšení prezentace bio produktů
vyrobených z regionálních surovin a k označování těchto výrobků
Účel
projektu regionální značkou. Realizace projektu výrazně zvýší efektivitu a
kvalitu výroby a zvýší povědomí zákazníka o reg.produktech.
etikety s regionální značkou - ks - 4800; KEZ o.p.s. - úkony spojené s
Parametry
certifikační činností - měsíc - 12; plečkovací stroj - ks - 1; křovinořez
projektu
+ příslušenství - ks - 1; sadařské nůžky - ks - 1
Celkové 100.000
plánované
náklady
projektu
(Kč)
70
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 70.000
maximální
výši (Kč)
Termín 1.7.2017 – 30.6.2018
realizace
projektu
Poř. číslo

3.
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IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

13167812
Jan Hradecký, Libštát
Podpora reg. výrobce českého česneku z Podkrkonoší

Vybavení skladovacího prostoru mobilním přepravkovým systémem s
ventilátory. Vybavení prodejního místa prodejními stoly. Pořízení
plecích prutových bran. Zajištění nutné opravy sazeče česneku.
Mobilní skladovací přepravkový systém - ks - 1; Oprava sazeče
Parametry
česneku - ks - 1; Prodejní stoly - ks - 2; Prutové plecí brány - ks - 1;
projektu
Ventilátory - ks - 2
Celkové 100.000
plánované
náklady
projektu
(Kč)
70
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 70.000
maximální
výši (Kč)
Termín 1.7.2017 – 30.6.2018
realizace
projektu
Účel
projektu

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

4.
16829905
Jan Cidrych, Liberec

Účel
projektu

Účelem projektu je zlepšení podmínek pro propagaci a prodej
výrobků prezentujících Liberecký kraj.

Dárkové předměty s motivy Libereckého regionu

Parametry pořízení etiket, samolepek, obtisků s logem výrobce - ks - 1250
projektu
Celkové 78.829,50
plánované
náklady
projektu
(Kč)
70
Podíl
dotace na
nákladech
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projektu
(%)
Dotace v 55.180
maximální
výši (Kč)
Termín 1.7.2017 – 30.6.2018
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

5.

Účel
projektu

nákup vyšívacího stroje a příslušenství, modernizace dílny

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

Jana Albrechtová, Horní Branná
Výroba tašek, textilních doplňků

Nákup vyšívacího stroje - ks - 1; Nákup osvětlení do dílny - ks - 6;
Nákup softwaru k vyšívacímu stroji - ks - 1
28.720

70

20.104
1.10.2017 – 30.6.2017

6.
61532371
Bedřich Svoboda, Nové Město pod Smrkem
Chov matek - základ zdravé včelí farmy
Projekt se zaměřuje na zdravou udržitelnost včelí farmy a její
produkce ve dvou aspektech. Prvním je zabezpečení technických
podmínek pro dostatečný odchov matek, druhým částečná obměna
starších včelích úlů za nové.
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Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

Šestioddělky - ks - 4; Úly - ks - 18
93.000

70

65.100
1.7.2017 – 30.6.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

7.
68447345
Jana Křížová, Liberec

Účel
projektu

Rozšíření nabízeného sortimentu místních regionálních výrobků a
výrobců, podpora prodeje místních regionálních výrobků

Inovace ZdraVínka

stůl - ks - 2; regál - ks - 1; prodejní váha - ks - 1; pokladní systém +
čtečka čárových kódů - ks - 1+1; police - ks - 2; aktualizace a údržba
Parametry
webových stránek - měsíc - 12; poplatek za webhosting a správu
projektu
domény - měsíc - 12; materiál na předváděcí akce - akce - 6; stolička ks - 4; lavice - ks - 2
Celkové 99.200
plánované
náklady
projektu
(Kč)
70
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 69.440
maximální
výši (Kč)
Termín 1.7.2017 – 30.6.2018
realizace
projektu
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Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel

8.
69865230
Helena Paterová, Záhoří

Projekt rozvoje prezentace reg. výrobků a výrobců, zkvalitnění
prac.postupů s využitím moderních technologií, nástrojů a technik
Název
projektu zpracování, při zachování tradičních poctivých postupů s využitím
přírodního bohatství regionu a surovin zde vyrobených
Navazuji na projekty z let 2013-2016 Účelem je další zkvalitnění
produkce v nových hyg. normách,efektivní prezentace reg. výrobků a
Účel
projektu výrobců, využití přír. bohatství a materiálů vyrobených v regionu.
Inovace škály výrobků díky použití nových technik
etikety oboustr.barevné-reg.výrobek+logo LBC, samolepící etikety
reg. výr. + logo, etiketa logo reg. + identifikace reg. výrobků obecně ks - 500,1000,200; instalační plata - ratan - pro prezentační, výstavní
účely - ks - 3; E-kasa - zařízení s tiskárnou - ks - 1; profi vyšívací
jehla pro techniku ,,tambour,, zprac. skleněných perel, vyšívací rám,
odborná literatura - ks - 3,2,2; Mobilní sklářský kahan s
Parametry příslušenstvím - ks - 1; pracovní stolní lampa - profi. - ks - 2;
projektu indukční vařič jednoplotýnkový - profi. provedení - ks - 2; zavařovací
hrnec s příslušenstvím - ks - 1; kráječ ovoce - spiralizér profi. - ks - 1;
pohonná jednotka k řezačce na byliny - ks -1; řezačka na byliny
provedení nerez - ks - 1; pracovní stůl s nerezovou deskou - ks - 1;
materiál na workshopy - soubor - 1; workshopy - den -3; úhrada
správci značky - faktura - 1; účast na propagačních a kulturních
akcích - faktura - 6
Celkové 99.200
plánované
náklady
projektu
(Kč)
70
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 69.440
maximální
výši (Kč)
Termín 1.7.2017 – 30.6.2018
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/

9.
65648153
Kamila Dvořáková, Mimoň
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žadatel
Název
projektu

Zpátky ke kořenům

Rozvoj kulturního dědictví, nasměrování obyvatel ke znovunalezení
kořenů české práce a výrobků. Zvýšení atraktivity oblasti pro
turistický ruch.
Pořízení strojů a nástrojů, vybavení - ks - 8; Zřízení a provoz e-shopu
Parametry
- ks -1; Účast na propagačních akcích - ks - 36; Pořízení etiket a
projektu
samolepek s logem RP - ks - 2.000
Celkové 44.000
plánované
náklady
projektu
(Kč)
50
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 22.000
maximální
výši (Kč)
Termín 3.7.2017 – 30.6.2018
realizace
projektu
Účel
projektu

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

10.
88091074
Pavla Petrnoušková, Raspenava
Střípky regionu IV.

Projekt plynule navazuje na nabídku produktu Krasohrátky
rozšířením o další druhy. S tím souvisí jejich prezentace a účast na
Účel
projektu propagačních akcích, a to i za hranicemi regionu. Uvedené
skutečnosti vedou k profesionalizaci, k rozvoji firmy.
Prezentace - ks - 15; Tiskárna (na tisk pracovních postupů do setů) Parametry
ks - 1; Pořízení strojů, nástrojů a vybavení - ks - 45; Materiál na
projektu
worskhopy - soubor - 1
Celkové 140.275
plánované
náklady
projektu
(Kč)
49,91
Podíl
dotace na
nákladech
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projektu
(%)
Dotace v 70.000
maximální
výši (Kč)
Termín 1.7.2017 – 30.6.2018
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

11.
01235028
Lukáš Vejnar, Lomnice n. Popelkou
Rozšíření odbytu na německý trh a zefektivnění výroby

Rozšíření přírodních matrací „Konopeak“ na německý trh a zlepšení
vybavení dílny pro efektivnější výrobu. Obojí povede ke stabilizaci
Účel
projektu živnosti a jejímu rozvoji s potenciálem vytvoření dalších pracovních
míst.
Zřízení webové prodejní prezentace v Německém jazyce včetně
analýzy, SEO a nezbytné údržby - zakázka - 1; Úhrada poplatku
správci značky „Regionální výrobek“ za 1rok - poplatek - 1; Úprava
Parametry stávající webové prezentace „konopeak.cz“ - SEO, copywriting,
projektu zlepšení dohledatelnosti a přehlednosti - zakázka - 1; Nákup
dílenského vysavače Nilfisk AERO 21-01 PC - ks - 1; Nákup
stříhacího stolu na textil - ks - 1; Nákup hostingu pro web.prezentaci
v němčině na 1rok - rok - 1
Celkové 100.000
plánované
náklady
projektu
(Kč)
70
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 70.000
maximální
výši (Kč)
Termín 1.7.2017 – 30.6.2018
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce

12.
03262936
Farma pod Ještědem s.r.o., Proseč p. J.
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dotace/
žadatel
Název
projektu

realizace webových a facebookových stránek farmy

Naprogramování webových stránek, vytvoření facebookové
prezentace, vytvoření fotogalerie produktů pro navazující e-shopy,
Účel
projektu zajištění prezentace webu prostřednictvím google words. Prezentace
regionu Podještědí v souvislosti s nabídkou ubytování.
naprogramování webových stránek - ks - 1; optimalizace web. stránek
Parametry
pomocí google worlds - ks -1; vytvoření prezentace na facebooku a
projektu
propojení s webem - ks -1
Celkové 80.000
plánované
náklady
projektu
(Kč)
50
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 40.000
maximální
výši (Kč)
Termín 1.7.2017 – 31.12.2017
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

13.
68970838
Richard Matějka, Lázně Libverda
Atelier EDGART - výroba a propagace lněných výrobků 2.

Záměrem je pokračování v propagaci atelieru a regionální značky
/výstavy, prezentace na zahraničních uměleckých trzích/ ,pořízení
webové prezentace, vybavení provozovny osvětlením.
Parametry pronájem ploch na trzích - akce - 7; osvětlení provozovny - kus - 16;
projektu výroba webové prezentace - kus - 1
Celkové 140.000
plánované
náklady
projektu
(Kč)
50
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
Účel
projektu
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(%)
Dotace v 70.000
maximální
výši (Kč)
Termín 1.7.2017 – 30.6.2018
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

14.
15181081
Ludmila Opelková, Nový Bor
Rozšíření technologií za účelem růstu konkurenceschopnosti

Nové stroje a zařízení umožní vytvářet rozměrnější skleněné
předměty (skleněné dveře, oddělovací stěny, schodiště, atp.). Tím se
Účel
projektu tradiční sklářská technika nově uplatní i v architektuře a přinese
nárůst výroby a možnost zapojení dalších pracovníků.
Pořízení regálového systému - soubor - 2; Pořízení odkládacího
pracovního stolu - ks - 1; Pořízení mycí vany včetně příslušenství - ks
Parametry
- 1; Pořízení brousícího hladinového stroje s kotouči - ks - 1; Pořízení
projektu
transportního stojanu na ploché sklo - ks - 1; Pořízení kladkostroje
řetězového a příslušenství - ks - 1; Pořízení paletového vozíku - ks - 1
Celkové 100.000
plánované
náklady
projektu
(Kč)
70
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 70.000
maximální
výši (Kč)
Termín 1.11.2017 – 30.6.2018
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název

15.
40184196
Lucie Pejchová, Železný Brod
Vybavení rytecké dílny a propagace výroby
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projektu
Účel
projektu

Vybavení sklářské rytecké dílny, propagace výroby a řemeslných
výrobků.

Renovace motoru ryteckého stroje - kus - 1; Výroba pracovního stolu
Parametry - kus - 1; tisk certifikátů k výrobkům s logem výrobce - kus - 500;
projektu zhotovení webu - kus - 1; notebook - kus - 1; poplatek za certifikaci
za místní značku - kus - 1
Celkové 44.500
plánované
náklady
projektu
(Kč)
65
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 28.925
maximální
výši (Kč)
Termín 1.7.2017 – 30.6.2018
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

16.
69389527
Petr Klamt, Zásada
Podpora e-shopu a vybavení podniku k výrobě lisovaných perlí

Modernizace- nákup nástrojů, renovace a vybavení dílny. Úhrada
poplatku za vedení e-shopu, nákup forem, svářečky a uspořádání
workshopu na dvou jednodenních akcích v LK.
Sklářské formy (tvrdokov) - ks - 3; Renovace forem (tvrdokov) - ks Parametry 2; Pouzdra - ks - 4; Workshop- lycra - ks - 1; Renovace kluzných
projektu válců - ks - 2; Workshopy - rokajl - kg - 3; Poplatek e-shop - měsíců 12; Svářečka CO2 - ks -1
Celkové 62.900
plánované
náklady
projektu
(Kč)
70
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Účel
projektu
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Dotace v 44.030
maximální
výši (Kč)
Termín 1.7.2017 – 30.6.2018
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

17.
70216894
Tomáš Tesař, Jablonec n.N.
POL ENO

Dovybavení dílny, kde vznikají originální dřevěná zvířátka Pol Eno z
Jizerských hor, by významně pomohlo k dalšímu rozvoji a podpoře 3
spřátelených řemeslníků a designérů, kteří za 4 roky investovali
spoustu času a úspor do testů a rozjezdu výroby.
Parametry Pásová pila - ks - 1; Sušárna dřeva - ks - 1; Webové stránky projektu
projektu POL ENO - ks - 1
Celkové 65.000
plánované
náklady
projektu
(Kč)
69,24
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 45.000
maximální
výši (Kč)
Termín 10.8.2017 – 31.5.2018
realizace
projektu
Účel
projektu

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

18.
74215337
Rostislav Rakušan, Smržovka
Nákup leštícího stolního stroje

Tento stroj mně pomůže nahradit stávající již dosluhující leštící
nástroj. Nový nabízí větší efektivitu a hlavně chrání více mé zdraví
při práci (velmi výkonný při odsávání prašnosti).
Parametry Leštička oboustranná W.Durston - kus - 1
projektu
Účel
projektu
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Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

36.772

70

25.740,40
1.10.2017 – 31.1.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

19.
87346389
Stárek David, Liberec

Účel
projektu

Nákup dlouhodobého drobného majetku pro zkvalitnění výroby a
prodeje výrobků

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce

Podpora výroby a prodeje

Odšťavňovač ovoce - ks - 1; Výdejní vana ohřevná - ks - 1; Výdejní
vana chlazená - ks - 1; Stůl chladící - ks - 1
122.335,84

57,22

70.000
1.7.2017 – 30.6.2018

20.
05388384
Břetislav Jansa, Turnov
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dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu

Podpora výroby a propagace řezbářské tvorby
Zefektivnění rukodělné řezbářské tvorby a její propagace v rámci
osvědčení "Regionální produkt Český ráj".

Nákup nástrojů pro řezbářskou tvorbu - ks - 10; Poplatky za domény a
Parametry hosting webových stránek - ks - 4; Nákup softwaru pro tvorbu
projektu vlastních webových stránek - ks - 1; Účast na výstavách a prodejních
akcích - ks - 5
Celkové 66000
plánované
náklady
projektu
(Kč)
70
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 46200
maximální
výši (Kč)
Termín 1.7.2017 – 30.6.2018
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

21.
43529887
Iveta Valentová, Slaná u Semil

Účel
projektu

propojení výroby skla keramiky. Výrobky s vazbou na Český ráj , s
certifikátem regionální produkt Český ráj

Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)

elektrická vypalovací pec na keramiku a sklo - kus - 1; sada
příslušenství k peci - kus - 1; ovládací software a program - kus - 1
100.000

propojení sklářské a keramické výroby

70
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Dotace v 70.000
maximální
výši (Kč)
Termín 1.7.2017 – 30.6.2018
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

22.
61313874
Hana Šlocarová, Liberec
Prezentace a podpora ruční tvorby Hany Šlocarové 2017-2018

Zlepšení propagace, prodeje a prezentace Libereckého kraje formou
výrobků ruční tvorby Hany Šlocarové. Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel.
účast na propagačních akcích - akce - 12; provoz a aktualizace
Parametry
webových stránek - soubor - 1; pracovní stůl - ks - 1; šicí stroj s
projektu
příslušenstvím - ks - 1
Celkové 100.000
plánované
náklady
projektu
(Kč)
70
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 70.000
maximální
výši (Kč)
Termín 1.7.2017 – 30.6.2018
realizace
projektu
Účel
projektu

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu
Účel
projektu

23.
66655269
Marie Prokopová, Česká Lípa
Atelier DOGALA- originální pletená móda
Obnova strojního zařízení návrhářské dílny pletené módy, zkvalitnění
a zvýšení produktivity s následnou možností dalšího pracovního
místa. Dotace zajistí nákup potřebných náhradních dílů k pletacímu
stroji.
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Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v
maximální
výši (Kč)
Termín
realizace
projektu

Pořízení náhradních dílů k pletacímu stroji - soubor - 1
70.000

70

49.000
1.7.2017 – 30.6.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

24.
71035559
Jitka Zajícová, Kněžmost/Svijany

Účel
projektu

Zefektivnění výroby džemů a rozšíření jejich prodeje

Zefektivnění výroby džemů a rozšíření jejich prodeje

Přepravní termo box - ks - 1; Nádobí (hrnce, pekáče) - ks - 4;
Tiskárna na etikety - ks - 1; Nájemné na propagačních akcích - ks - 2;
Parametry
Správa webu, e-shopu - měsíc - 12; Prodejní stánek - ks - 1; Varná
projektu
plotna - ks - 1; Digitální váha - ks - 1; Chladnička - ks - 1; Mrazák ks - 1
Celkové 100.000
plánované
náklady
projektu
(Kč)
70
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 70.000
maximální
výši (Kč)
Termín 1.7.2017 – 30.6.2018
realizace
projektu
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Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

25.
27262260
LAMPGLAS s.r.o., Pěnčín - Bratříkov

Účel
projektu

Účelem projektu je posílení propagace výroby šperků z tradičních
Lampových perlí

Rozvoj prodeje šperků z Lampových perlí - II

Účast na veletrzích v ČR a zahraničí - ks - 7; Pořízení nástroje pro
Parametry
nové vzory - ks - 2; Aktualizace a provoz internetových stránek a eprojektu
shopu - ks - 1; Pořízení etiket-produktových certifikátů - ks - 2.000
Celkové 233.299
plánované
náklady
projektu
(Kč)
29,99
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 69.966
maximální
výši (Kč)
Termín 1.7.2017 – 30.6.2018
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

26.
87406152
Tereza Plášilová, Liberec
Dobový stánek

Projekt je zaměřen na pořízení nového dobového stánku na jarmarky
včetně plachet a náhradních plachet. Dále pak na podporu účasti a
Účel
projektu možnosti prezentace na podzimních a vánočních jarmarcích v
Libereckém kraji.
Parametry dobový stánek - ks - 1; doba pronájmu místa/ stánku na trzích - den projektu 26; náhradní plachty na stánek - soubor - 1
Celkové 33.500
plánované
náklady
projektu
(Kč)
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68,86
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 23.000
maximální
výši (Kč)
Termín 1.8.2017 – 31.12.2017
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

27.
27312453
PROMINENT CZ s.r.o., Brniště

Účel
projektu

Zvyšování kvality výrobků a podpora regionálních produktů.

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

Rozbory výrobků

Mikrobiologické a analytické rozbory - ks - 150
250.000

28

70.000
1.7.2017 – 30.6.2018

28.
46712518
Kitl s.r.o., Jablonec n.N.
Kittelova apatyka

- 73 -

Zápis z 15. zasedání RK konaného dne 5. 9. 2017
Účel
projektu

Informace, prodej a výroba produktů Kitl. Propagace Kittelova muzea
a osobnosti doktora Kittela.

nájemné stánků Kittelova apatyka - ks - 3; pořízení strojů, nástrojů a
vybavení do výroby Kitl - ks - 1; zřízení a údržba nových webových
Parametry
stránek a e-shopu www.kitl.cz - ks - 1; opravy a údržby strojů,
projektu
nástrojů a vybavení ve výrobě Kitl - ks - 1; pořízení etikety s logem
značky - ks - 1.000
Celkové 234.000
plánované
náklady
projektu
(Kč)
29,92
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 70.000
maximální
výši (Kč)
Termín 1.7.2017 – 30.6.2018
realizace
projektu
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

29.
26672472
Sdružení TULIPAN, z.s., Liberec
TULIPAN regionálním výrobcem 2017

Projekt je zaměřen na efektivnější propagaci výrobků vzniklých v
chráněné dílně TULIPAN a nesoucích značku Regionální produkt
Jizerské hory, včetně propagace značky samotné.
Parametry účast na prodejních trzích - den - 20; pořízení 2 ks prodejních stánků projektu ks - 2
Celkové 100.000
plánované
náklady
projektu
(Kč)
50
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 50.000
maximální
výši (Kč)
Účel
projektu
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Termín
realizace
projektu

1.7.2017 – 30.6.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

30.
26636328
Občanské sdružení D.R.A.K. z.s., Liberec

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Název
projektu

31.
40232239
MLÝN PERNER SVIJANY, spol. s r. o., Svijany

Účel
projektu

Budování značky Mlýn Perner a produktů společnosti

Kvalitní vybavení zajistí práci a prodej regionálních produktů
D.R.A.K.
Projekt je určen na podporu kvality a rozvoje regionálních výrobků,
Účel
které vyrábějí osoby se zdravotním postižením v řemeslných dílnách
projektu
o.s. D.R.A.K. z.s.
Stroje, vybavení - ks - 15; Předváděcí akce a workschopy - četnost Parametry 2; Účast na propagačních akcích pronájem plochy - m2 - 30;
projektu Prezentace v regionální prodejně pronájem místa - měsíce - 3; Opravy
a údržba: strojů, nástrojů a vybavení - četnost - 6
Celkové 100.000
plánované
náklady
projektu
(Kč)
70
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 70.000
maximální
výši (Kč)
Termín 1.7.2017 – 30.6.2018
realizace
projektu

Modernizace webových stránek společnosti

Parametry tvorba nových internetových stránek - ks - 1
projektu
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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

233.334

30

70.000
1.7.2017 – 30.6.2018

32.
25423053
JM Koral s. r. o., Pěnčín
Pokračování tradic sklářského řemesla

Zachování a zvýšení výroby skleněných mačkaných perlí a výrobků z
nich. Propagace a presentace firmy za účelem prohloubení zájmu o
toto řemeslo v regionu i mimo něj.
nákup stolu - ks - 1; nákup židlí - ks - 4; korektura anglického jazyka
webových stránek - ks - 1; korektura německého jazyka webových
stránek - ks -1; překlad webových stránek do anglického jazyka - ks Parametry
1; překlad webových stránek do německého jazyka - ks -1; nákup
projektu
materiálu drátu na tvůrčí dílny - ks -1; účast na akci mimo region - ks
- 1; účast na akci za hranicemi - ks -1; technické a grafické
zpracování webových stránek - ks -1
Celkové 34.525
plánované
náklady
projektu
(Kč)
70
Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 24.168
maximální
výši (Kč)
Termín 1.7.2017 – 30.6.2018
Účel
projektu

realizace
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projektu

3.

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit zastupitelstvu kraje
1. změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 266/17 a vzor smlouvy o poskytnutí dotace
z Dotačního fondu, programu 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních
řemesel ke schválení,
2.

Termín: 26. 09. 2017
poskytnutí dotace výše uvedeným subjektům k rozhodnutí.
hlasování č. 49

pro

8

proti

0

Termín: 26. 09. 2017
zdržel se
0
byl přijat

50. Vyhlášení programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II. realizovaného v rámci
Operačního programu Životní prostředí
Mgr. Otta stručně uvedl předložený materiál.
Poté proběhla diskuze o harmonogramu činností (zkušebního zátěžového provozu)
v souvislosti se spuštěním elektronického podávání žádostí. Budou pořádány semináře
pro občany v různých obcích Libereckého kraje.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1619/17/RK
Vyhlášení programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II. realizovaného v rámci
Operačního programu Životní prostředí
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami a vyhlášením programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II. v rámci
Operačního programu Životní prostředí s předpokládaným objemem alokace určené
k rozdělení ve výši 135.825.245 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání a ke schválení podmínky a vyhlášení programu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji II. v rámci Operačního programu Životní prostředí
s předpokládaným objemem alokace určené k rozdělení ve výši 135.825.245 Kč, včetně
povinných příloh k předkládání žádostí o dotace.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 50 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
51. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/17 – zapojení přijaté zálohy dotace
na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“, přijatých vratek z regionální rady
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a dotací přijatých z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem
do rozpočtu kraje kapitoly 923 – Spolufinancování EU
Mgr. Otta uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1620/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/17 – zapojení přijaté zálohy dotace
na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“, přijatých vratek z regionální rady
a dotací přijatých z fondů EU a státního rozpočtu na projekty předfinancované krajem
do rozpočtu kraje kapitoly 923 – Spolufinancování EU
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 261/17, kterým se
1) navyšují příjmy rozpočtu kraje o celkovou částku 158.799.351,81 Kč, a to z titulu
a) přijaté 50 % zálohy dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“
ve výši 70.200.000 Kč,
b) přijatých dotací z programu IROP 2014+, Operačního programu Technická pomoc
2014+, Operačního programu Životní prostředí 2014+ a prostředků přijatých v rámci
finančního vypořádání s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod
v souvislosti s krajem předfinancovanými projekty spolufinancovanými z fondů
Evropské unie a státního rozpočtu ve výši 88.599.351,81 Kč,
2) navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 - Spolufinancování EU
o 158.799.351,81 Kč, z toho
a) v kapitole 923 02 - Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, na předfinancování projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“
o částku 140.400.000 Kč,
b) v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, rezervy
na kofinancování IROP a TOP o částku 18.399.351,81 Kč
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové
opatření č. 261/17 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 51 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
52. Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje technické“ – Obchodní
akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková
organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování a Rozhodnutí
o poskytnutí dotace a Podmínky k projektu
Mgr. Otta podrobně popsal předložený materiál.
Následně proběhla rozsáhlá diskuze týkající se projektů center odborného vzdělávání bod
č. 52, 53 a 54, navýšení závazků, výše spolufinancování projektů, vyčíslení způsobilých
a nezpůsobilých výdajů. Po projednání bude doplněn název, usnesení u těchto bodů o uvedení
školy, ve které by měl být projekt realizován. Členové rady kraje se shodli, že vyhlášení
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výběrového řízení bude realizováno, až po schválení projektové dokumentace radou kraje.
V tomto smyslu bude upraveno usnesení.
M. Půta požádal P. Tulpu, aby domluvil schůzku (14. 9. 2017 od 7.00 hod.) za jeho
přítomnosti, ředitele dotčené školy a projektanta.
Bez dalších připomínek nechal M. Půta hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1621/17/RK
Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje technické“ – Obchodní
akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková
organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování a Rozhodnutí
o poskytnutí dotace a Podmínky k projektu
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s navýšením závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum
odborného vzdělávání Libereckého kraje technické“ z původní částky 3.556.300 Kč
na novou částku do výše 10.838.416 Kč a jeho rozložením v letech 2016 až 2018,
2) s navýšením předpokládaného předfinancování daného projektu Libereckým krajem
z původní částky 31.560.640 Kč na novou částku do výše 46.840.932 Kč a jeho
rozložením v letech 2016 až 2018,
3) s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.j. 33162/2017-91/1 k projektu „Centrum odborného
vzdělávání
Libereckého
kraje
technické“,
registrační
číslo
projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002706, vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,
se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222, na základě kterého
bude Liberecký kraj čerpat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu
do výše 46.840.932,00 Kč za předpokladu schválení změny výše závazku
spolufinancování a předfinancování projektu zastupitelstvem kraje
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit zastupitelstvu
kraje navýšení závazku spolufinancování a předfinancování projektu „Centrum odborného
vzdělávání Libereckého kraje technické“ ke schválení.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 52 pro 7
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
MUDr. Sobotka
53. Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje automobilového
průmyslu“ – Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300,
příspěvková organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování
M. Půta upozornil, že materiál bude upraven a doplněn o podmínku, že výběrové řízení
nebude vyhlášeno dřív, dokud členové rady kraje neschválí projektovou dokumentaci. Rovněž
bude po projednání doplněn název bodu o školu, ve které má být projekt realizován.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1622/17/RK
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Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje automobilového průmyslu“
– Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace – navýšení závazku předfinancování a spolufinancování
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s navýšením závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum
odborného vzdělávání Libereckého kraje automobilového průmyslu“ z původní částky
4.038.087 Kč na novou částku do výše 8.931.980 Kč a jeho rozložením v letech 2016 až
2018,
2) s navýšením předpokládaného předfinancování daného projektu Libereckým krajem
z původní částky 36.049.207 Kč na novou částku do výše 43.198.040 Kč a jeho
rozložením v letech 2016 až 2018
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit zastupitelstvu
kraje navýšení závazku spolufinancování a předfinancování projektu „Centrum odborného
vzdělávání Libereckého kraje automobilového průmyslu“ ke schválení.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 53 pro 7
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
MUDr. Sobotka
54. Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství
a elektrotechniky“ – Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší
odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace – navýšení závazku
předfinancování a spolufinancování
M. Půta upozornil, že materiál bude upraven a doplněn o podmínku, že výběrové řízení
nebude vyhlášeno dřív, dokud členové rady kraje neschválí projektovou dokumentaci. Rovněž
bude po projednání doplněn název bodu o školu, ve které má být projekt realizován.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1623/17/RK
Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství
a elektrotechniky“ – Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší
odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace – navýšení závazku
předfinancování a spolufinancování
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s navýšením závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Centrum
odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky“ z původní
částky 6.201.976 Kč na novou částku do výše 12.298.286 Kč a jeho rozložením v letech
2016 až 2018,
2) s navýšením předpokládaného předfinancování daného projektu Libereckým krajem
z původní částky 55.360.852 Kč na novou částku do výše 74.451.245 Kč a jeho
rozložením v letech 2016 až 2018
a ukládá
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Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit zastupitelstvu
kraje navýšení závazku spolufinancování a předfinancování projektu „Centrum odborného
vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky“ ke schválení.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 54 pro 7
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
MUDr. Sobotka
55. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Analýza
progresivních odvětví Libereckého kraje“
Mgr. Otta stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1624/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Analýza
progresivních odvětví Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Analýza progresivních odvětví
Libereckého kraje“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka MEPCO, s.r.o.,
se sídlem Spálená 108/51, 110 00 Praha 1, IČO 27143643, za nabídkovou cenu 640.000 Kč
bez DPH, 774.400 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o dílo č. OLP/1375/2017 mezi Libereckým krajem a společností MEPCO, s.r.o.,
se sídlem Spálená 108/51, 110 00 Praha 1, IČO 27143643
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 RK č. 2/2016.
Termín: 30. 09. 2017
hlasování č. 55 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
56. Rozpočtové opatření č. 270/17 – 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 projekty „Snížení
energetické náročnosti budovy tělocvičny SŠ a MŠ, Liberec Na Bojišti 15“ a „Snížení
energetické náročnosti budovy jídelny a dílen SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15
Mgr. Otta stručně popsal informace uvedené v předloženém materiálu.
Připomínky nebyly vzneseny. M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1625/17/RK
Rozpočtové opatření č. 270/17 – 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 projekty „Snížení energetické
náročnosti budovy tělocvičny SŠ a MŠ, Liberec Na Bojišti 15“ a „Snížení energetické
náročnosti budovy jídelny a dílen SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15
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Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 270/17, kterým se
1. snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy
na kofinancování IROP a TOP celkem o částku 6.250.000 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy
nemovitého majetku celkem o částku 6.250.000 Kč, a to na
a)

na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen SŠ
a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“, číslo akce 04620071432, celkem ve výši
4.850.000 Kč,
b) na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny SŠ a MŠ,
Liberec, Na Bojišti 15“, číslo akce 04620081432, celkem ve výši 1.400.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 270/17 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 56 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
57. (113) Projekty „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření aleje
Karolíny Světlé“ a „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření Zámecké
lipové aleje Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“ – závazky spolufinancování
Mgr. Otta uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1626/17/RK
Projekty „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření aleje Karolíny Světlé“
a „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření Zámecké lipové aleje
Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“ – závazky spolufinancování
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) předložení projektové žádosti projektu „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa
Ošetření aleje Karolíny Světlé“ do 59. výzvy Operačního programu Životní prostředí,
specifického cíle 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny,
2) předložení projektové žádosti „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření
Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“ do 59. výzvy Operačního
programu Životní prostředí, specifického cíle 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny,
souhlasí
1) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „Významné aleje
Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření aleje Karolíny Světlé“ do výše 118.774,60 Kč
a jeho rozložením v letech 2017 – 2019 v případě, že danému projektu bude schválena
dotace z 59. výzvy Operačního programu Životní prostředí,
2) s předpokládaným předfinancováním projektu „Významné aleje Libereckého kraje –
3. etapa Ošetření aleje Karolíny Světlé“ Libereckým krajem do výše 275.318,40 Kč
a jeho rozložením v letech 2017 – 2019,
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3) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „Významné aleje
Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření
Valteřické aleje“ do výše 222.328,65 Kč a jeho rozložením v letech 2017 – 2019
v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 59. výzvy Operačního programu
Životní prostředí,
4) s předpokládaným předfinancováním projektu „Významné aleje Libereckého kraje –
3. etapa Ošetření Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“
Libereckým krajem do výše 504.034,58 Kč a jeho rozložením v letech 2017 – 2019
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
1) předložit obě projektové žádosti včetně všech příloh do 59. výzvy Operačního programu
Životní prostředí,
2) předložit závazky
Libereckého kraje
Libereckého kraje
Valteřické aleje“
ke schválení,

Termín: 15. 09. 2017
předpokládané výše spolufinancování projektů „Významné aleje
– 3. etapa: Ošetření aleje Karolíny Světlé“ a „Významné aleje
– 3. etapa: Ošetření Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření
a jejich předpokládaná předfinancování zastupitelstvu kraje

Termín: 26. 09. 2017
3) zajistit uzavření smluv o partnerství s Městem Český Dub, Obcí Stvolínky a Obcí Horní
Branná, jejichž obsahem bude finanční účast zmíněných subjektů na projektech ve výši
50 % z vlastního podílu žadatele a z veškerých nezpůsobilých výdajů projektů
vyplývajících z podmínek Operačního programu Životní prostředí,
Termín: 30. 11. 2017
4) zajistit řízení projektů a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektů
v případě jejich schválení řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí.
hlasování č. 57

pro

8

proti

0

Termín: 31. 12. 2020
zdržel se
0
byl přijat

58. (114) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Kybernetická
bezpečnost Krajského úřadu Libereckého kraje - studie proveditelnosti“¨
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1627/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Kybernetická bezpečnost
Krajského úřadu Libereckého kraje - studie proveditelnosti“¨
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Kybernetická bezpečnost Krajského úřadu Libereckého kraje - studie
proveditelnosti“,
jmenuje
hodnotící komisi ve složení
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Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky,
náhradník Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky,
náhradník Ing. Michal Kotyk, vedoucí oddělení HW, odbor informatiky,
Ing. Miroslav Starčevič, manažer kybernetické bezpečnosti,
náhradník Dr. Tomislav Vaněk, manažer kvality,
Mgr. Dagmar Prochásková, projektová manažerka, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení strukturálních fondů odboru regionálního
rozvoje a evropských projektů,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/3051/2017
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup dle Směrnice RK
č. 2/2016.
Termín: 30. 10. 2017
hlasování č. 58 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
59. (57) Poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku Severočeskému
muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, na „Záchranný archeologický výzkum
pro akci Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ v rámci kapitoly 912 07 Účelové
příspěvky příspěvkovým organizacím odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu
Na jednání rady kraje byli přizváni PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu a Mgr. Petr Brestovanský, archeolog, kurátor, vedoucí
odd. historického a etnografického v Severočeském muzeu Liberec, p.o.
Ing. Vinklátová podrobně popsala předložený materiál.
M. Půta požádal odbor dopravy o funkční komunikaci mezi Krajskou správou silnic
Libereckého kraje a Severočeským muzeem v Liberci.
Mgr. Brestovanský uvedl, že se v těchto místech jedná o mimořádnou lokalitu s historickým
potenciálem a nikdy se zde komplexní průzkum nerealizoval. Dále informoval
o předpokládaných nákladech a seznámil členy rady kraje s některými předchozími
archeologickými průzkumy, např. ve Frýdlantu, v Liberci a dalších.
PhDr. Mgr. Brož sdělil, že za zřizovatele z odboru kultury – rovněž archeolog, bude provádět
kontrolu a bude průběžně vyhodnocovat a podávat informace o postupujících pracích.
Bez další diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1628/17/RK
Poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku Severočeskému muzeu
v Liberci, příspěvkové organizaci, na „Záchranný archeologický výzkum pro akci
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Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ v rámci kapitoly 912 07 Účelové
příspěvky příspěvkovým organizacím odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 07 – účelové
příspěvky příspěvkovým organizacím, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
do výše 1.000.000 Kč, Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, se sídlem
Masarykova 11, 460 01 Liberec, IČO 00083232 na výdaje spojené s realizací akce –
„Záchranný archeologický výzkum pro akci Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“,
1. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50% tj. ve výši 500.000 Kč do 30 dnů
od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů
od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného
mimořádného účelového neinvestičního příspěvku, nejpozději však do 10. 12. 2017,
2. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2017,
3.

o předložení vyúčtování formou „Oznámení o skutečné výši využitého (uplatněného)
provozního příspěvku/vyrovnávací platby a výši přeplatku (vratky) za rok 2017“,
dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, v termínu do 20. 2. 2018,

souhlasí
1. s udělením výjimky ze Směrnice rady kraje č. 2/2016 rady kraje, v části C, článku 7.1.
na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na služby s předmětem záchranné
archeologické výzkumy na zahájení stavebních prací pro rok 2017,
2. s udělením výjimky ze Směrnice rady kraje č. 2/2016 rady kraje, v části C, článku 7.1.
na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na služby s předmětem záchranné
archeologické výzkumy na odborné práce při zahájení stavebních prací pro rok 2018,
schvaluje
zadání veřejných zakázek na neodborné práce v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016,
části C, článku 3, kategorie 2 při zahájení stavebních prací pro rok 2018
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli,
příspěvkové organizace Severočeské muzeum v Liberci.
Termín: 30. 09. 2017
hlasování č. 59 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.
60. (58) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 268/17 – navýšení příjmů rozpočtu
kraje a navýšení výdajů kapitoly 912 07 – Příspěvkové organizace, odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu včetně stanovení výše nařízeného odvodu
Ing. Vinklátová uvedla předložený materiál a současně požádala o úpravu materiálu
po projednání, neboť došlo k chybě v psaní. Chybně je uvedeno, že finanční prostředky budou
poskytnuty z kapitoly 913 07, správně má být z kapitoly 912 07.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1629/17/RK
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Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 268/17 – navýšení příjmů rozpočtu kraje
a navýšení výdajů kapitoly 912 07 – účelové příspěvky příspěvkových organizací odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu včetně stanovení výše nařízeného odvodu
Rada kraje po projednání
nařizuje
odvod z fondu investic Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace,
Rumjancevova 1362/1, 460 53, Liberec 1, IČO 000083194, ve výši 600.000 Kč,
a to v termínu do 20. 10. 2017,
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 268/17, kterým se
a) navyšují příjmy rozpočtu kraje za rok 2017 z titulu nařízeného odvodu finančních
prostředků z fondu investic Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace,
Rumjancevova 1362/1, 460 53, Liberec 1, IČO 000083194, ve výši 600.000,00 Kč,
b) navyšují výdaje rozpočtu v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky příspěvkových
organizací, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, o částku v celkové výši
600.000,00 Kč, pro potřeby Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové
organizace, Rumjancevova 1362/1, 460 53, Liberec 1, IČO 000083194, z toho na:
- PC pro handicapované uživatele do Hudební knihovny 25.000 Kč,
- Vybavení Hudební knihovny nábytkem a kobercem 15.000 Kč,
- Plátno do velkého sálu 32.000 Kč,
- Vybavení grafického studia a knihařské dílny, řezačka, skener, sady písem 26.000 Kč,
- Vybavení kavárny, nábytek a rolety 222.000 Kč,
- Materiál do půjčoven, zarážky a rozřaďovače knih, propagační materiály 160.000 Kč,
- Regály na knihy pro pobočku Ruprechtice 120.000 Kč
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 268/17 k projednání a schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 60 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.
61. (60) Rozpočtové opatření č. 269/17 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR
pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Ing. Vinklátová uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1630/17/RK
Rozpočtové opatření č. 269/17 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR
pro příspěvkové organizace resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 269/17, 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 481.000 Kč a současně
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se navyšují výdaje rozpočtu kraje v kapitole 917 07 – Transfery odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu o částku 481.000 Kč, z toho
1) Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace, ve výši 139.000 Kč – program
Integrovaný program ochrany movitého kulturního dědictví v části D – preventivní
ochrana před nepříznivými vlivy prostředí – projekt „Valerian Karoušek, Totem
civilizace – Oblastní galerie Liberec“ (UZ 34013), účelová neinvestiční dotace ve výši
139.000 Kč,
2) Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace – Integrovaný
program ochrany movitého kulturního dědictví v části D – preventivní ochrana
před nepříznivými vlivy prostředí – „Posuvné regály, 2 ks, posuvné regály 8 ks –
Vlastivědné muzeum v České Lípě“, účelová investiční dotace ve výši 67.000 Kč
a účelová neinvestiční dotace ve výši 132.000 Kč (UZ 34013),
3) Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace, ve výši 143.000 Kč, z toho
a) Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví v části B – evidence
a dokumentace movitého kulturního dědictví – „PC sestava s příslušenstvím,
monitor, skener, digitální úložiště, grafický program – Muzeum Českého ráje
v Turnově“, účelová neinvestiční dotace ve výši 98.000 Kč (UZ 34011),
b) Integrovaný program ochrany movitého kulturního dědictví v části D – preventivní
ochrana před nepříznivými vlivy prostředí – „Restaurování: J. J. Hertl, Pokušení
sv. Františka z Assisi – Muzeum Českého ráje v Turnově“, účelová neinvestiční
dotace ve výši 45.000 Kč (UZ 34013)
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit Zastupitelstvu Libereckého k projednání materiál „Rozpočtové
opatření č. 213/17 jako písemnou informaci.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 61 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.
62. (61) Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková
péče a cestovní ruch – prodloužení termínu realizace projektu, změna závazných
parametrů projektu
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1631/17/RK
Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková péče
a cestovní ruch – prodloužení termínu realizace projektu, změna závazných parametrů
projektu
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1) žádost příjemce dotace Města Dubá, se sídlem Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá,
IČ 00260479, o změnu závazných parametrů projektu „Obnova objektu bývalé sušárny
chmele v Dubé - I. etapa“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z rozpočtu Libereckého
kraje, kapitoly 917 07 – Transfery, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 271/17/ZK ze dne 27. června 2017,
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2) žádost příjemce dotace Obce Mírová pod Kozákovem, se sídlem Chutnovka 36, 511 01
Turnov, IČ 00275913, o prodloužení termínu realizace projektu „Restaurování sochařské
výzdoby oltáře sv. Jana Nepomuckého v kapličce sv. Jana Nepomuckého na Dubecku,
obec Mírová pod Kozákovem“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji,
na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 203/17/ZK ze dne 30. května
2017,
souhlasí
1) se změnou závazných parametrů projektu „Obnova objektu bývalé sušárny chmele
v Dubé - I. etapa“, příjemce dotace Města Dubá, z těchto
Název parametru
Statické zajištění – táhla
Odvodnění objektu

Jednotka
kpl
kpl

Hodnota
1
1

na tyto nové
Název parametru
Statické zajištění – táhla
Sociální zařízení a bufet – jižní část (stavební část)
Sociální zařízení – severní část (stavební část)

Jednotka
kpl
kpl
kpl

Hodnota
1
1
1

2) s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/1806/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje, kapitoly 917 07 – Transfery na projekt „Obnova objektu bývalé
sušárny chmele v Dubé - I. etapa“, uzavřené dne 27. července 2017 mezi Libereckým
krajem a Městem Dubá, jehož předmětem je změna závazných parametrů projektu,
3) s prodloužením termínu realizace projektu „Restaurování sochařské výzdoby oltáře
sv. Jana Nepomuckého v kapličce sv. Jana Nepomuckého na Dubecku, obec Mírová
pod Kozákovem“ z 30. října 2017 na 31. května 2018, a s prodloužením termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 1. prosince 2017 na 20. července 2018,
4) s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/2118/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji
na projekt „Restaurování sochařské výzdoby oltáře sv. Jana Nepomuckého v kapličce
sv. Jana Nepomuckého na Dubecku, obec Mírová pod Kozákovem“, uzavřené dne
30. června 2017 mezi Libereckým krajem a Obcí Mírová pod Kozákovem, jehož
předmětem je prodloužení termínu realizace projektu a prodloužení termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit změnu závazných parametrů projektu „Obnova objektu bývalé sušárny
chmele v Dubé - I. etapa“ a prodloužení termínu realizace projektu „Restaurování sochařské
výzdoby oltáře sv. Jana Nepomuckého v kapličce sv. Jana Nepomuckého na Dubecku, obec
Mírová pod Kozákovem“ k rozhodnutí a dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1806/2017 a dodatek
č. 1 smlouvy č. OLP/2118/2017 ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 62 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.
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63. (62) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 265/17 – úprava kapitoly 926 08 –
Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí
a zemědělství, program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny
Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.
J. Löffelmann upozornil na možný střet zájmu.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1632/17/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 265/17 – úprava kapitoly 926 08 – Dotační
fond, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí
a zemědělství, program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny
Rada kraje po projednání
souhlasí
1)
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 265/17, kterým se
a)

b)

2)

snižují výdaje v kapitole 926 08 – Dotační fond Libereckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, nespecifikované rezervy programu 8.2
Podpora ochrany přírody a krajiny ve výši 2.886.688 Kč,
navyšují se a zavádí nové specifické ukazatele v kapitole 926 08 – Dotační
fond Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, program
8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny ve výši 2.886.688 Kč, bez dopadu
na celkový objem kapitoly,

s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny v úhrnném objemu
2.886.688 Kč níže uvedeným příjemcům na projekt/aktivitu v období 1. 1. 2017 - 30. 9.
2018 do výše

č.

Název
žadatele

1.

Obec Čistá
u Horek

Revitalizace
polní cesty

nová zeleň - 115 ks

Krajina a
zahrada

Revitalizace
mokřadů v
lokalitě „u
koupaliště“ v
Novém Boru

1x zoologický
průzkum, likvidace
křídlatky (sečení 6x
ročně) - 4500 m2, 1x
botanický a

2.

Název / účel
projektu

Závazné výstupy
projektu
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Dotace do
výše /
IČ (datum
podíl
narození) / sídlo dotace z
žadatele (adresa celkových
bydliště)
způsobilý
ch výdajů
v%
00275662
Čistá u Horek
152
512 35 Čistá u
Horek
22833765
Heřmánková 273
460 01 Liberec
XVIII - Machnín

95 000 Kč
49,32
147 000
Kč
49,95
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

dendrologický
průzkum, 1x
hydrogeologický
průzkum, 2x veřejné
projednání, 1x exkurze
pro vlastníky
pozemků, 1x
vyhloubená tůně, 1x
zimoviště pro
obojživelníky, výsadba
10 stromů, 2x
dobrovolnická akce,
videodokumentace – 3
minuty
obnova studánky - 1
Péče o biotop
ks, obnova křížku - 2
Ochrana
žebrovice
ks, obnova panelu
Klokočskýc různolisté v PR
naučné stezky - 1 ks,
h skal, z. s. Klokočské
úprava 250 m drobné
skály
vodoteče
Záchrana lip v
obci Hlavice a zajištění bezpečnosti a
Obec
okolí, 1 etapa prodloužení životnosti
Hlavice
skupina lip v
lip
osadě Vápno
vysazené odrostky
jilmu v krajině - 160
Čmelák stromů, lokality s
Společnost Šance pro
výsadbou jilmu - 11
přátel
jilmy 2017
lokalit, 1000 lidí
přírody z.s.
seznámených s
problematikou jilmu
vytěžení 200 m3
zeminy s odvozem a
Revitalizace
rozhrnutím do 10 km,
mokřadu ve
'''''''''''''''''''''''
modelace 200 m2
Smrčí u
'''''''''''''
terénu, prořez dřevin,
Mírové pod
vytrhání orobince a
Kozákovem
jeho odvoz do 5 km 20 m3
Obec
Všelibice

Ošetření
významných
stromů v obci
Všelibice

Ošetření
Obec Světlá významných
pod
stromů v obci
Ještědem
Světlá pod
Ještědem

49294661
40 000 Kč
Zelená cesta
1704
511 01 Turnov
00672050
Hlavice 54
463 48 Hlavice

58 485 Kč
70,00

46747362
53 000 Kč
Švermova 32/35
460 10 Liberec X
- Františkov

''''''' ''''''' ''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''
'''''''' ''''''''''''''''''' '''
00263303

ošetřený strom - 4 ks

69,55

Všelibice 65
463 48 Všelibice

63,55

143 990
Kč
70,00

41 685 Kč
70,00

00263192
25 000 Kč
ošetření stromů - 4 ks Hodky 48
463 43 Světlá
pod Ještědem
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48,08
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9.

10.

Ošetření 5 ks
lip srdčitých u
Obec
hřbitova v obci
Vlastibořice
Vlastibořice Jivina
Město
Cvikov

Ošetření dřevin
v parku ve
Cvikově

Obec
11.
Příšovice

Dubová alej
Příšovice, Za
Humny

Český
rybářský
svaz, z. s.,
12.
místní
organizace
Frýdlant

Zachování
populace
pstruha
obecného
potočního

ZO ČSOP
13. KŘIŽÁNK
Y - Jičín

Zajištění
provozu ZSHŽ
Libštát

Ochrana a
hnízdní
podpora silně
ohrožených
14. TYTO, z. s.
sovy pálené a
sýce rousného
v Libereckém
kraji

Český svaz
ochránců
15.
přírody ZS
Falco

16.

Kateřina
Vojáčková

Péče o
živočichy na
Českolipsku a
Novoborsku a
pořízení
mobilních
voliér
Modernizace a
zajištění
provozu útulku
Azyl Pes

00671878
50 700 Kč
ošetření stromů - 5 ks Vlastibořice 23
463 44
Vlastibořice
00260410
zdravotní a
bezpečnostní řez - 19 Nám.
stromů
Osvobození 63
471 54 Cvikov I
00263125
dřevina - dub letní - 15
ks
Příšovice 60
463 46 Příšovice
množství plůdku
pstruha obecného
potočního

00482536
U Potoka 1484
464 01 Frýdlant
44477384

150 přijatých
živočichů

sova pálená - 15x
hnízdní budka, sýc
rousný - 52x hnízdní
budka

Jičín 189
506 01 Jičín

26523141
Nenakonice 500
783 75 Věrovany

krmivo-kuřátka - 2400
kg, granule - 24 ks,
červi - 60 litrů,
02017083
krmivo-vločky - 240
ks, krmivo-myš - 30
Dolní Týnec 39
kg, cestovné - 3500
412 01 Třebušín
km, 25x veterinární
péče, voliéra - 4 ks,
krmivo-pšenice - 12 q
100 x veterinární
ošetření, 1x nová
elektroinstalace
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87404303
Krásný Les 284
464 01 Frýdlant

70,00

25 750 Kč
50,00

46 786 Kč
50,00

30 000 Kč
65,22

90 000 Kč
69,23

110 000
Kč
69,89

102 300
Kč
50,00

150 000
Kč
42,71
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00079651

Zoologická
zahrada
17. Liberec,
příspěvková
organizace

Personální
posílení
záchranné
stanice v
Liberci

Město
18.
Tanvald

Pořízení kotce
se zateplenou
boudou Město Tanvald

Liga na
ochranu
zvířat ČR
19. členská
organizace
Jablonec
nad Nisou

Rekonstrukce a
zateplení
rekonstrukce střechy střechy kočičí
5x5 m, nový plot - 85
karantény a
m
nové oplocení
části útulku

Město
20. Rokytnice
nad Jizerou

Oprava
kamenného
křížku ve
Františkově

Město
21. Železný
Brod

Železnobrodsk
á boží muka

Statutární
město
22.
Jablonec
nad Nisou

Obnova křížků
v Rýnovicích a
Kokoníně

dohoda o provedení
činnosti - 520 hodin,
dohoda o provedení
práce - 380 hodin

Lidové sady
425/1
460 01 Liberec I
– Staré Město

00262587
kotec - 1 ks, zateplená
bouda - 1 ks
Palackého 359
468 41 Tanvald

94 000 Kč
69,63

12 000 Kč
50,00

60254106
Budovatelů
3394/6
466 01 Jablonec
nad Nisou

107 595
Kč
70,00

00276057

KE
SVATÉMU
23. Město Dubá
PROKOPOVI
U DUBÉ

Obec
24. Skalice u
České Lípy

oprava kamenného
32 000 Kč
Horní Rokytnice
kříže včetně podstavce
197
a schodů
48,08
512 44 Rokytnice
nad Jizerou
00262633
122 620
opravené boží muka Kč
nám. 3. května 1
2x
468 22 Železný
47,58
Brod
00262340
obnova křížků - 2 ks

1x ošetření soklu
křížku a obnovení
dekoru, 1x výroba a
osazení nového kříže,
1x restaurování sochy
sv. Prokopa a jejího
soklu, 1x doplnění
sochy kovovými
atributy

Mírové náměstí
3100/19
466 01 Jablonec
nad Nisou

50,00

00260479
82 074 Kč
Masarykovo
náměstí 138/1
471 41 Dubá

00673455
Celková
obnova 2
kovový kříž s
Skalice u České
křížků ve
kamenným soklem - 2
Lípy 377
Skalici u České
ks
471 17 Skalice u
Lípy
České Lípy
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90 750 Kč

70,00

111 000
Kč
49,59
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25.

Město
Osečná

26. Obec Bělá

Pšovka okrašlovací
27.
spolek
Kokořínska

„Spolek
28. Památky
Pojizeří“

00263061
Restaurování
zrestaurovaný kříž v
kříže v obci
obci Druzcov na p.p.č. Svatovítské
Druzcov z roku
779/7 v k.ú. Druzcov náměstí 105
1874
463 52 Osečná
Generální
oprava
kapliček
Oprava
kamenné
studánky pod
obcí Luka s
datací 1901
Restaurování
nástěnných a
nástropních
maleb v kapli
Čtrnácti
svatých
pomocníků v
Semilech

00275603
kaplička - 2 ks

Bělá 142
514 01 Bělá
26615444

oprava studánky - 1 ks

Blatce 7
472 01 Doksy

75 950 Kč
70,00
135 765
Kč
70,00
65 000 Kč
58,52

04893689
restaurovaná plocha Najmanova 120
26 m2

97 052 Kč
70,00

513 01 Semily
00263036

Město Nové Obnova
29. Město pod Trenklerova
Smrkem
kříže

Město
Oprava
30. Vysoké nad Pátkova kříže
Jizerou
ve Staré Vsi

Obec
31.
Sychrov

32.

Město
Frýdlant

obnova křížku - 1 ks

oprava kříže - 1 ks

Restaurování
soklu
restaurování
litinového
pískovcového soklu - 1
kříže na návsi
ks
na Vrchovině v
obci Sychrov
Oprava
kapličky
oprava kaple - 5 kpl,
Albrechtice u
odborné ošetření
Frýdlantu stromů - 2 ks
Filipov
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Palackého 280
463 65 Nové
Město pod
Smrkem
00276294
Náměstí Dr.
Karla Kramáře
227
512 11 Vysoké
nad Jizerou
00263222
Sychrov 1
463 44 Sychrov

30 800 Kč
70,00

61 000 Kč
49,72

28 841 Kč
70,00

00262781
74 000 Kč
nám. T. G.
Masaryka 37
464 01 Frýdlant

69,93

Zápis z 15. zasedání RK konaného dne 5. 9. 2017

33. Obec Bílá

Obec Janův
34.
Důl

Obnova
památného
místa osady
Trávníček Návrat zvonu
návesní lípy
Oprava
pískovcových
božích muk na
Činkově kopci
v Janově Dole

00262668
zvon - 1 ks, šindelová
stříška - 1 ks
Bílá 76
463 43 Bílá

46744959
křížek - 2 ks

Obec
36.
Studenec

Boží muka v
Zálesní Lhotě

oprava božích muk - 1
ks

Město
37.
Chrastava

Obnova
pomníku J.
Nepomuckého
v Chrastavě

Město
38. Jablonné v
Podještědí

Městys
39.
Libštát

3)

50,00

00831395
25 620 Kč
oprava pískovcových
božích muk - 1 ks
Janův Důl 75
70,00
463 52 Janův Důl

Obnova křížků
v obci
Jeřmanice

Obec
35.
Jeřmanice

49 245 Kč

Pastevní 274
463 12 Jeřmanice
00276162
512 33 Studenec
00262871

obnova pomníku - 1x

Restaurování
křížku
Kněžičky - r.
1856 na
pozemku
křížek - 1 ks
p.č.1115 v k.ú.
Lvová v obci
Jablonné v
Podještědí
Restaurování
kamenného
restaurování
kříže, památky
kamenného kříže - 1 ks
místního
významu

náměstí 1. máje 1
463 31 Chrastava

112 000
Kč
69,80
71 487 Kč
70,00

58 443 Kč
70,00

00260576
89 350 Kč
náměstí Míru 22
471 25 Jablonné
v Podještědí

00275891
Libštát 198
512 03 Libštát

68,37

50 400 Kč
70,00

s neposkytnutím účelových dotací níže uvedeným žadatelům na projekt/aktivitu
z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.2 Podpora
ochrany přírody a krajiny, které byly v rozporu s administrativními podmínkami
a nebyly způsobilé pro další hodnocení

- 94 -

Zápis z 15. zasedání RK konaného dne 5. 9. 2017

č.

1.

2.

3.

4.

Název
žadatele

Název / účel
projektu

IČ (datum
narození) /
sídlo žadatele
(adresa
bydliště)

Odůvodnění

Ve lhůtě pro podání žádosti
nebyla doručena elektronická
verze žádosti. Žadatel byl vyzván
k dodání vytištěného potvrzení o
odeslání formuláře žádosti - toto
Regenerace a
00260967
potvrzení však náleží k
stabilizace
Město Stráž
dokumentu "Aktualizace
dubové aleje
pod
Revoluční 164 dokumentu Strategie rozvoje
Fibichova
Ralskem
471 27 Stráž
města Stráž pod Ralskem...".
Stráž pod
pod Ralskem
Mezi povinnými přílohami chybí
Ralskem
vyjádření obecního úřadu obce s
rozšířenou působností z hlediska
zhodnocení významu projektu pro
ochranu přírody a krajiny v dané
lokalitě.
Mezi povinnými přílohami chybí
souhlas spoluvlastníka pozemku
(Tůmová Lenka) a vyjádření
Výstavba
'''''' ''''' ''''''''''''
obecního úřadu obce s rozšířenou
'''''''''''''
voliéry pro
působností z hlediska zhodnocení
''''''''''''''''''
tetřívka
'''''''''''''''''''''''' '''''''''
významu pro ochranu přírody a
obecného
'''''''' '''''''''''''''''''''
krajiny (bylo dodáno vyjádření
Města Ralsko, ale příslušná ORP
je Česká Lípa).
Ošetření lípy
Mezi povinnými přílohami chybí
velkolisté a
čestné prohlášení žadatele a
rekonstrukce 00275913
vyjádření obecního úřadu obce s
Mírová pod výklenkové
rozšířenou působností z hlediska
Kozákovem kaple
Chutnovka 36
zhodnocení významu projektu pro
svatého Jiří u 511 01 Turnov
ochranu přírody a krajiny v dané
Podchlomec
lokalitě.
kého mlýna
00275646
Jedná se o pietní místo - památník
Restaurování
padlým ve 2. světové válce.
Obec
- Pomník
Bukovina u
Objekt je veden v Centrální
Bukovina u padlým v
Čisté 19
evidenci válečných hrobů, což
Čisté
Bukovině u 514 01
není v souladu s podmínkami
Čisté
Bukovin
programu 8.2.
a u Čisté

4) se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny, která bude uzavřena mezi Libereckým
krajem a výše uvedenými příjemci v rámci programu vyhlášeného v roce 2017
a ukládá
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Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 265/17 a poskytnutí
dotací výše uvedeným příjemcům včetně vzoru smlouvy Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání a schválení.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 63 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni Ing. Vinklátová a Mgr. Svoboda.
64. (63) Souhlas s převodem vlastnictví investičního majetku Města Žandov do majetku
Severočeské vodárenské společnosti a.s.
RNDr. Šádková stručně uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1633/17/RK
Souhlas s převodem vlastnictví investičního majetku Města Žandov do majetku
Severočeské vodárenské společnosti a.s.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o udělení souhlasu se změnou vlastnictví investičního majetku, který vznikl realizací
projektu „Dostavba (rozšíření) splaškové kanalizace – STOKA N, M“ dle uzavřené smlouvy
č. OLP/33/2012 podpořeného z dotace v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje,
Program vodohospodářských akcí, a to z Města Žandov, se sídlem Náměstí 82, 471 07
Žandov, IČ 00261131, na Severočeskou vodárenskou společnost a.s., se sídlem Přítkovská
1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a schválení
materiál týkající se souhlasu s převodem vlastnictví investičního majetku Města Žandov
do majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 64 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni Ing. Vinklátová a Mgr. Svoboda.
65. (64) Školní statek Frýdlant, s.r.o. – změna Zakladatelské listiny společnosti
RNDr. Šádková shrnula informace uvedené v předloženém materiálu.
M. Půta navrhl změnu názvu společnosti na Krajský statek Frýdlant. Členové rady kraje
souhlasili s tímto návrhem, v tomto smyslu bude materiál upraven po projednání.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1634/17/RK
Školní statek Frýdlant, s.r.o. – změna Zakladatelské listiny společnosti
Rada kraje po projednání
navrhuje
a) změnu obchodní firmy společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o., se sídlem Zámecká
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4005, 464 01 Frýdlant, IČ 27308481, na „Krajský statek Frýdlant, s.r.o.“ a změnu počtu
statutárních orgánů,
b) změnu a nové úplné znění Zakladatelské listiny společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o.,
se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant, IČ 27308481, s účinností od 1. 11. 2017
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit předložení nového úplného znění Zakladatelské listiny společnosti
Školní statek Frýdlant, s.r.o., zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 65 pro 7
Proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
66. (65) Školní statek Frýdlant, s.r.o. – účast v projektu „Technologie Školní statek“,
předfinancování projektu z rozpočtu Libereckého kraje 2017
RNDr. Šádková uvedla předložený materiál a požádala o opravu usnesení po projednání,
kde došlo k administrativní chybě. Výrok bude upraven následovně
a ukládá
a) předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání materiál „Školní statek Frýdlant,
s.r.o. – účast v projektu Technologie Školní statek, předfinancování projektu z rozpočtu
Libereckého kraje 2017“,
Termín: 26. 09. 2017
Bez dalších připomínek nechal M. Půta hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1635/17/RK
Školní statek Frýdlant, s.r.o. – účast v projektu „Technologie Školní statek“,
předfinancování projektu z rozpočtu Libereckého kraje 2017
Rada kraje v působnosti jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady
společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o., se sídlem Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant,
IČ 27308481 po projednání,
bere na vědomí
a) účast společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o., v projektu „Technologie Školní statek“
v souladu s uzavřenou Dohodou o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
mezi Státním zemědělským intervenčním fondem a společností Školní statek Frýdlant,
s.r.o.,
b) žádost společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o., o předfinancování „Technologie Školní
statek“ z rozpočtu Libereckého kraje 2017 formou návratné finanční výpomoci do výše
1.278.783 Kč,
souhlasí
s předfinancováním projektu společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o., „Technologie Školní
statek“ Libereckým krajem formou poskytnutí návratné finanční výpomoci do výše 1.278.783
Kč z rozpočtu Libereckého kraje 2017
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
a) předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání materiál „Školní statek Frýdlant,
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s.r.o. – účast v projektu Technologie Školní statek, předfinancování projektu z rozpočtu
Libereckého kraje 2017“,
Termín: 26. 09. 2017
b) v případě schválení výše uvedeného materiálu Zastupitelstvem Libereckého kraje,
předložit předfinancování výše uvedeného projektu formou poskytnutí návratné finanční
výpomoci, včetně změny rozpočtu – rozpočtového opatření v kapitole 923 –
Spolufinancování EU, Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
hlasování č. 66

pro

8

proti

0

Termín: 31. 10. 2017
zdržel se
0
byl přijat

67. (66) Spoluúčast Libereckého kraje v integrovaném projektu LIFE „Implementace
programů zlepšování kvality ovzduší v ČR“
J. Löffelmann stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1636/17/RK
Spoluúčast Libereckého kraje v integrovaném projektu LIFE „Implementace programů
zlepšování kvality ovzduší v ČR“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o integrovaném projektu LIFE „Implementace programů zlepšování kvality
ovzduší v ČR“,
schvaluje
účast Libereckého kraje na přípravě integrovaného projektu LIFE „Implementace programů
zlepšování kvality ovzduší v ČR“
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řídící rezort hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, ve spolupráci s Jiřím Löffelmannem,
členem rady kraje, řídícím resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
a) zajistit přípravu příslušné části integrovaného projektu LIFE „Implementace programů
zlepšování kvality ovzduší v ČR“ týkající se Libereckého kraje včetně upřesnění finanční
spoluúčasti Libereckého kraje na projektu,
Termín: 31. 03. 2018
b) předložit radě kraje ke schválení návrh finanční spoluúčasti Libereckého kraje
na integrovaném projektu LIFE „Implementace programů zlepšování kvality ovzduší
v ČR“.
hlasování č. 67

pro

8

proti

0

Termín: 31. 03. 2018
zdržel se
0
byl přijat

68. (123) Majetkoprávní operace – záměr pronájmu čestného dvora a galerie v areálu
Státního zámku Sychrov pro konání 15. krajských dožínkových slavností
J. Löffelmann podrobně popsal průběh jednání s ředitelem územní památkové správy
na Sychrově.
Mgr. Svoboda uvedl důvody, proč se při hlasování zdrží.
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Proběhla diskuze.
RDNr. Šádková požádala o úpravu po projednání v usnesení, kde došlo opět k pochybení,
úkol má být uložen J. Löffelmannovi nikoli M. Pieterovi.
M. Půta požádal o doplnění ukládací doložky týkající se zplnomocnění J. Löffelmanna
na podepsání přiložené smlouvy o nájmu čestného dvora a galerie v areálu Státního zámku
Sychrov.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1637/17/RK
Majetkoprávní operace – záměr pronájmu čestného dvora a galerie v areálu Státního
zámku Sychrov pro konání 15. krajských dožínkových slavností
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložený návrh nájemní smlouvy č. OLP/3189/2017 o nájmu čestného dvora a galerie
v areálu Státního zámku Sychrov za účelem konání 15. krajských dožínkových slavností
mezi Libereckým krajem a Národním památkovým ústavem, státní příspěvkovou organizací,
IČO 75032333, se sídlem Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
zastoupenou PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově,
za nájemné ve výši 60.000 Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých),
souhlasí
se zmocněním č. PM/92/2017 Jiřího Löffelmanna, člena rady kraje, řízení rezortu životního
prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, k podpisu nájemní smlouvy č. OLP/3189/2017
o nájmu čestného dvora a galerie v areálu Státního zámku Sychrov
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit po schválení, uzavření nájemní smlouvy č. OLP/3189/2017
o nájmu čestného dvora a galerie v areálu Státního zámku Sychrov.
Termín: 13. 09. 2017
hlasování č. 68
pro 5
proti
0
zdržel se
3
byl přijat
Ing. Volfová
M. Půta
Mgr. Svoboda
69. (67) Majetkoprávní operace – nájem
1.
pozemku v k.ú. Benešov u Semil
2.
pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou
Ing. Volfová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1638/17/RK
Majetkoprávní operace – nájem
1.
pozemku v k.ú. Benešov u Semil
2.
pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou
Rada kraje po projednání
schvaluje
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1.

a)

pronájem pozemku p.č. 450/1 o výměře 784 m2, zahrada, nacházející
se v katastrálním území Benešov u Semil, obec Benešov u Semil, zapsaného
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily na listu vlastnictví číslo 10002, od ČR – Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774. Za účelem
zcelení oplocených pozemků, za nájemné ve výši 6.272 Kč bez DPH za rok, na dobu
neurčitou,
b) předložený návrh nájemní smlouvy č. 22N17/40, č. OLP/3133/2017
mezi Libereckým krajem a ČR – Státní pozemkový úřad,
c)

2.

předložený návrh dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 22N17/40,
č. OLP/3132/2017 mezi Libereckým krajem a ČR – Státní pozemkový úřad,
a) pronájem pozemku p.č. 1026/12 o výměře 63 m2, zahrada, nacházející
se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, zapsaného
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou na listu vlastnictví číslo 10002, od ČR – Státní
pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov,
IČO 01312774. Za účelem zcelení oplocených pozemků, za nájemné ve výši
1.260 Kč bez DPH za rok, na dobu neurčitou,
b) předložený návrh nájemní smlouvy č. 20N17/12, č. OLP/3130/2017
mezi Libereckým krajem a ČR – Státní pozemkový úřad,
c)

předložený návrh dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 20N17/12,
č. OLP/3129/2017 mezi Libereckým krajem a ČR – Státní pozemkový úřad
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit po schválení, předložení
smluv a dohod k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 10. 2017
hlasování č. 69 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
70. (68) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Snížení
energetické náročnosti budovy tělocvičny a 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.
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1639/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele 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 výběru dodavatele 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
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zakázek, v platném znění, a to účastníka FRAM Consult a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov,
Husitská 775/42, IČ 64948790, za nabídkovou cenu za nabídkovou cenu 88.000 Kč bez DPH,
tj. 106.480 Kč včetně DPH,
schvaluje
1. 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) mezi Libereckým krajem a společností FRAM Consult a.s.,
se sídlem Praha 3, Žižkov, Husitská 775/42, IČ 64948790,
2. 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) 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: 30. 09. 2017
hlasování č. 70 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
71. (69) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Snížení
energetické náročnosti budovy tělocvičny a budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec,
Na Bojišti 15“
M. Pieter stručně popsal předložený materiál.
Ing. Koudelka požádal o úpravu důvodové zprávy po projednání, kdy je chybně uvedeno
BOZP a má být TDI.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1640/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele 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 výběru dodavatele 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,
a to účastníka VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb, se sídlem Rooseveltova
1804/4, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 46712143, za nabídkovou cenu 162.000 Kč bez DPH, tj.
196.020 Kč včetně DPH,
schvaluje
1. 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)
mezi Libereckým krajem a společností VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění
staveb, se sídlem Rooseveltova 1804/4, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 46712143,
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2.

Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/2334/2017 (TDI Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15)
mezi Libereckým krajem a společností VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění
staveb, se sídlem Rooseveltova 1804/4, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 46712143
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. 09. 2017
hlasování č. 71 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
72. (70) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Snížení energetické
náročnosti budovy tělocvičny – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1641/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti
budovy tělocvičny – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – SŠ
a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka Pozemní stavitelství s.r.o. se sídlem
Ruprechtická 538/24, Liberec 1, 460 01, IČO 27298370 za nabídkovou cenu za nabídkovou
cenu 3.195.340,71 Kč bez DPH, tj. 3.866.325,96 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/2177/2017 mezi Libereckým krajem a společností
Pozemní stavitelství s.r.o. se sídlem Ruprechtická 538/24, Liberec 1, 460 01, IČO 27298370
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. 09. 2017
hlasování č. 72 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
73. (71) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Snížení energetické
náročnosti budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“
M. Pieter stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1642/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti
budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“
Rada kraje po projednání
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rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen
– SŠ a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka Pozemní stavitelství s.r.o.
se sídlem Ruprechtická 538/24, Liberec 1, 460 01, IČO 27298370 za nabídkovou cenu
6.008.177,49 Kč bez DPH, tj. 7.269.894,76 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/2178/2017 mezi Libereckým krajem a společností
Pozemní stavitelství s.r.o. se sídlem Ruprechtická 538/24, Liberec 1, 460 01, IČO 27298370
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. 09. 2017
hlasování č. 73 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
74. (72) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK automobilového
průmyslu – stavební práce“
M. Pieter uvedl, že na základě dohody členů rady kraje u dříve projednaných bodů č. 52, 53
a 54 stahuje tento bod z programu jednání rady kraje.
75. (73) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK strojírenství
a elektrotechniky – stavební práce“
M. Pieter uvedl, že na základě dohody členů rady kraje u dříve projednaných bodů č. 52, 53
a 54 stahuje tento bod z programu jednání rady kraje.
76. (74) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti
a vnitřní úpravy budovy D - Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková
organizace
M. Pieter stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1643/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti a vnitřní
úpravy budovy D - Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti a vnitřní úpravy
budovy D - Léčebna respiračních nemocí Cvikov, 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,
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náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
Ing. Miloslava Břicháčková, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová (Zítková), odborný zaměstnanec oddělení
veřejných zakázek,
MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví,
náhradník Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek,
Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky,
náhradník PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví,
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,
MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví,
náhradník Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek,
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,
Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky,
náhradník PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví,
Ing. Rudolf Focke, ředitel Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace,
náhradník Helena Rampouchová, vrchní sestra Léčebny respiračních nemocí Cvikov,
příspěvková organizace,
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/3022/2017
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: 30. 09. 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.,
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3.

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/hod.

hlasování č. 74 pro 7
proti
Na jednání nebyla přítomna Ing. Volfová.

0

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

77. (75) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Snížení
energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace“
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1644/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Snížení energetické
náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců
Sloup v Čechách, příspěvková organizace“,
jmenuje
hodnotící komisi ve složení
Mgr. Pavel Svoboda náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek,
Ing. Miloslava Břicháčková, investiční technik - rozpočtář,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka vedoucí oddělení investic,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí,
náhradník Ing. Andrea Klimečková, finanční referent, odbor sociálních věcí,
Bc. Karolína Šimonová, projektová manažerka oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
Mgr. Dagmar Žaloudková, ředitelka Domova důchodců Sloup v Čechách, p.o.,
náhradník Ing. Anna Marková, zástupkyně ředitelky Domova důchodců Sloup v Čechách,
p.o.,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/3040/2017
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a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
hlasování č. 75 pro 7
proti
Na jednání nebyla přítomna Ing. Volfová.

0

Termín: 30. 09. 2017
zdržel se
0
byl přijat

78. (76) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Snížení energetické náročnosti
levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková
organizace“
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1645/17/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Snížení energetické náročnosti levého
a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „TDI – Snížení energetické náročnosti levého a pravého
předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“ 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/3050/2017,
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
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a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Miloslava Břicháčková, investiční technik - rozpočtář,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka vedoucí oddělení investic,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí,
náhradník Ing. Andrea Klimečková, finanční referent, odbor sociálních věcí,
Bc. Karolína Šimonová, projektová manažerka oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
náhradník: Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
Mgr. Dagmar Žaloudková, ředitelka Domova důchodců Sloup v Čechách, p.o.,
náhradník Ing. Anna Marková, zástupkyně ředitelky Domova důchodců Sloup
v Čechách, p.o.
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. 09. 2017
hlasování č. 76 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Volfová.
79. (77) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Snížení energetické náročnosti
levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková
organizace“
M. Pieter stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1646/17/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Snížení energetické náročnosti levého
a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „BOZP – Snížení energetické náročnosti levého a pravého
předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“ 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,
2.
3.

text „výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
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č. OLP/3049/2017,
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. Miloslava Břicháčková, investiční technik - rozpočtář,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka vedoucí oddělení investic,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí,
náhradník Ing. Andrea Klimečková, finanční referent, odbor sociálních věcí,
Bc. Karolína Šimonová, projektová manažerka oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
Mgr. Dagmar Žaloudková, ředitelka Domova důchodců Sloup v Čechách, p.o.,
náhradník Ing. Anna Marková, zástupkyně ředitelky Domova důchodců Sloup
v Čechách, p.o.

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. 09. 2017
hlasování č. 77 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Volfová.
80. (78) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Gymnázium a Střední
odborná škola pedagogická, Liberec - výměna okenních a dveřních výplní“
M. Pieter přiblížil informace z předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1647/17/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Liberec - výměna okenních a dveřních výplní“
Rada kraje po projednání
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rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „BOZP – Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Liberec - výměna okenních a dveřních výplní“ 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,
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/3091/2017,
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
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. 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. Jakub Syrovátka vedoucí oddělení investic,
náhradník Ing. Miloslava Břicháčková, investiční technik - rozpočtář,
Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet, financování, veřejné zakázky,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,
náhradník Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic
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. 09. 2017
hlasování č. 78 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Volfová.
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81. (79) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Gymnázium a Střední odborná
škola pedagogická, Liberec - výměna okenních a dveřních výplní“
M. Pieter stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1648/17/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Liberec - výměna okenních a dveřních výplní“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „TDI – Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec
- výměna okenních a dveřních výplní“ 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 koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/3097/2017,
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
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. 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. Jakub Syrovátka vedoucí oddělení investic,
náhradník Ing. Miloslava Břicháčková, investiční technik - rozpočtář,
Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet, financování, veřejné zakázky,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,
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náhradník Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic
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. 09. 2017
hlasování č. 79 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Volfová.
82. (80) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Gymnázium a Střední odborná
škola pedagogická, Liberec - výměna okenních a dveřních výplní“
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1649/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Liberec - výměna okenních a dveřních výplní“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Liberec - výměna okenních a dveřních výplní" ve zjednodušeném podlimitním
řízení dle § 53 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
a) komisi pro otevírání obálek ve složení
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 Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,
Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet, financování, veřejné zakázky,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
b) hodnotící komisi ve složení
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,
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. Drahomír Nesvadba, rozpočet, financování, veřejné zakázky,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
Mgr. Jiří Vydra, zástupce ředitele školy,
náhradník Mgr. Jaroslav Šťastný, ředitel školy,
Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
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náhradník Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,
Ing. Jaroslav Morávek, zástupce klubu KSČM,
náhradník Ing. František Pešek, zástupce klubu KSČM,
PhDr. Jaromír Baxa Ph.D., člen klubu Změna pro Liberecký kraj,
náhradník Kamila Lubasová, zástupce klubu Změna pro Liberecký kraj,
schvaluje
a) text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
b) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/3125/2017
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění,
2.

3.

Termín: 30. 09. 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
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce člence hodnotící
komise Kamile Lubasové. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální
odměna ve výši 100 Kč/hod.

hlasování č. 80 pro 7
proti
Na jednání nebyla přítomna Ing. Volfová.

0

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

83. (81) Veřejná zakázka malého rozsahu - „Rekonstrukce budov – rekonstrukce
koupelny a sociálního zařízení pro uživatele a zaměstnance CDS, 2. patro, Jedličkův
ústav Liberec, p.o.“ (CDS - centrum denních služeb) - informace o změně lhůty
pro podání nabídek
M. Pieter stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1650/17/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu - „Rekonstrukce budov – rekonstrukce koupelny
a sociálního zařízení pro uživatele a zaměstnance CDS, 2. patro, Jedličkův ústav
Liberec, p.o.“ (CDS - centrum denních služeb) - informace o změně lhůty pro podání
nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o změně lhůty pro podání nabídek ze dne 25. 8. 2017 na 4. 9. 2017 u výběrového
řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce budov – rekonstrukce koupelny
a sociálního zařízení pro uživatele a zaměstnance CDS, 2. patro, Jedličkův ústav Liberec,
p.o.“
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a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 29. 09. 2017
hlasování č. 81 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Volfová.
84. (82) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektových
žádostí do IROP 1.1 – tři silnice“ (Stráž pod Ralskem, Kryštofovo údolí – Křížany,
Jilemnice)
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1651/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektových žádostí
do IROP 1.1 – tři silnice“ (Stráž pod Ralskem, Kryštofovo údolí – Křížany, Jilemnice)
Rada kraje po projednání
ruší
usnesení č. 1164/17/RK z 11. Rady Libereckého kraje ze dne 20. 6. 2017 v plném rozsahu,
rozhoduje
a) o vyloučení účastníka BDO Czech Republic EU Office s.r.o., se sídlem Olbrachtova
1980/5, 140 00 Praha 4, IČO 49622625, který nesplnil analogicky dle § 124 odst. 1
zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon), povinnost uzavřít smlouvu,
b) o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektových žádostí
do IROP 1.1 – tři silnice", v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka
EUMONIA, spol. s.r.o., se sídlem Tatranská 860/7, 460 07, Liberec III – Jeřáb,
IČO 28688325, za nabídkovou cenu 74.400 Kč bez DPH, 90.024 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu na zpracování projektové žádosti č. OLP/1423/2017 mezi Libereckým krajem
a společností EUMONIA, spol. s.r.o., se sídlem Tatranská 860/7, 460 07, Liberec III – Jeřáb,
IČO 28688325
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 29. 09. 2017
hlasování č. 82 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
85. (83) Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Horní Prysk
a k.ú. Polevsko (FAMA 2017/05/035)
Ing. Volfová uvedla předložený materiál.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1652/17/RK
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Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. Horní Prysk a k.ú. Polevsko
(FAMA 2017/05/035)
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s bezúplatným převodem
- p.p.č. 420/2 o výměře 351 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p.p.č. 865/3 o výměře 29 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v katastrálním území Polevsko, obci Polevsko, evidovaných na listu
vlastnictví č. 16 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká
Lípa,
- p.p.č. 105/2 o výměře 44 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p.p.č. 107/3 o výměře 284 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p.p.č. 207/7 o výměře 882 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p.p.č. 221/3 o výměře 18 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p.p.č. 221/4 o výměře 13 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p.p.č. 221/5 o výměře 70 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p.p.č. 221/6 o výměře 56 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p.p.č. 221/7 o výměře 180 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
- p.p.č. 1513/2 o výměře 119 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházejících se v katastrálním území Horní Prysk, obci Prysk, evidovaných na listu
vlastnictví č. 22 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká
Lípa, od Lesů České republiky, s.p., se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106/19,
Nový Hradec Králové, PSČ 500 08, IČO 42196451,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Česká Lípa
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana
a) předložit návrh na bezúplatný převod k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 26. 09. 2017
b) po schválení bezúplatného převodu pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit
předložení žádosti na bezúplatný převod, vlastníkovi pozemků.
hlasování č. 83

pro

8

proti

0

Termín: 30. 04. 2018
zdržel se
0
byl přijat

86. (84) Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie
Česká Lípa“ – jmenování nové komise pro otevírání obálek
M. Pieter stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1653/17/RK
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká
Lípa“ – jmenování nové komise pro otevírání obálek
Rada kraje po projednání
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ruší
usnesení č. 1477/17/RK ze dne 8. 8. 2017 v části „jmenuje 1. komisi pro otevírání obálek
ve složení“,
jmenuje
Bc. Karolína Šimonová, projektový manažer,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních
fondů,
Ing. Miloslava Břicháčková, investiční technik - rozpočtář,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Mgr. Veronika Sedláčková, 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 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,
bere na vědomí
informaci o změně lhůty pro podání nabídek ze dne 6. 9. 2017 na 13. 9. 2017 u zadávacího
řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká
Lípa“
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. 09. 2017
hlasování č. 84 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen J. Löffelmann.
87. (86) Majetkoprávní operace – koupě
1. a) pozemků v k.ú. Tanvald (FAMA 2017/07/002)
b) kupní smlouva
2. a) pozemků v k.ú. Slaná (FAMA 201/07/048)
b) kupní smlouva
Ing. Volfová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1654/17/RK
Majetkoprávní operace – koupě
1. a) pozemků v k.ú. Tanvald (FAMA 2017/07/002)
b) kupní smlouva
2. a) pozemků v k.ú. Slaná (FAMA 201/07/048)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
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1.

a)

s koupí - p.p.č. 325/15 o výměře 11 m2, ostatní plocha, silnice, p.p.č. 325/16
o výměře 1 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Tanvald a obci Tanvald,
evidovaných na listu vlastnictví č. 3302 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, od Teplárenství Tanvald, s.r.o., se sídlem
Pod Špičákem 546, 468 41 Tanvald, IČO 64053903, za vzájemně dohodnutou kupní
cenu ve výši 600 Kč (slovy: šest set korun českých), refundace nebude uplatněna,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,

2.

a)

s koupí p.p.č. 709/10 o výměře 192 m2, ostatní plocha, silnice, p.p.č. 709/11
o výměře 8 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Slaná a obci Slaná,
evidovaných na listu vlastnictví č. 58 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Semily, od ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''
''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), bude uplatněna refundace,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Semily,
schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3141/2017 mezi Libereckým krajem
a Teplárenství Tanvald, s.r.o.,
2.

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3140/2017 mezi Libereckým krajem
a ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana
a) předložit návrhy na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 26. 09. 2017
b) po schválení koupí pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 04. 2018
2) Marku Pieterovi náměstku hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh
na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
hlasování č. 85 pro 6
proti
0
Na jednání nebyli přítomni J. Löffelmann a M. Půta.

Termín: 30. 04. 2018
zdržel se
0
byl přijat

88. (87) Majetkoprávní operace – budoucí koupě
a)
pozemků v k.ú. Žďár v Podbezdězí (FAMA 2017/06/041)
b)
budoucí kupní smlouva
Ing. Volfová uvedla předložený materiál.
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Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1655/17/RK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě
a)
pozemků v k.ú. Žďár v Podbezdězí (FAMA 2017/06/041)
b)
budoucí kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s budoucí koupí
- části p.p.č. 29/1 o předpokládané výměře cca 5 m2, zahrada,
- části p.p.č. 29/2 o předpokládané výměře cca 33 m2, zahrada,
- části st.p.č. 35 o předpokládané výměře cca 95 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
nacházejících se v katastrálním území Žďár v Podbezdězí, obci Doksy, evidovaných
na listu vlastnictví č. 158 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Česká Lípa, '''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''' ''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''',
- části p.p.č. 172/1 o předpokládané výměře cca 1 m2, trvalý travní porost, nacházející
se v katastrálním území Žďár v Podbezdězí, obci Doksy, evidované na listu vlastnictví
č. 201 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa,
od '''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' ''''''' ''''''''''''' '' ''''''''''''' '''''' '''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''',
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 650 Kč (slovy: šest set padesát korun
českých) za 1 m2, po dokončení stavební akce „Silnice II/273 úsek hranice kraje - Okna“,
refundace nebude uplatněna,
b) se svěřením takto v budoucnu nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě
silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32,
460 06 Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Česká Lípa,
schvaluje
předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní číslo OLP/3137/2017 mezi Libereckým
krajem a ''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje
a) předložit návrh na budoucí koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 26. 09. 2017
b) zajistit po schválení budoucí koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí kupní smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje.
hlasování č. 86 pro 6
proti
0
Na jednání nebyli přítomni J. Löffelmann a M. Půta.
89. (88) Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí
a)
pozemků v k.ú. Košťálov
b)
smlouva o bezúplatném převodu
Ing. Volfová uvedla předložený materiál.
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Termín: 31. 12. 2018
zdržel se
0
byl přijat

Zápis z 15. zasedání RK konaného dne 5. 9. 2017
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1656/17/RK
Majetkoprávní operace – bezúplatné nabytí
a)
pozemků v k.ú. Košťálov
b)
smlouva o bezúplatném převodu
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s bezúplatným nabytím p.p.č. 1996/27 o výměře 94 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, nacházející se v k.ú. Košťálov, obci Košťálov, evidované na listu vlastnictví
č. 60000 u Katastrálního pracoviště Semily, spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/7
k p.p.č. 1996/20 o výměře 290 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v k.ú. Košťálov, obci Košťálov, zapsané na listu vlastnictví č. 376 u Katastrálního
pracoviště Semily, a spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/5 k p.p.č. 1996/26 o výměře
303 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející se v k.ú. území Košťálov, obci
Košťálov, zapsané na listu vlastnictví č. 322 u Katastrálního pracoviště Semily, od ČR –
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
Nové Město, 128 00 Praha 2, IČO 69797111, hodnota pozemků dle účetní evidence činí
79 Kč (slovy: sedmdesát devět korun českých), pozemky jsou zastavěny tělesem silnice
č. II/286,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily,
c) s předloženým návrhem smlouvy číslo OLP/1745/2017 mezi Libereckým krajem a ČR Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje
a) předložit návrh bezúplatného nabytí a smlouvy k projednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
Termín: 26. 09. 2017
b) zajistit po schválení bezúplatného nabytí Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2017
2) Marku Pieterovi, náměstku hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
hlasování č. 87 pro 6
proti
0
Na jednání nebyli přítomni J. Löffelmann a M. Půta.
90. (89) Majetkoprávní operace – přijetí daru
a)
pozemku v k.ú. Tachov u Doks
b)
darovací smlouva
Ing. Volfová stručně uvedla předložený materiál.
- 118 -

Termín: 30. 04. 2018
zdržel se
0
byl přijat

Zápis z 15. zasedání RK konaného dne 5. 9. 2017
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1657/17/RK
Majetkoprávní operace – přijetí daru
a)
pozemku v k.ú. Tachov u Doks
b)
darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s přijetím daru části p.p.č. 643/67 o výměře 64 m2, nově označené jako p.p.č. 643/69,
ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 323-158/2016
ze dne 24. 8. 2016, nacházející se v k.ú. Tachov u Doks, Obec Tachov, od Obce Tachov,
se sídlem Tachov 34, 472 01 Tachov, IČO 49864009, hodnota pozemku dle účetní
evidence činí 1.477,76 Kč (slovy: jeden tisíc čtyři sta sedmdesát sedm korun českých,
76 haléřů), pozemek pod tělesem silnice ev.č. III/2705,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa,
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/3152/2017 mezi Libereckým krajem a Obcí
Tachov
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana
a)

předložit návrh na přijetí daru k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 26. 09. 2017
b) zajistit po schválení přijetí daru Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2017
2) Marku Pieterovi, náměstku hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
hlasování č. 88 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0

Termín: 30. 04. 2018
zdržel se
0
byl přijat

91. (90) Majetkoprávní operace – darování
a)
pozemků v k.ú. Brniště
b)
darovací smlouva
Ing. Volfová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1658/17/RK
Majetkoprávní operace – darování
a)
pozemků v k.ú. Brniště
b)
darovací smlouva
Rada kraje po projednání
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souhlasí
s darováním p.p.č. 1599/27 o výměře 7 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 1599/29 o výměře 160 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 1599/62 o výměře 1 m2, ostatní plocha, způsob využití manipulační
plocha, p.p.č. 1599/66 o výměře 4 m2, trvalý travní porost, p.p.č. 1599/68 o výměře 26 m2,
ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, p.p.č. 1599/41 o výměře 15 m2, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 1599/45 o výměře 153 m2, ostatní plocha,
způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 1599/73 o výměře 9 m2, ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem č. 497-85/2016 ze dne
5. 12. 2016, nacházejících se v k.ú. Brniště, Obci Brniště, Obci Brniště, se sídlem Brniště 102,
471 29 Brniště, IČ 00260401, hodnota daru dle účetní evidence činí 7.500 Kč (slovy: sedm
tisíc pět set korun českých), jedná se o pozemky pod chodníky ve vlastnictví obce,
schvaluje
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/3143/2017 mezi Libereckým krajem a Obcí
Brniště
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje
a)

předložit návrh na darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 26. 09. 2017
b) zajistit po schválení darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2017
2) Marku Pieterovi, náměstku hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
hlasování č. 89 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0

Termín: 30. 04. 2018
zdržel se
0
byl přijat

92. (91) Majetkoprávní operace – prodej
a)
pozemků v k.ú. Harrachov
b)
kupní smlouva
Ing. Volfová provedla členy rady kraje předloženým materiálem.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1659/17/RK
Majetkoprávní operace – prodej
a)
pozemků v k.ú. Harrachov
b)
kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s prodejem částí p.p.č. 1175/104 nově označených jako p.p.č. 1175/104 o výměře 537 m2,
a p.p.č. 1175/185 o výměře 1 m2, obě ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezených
geometrickým plánem č. 1991-691/2012 ze dne 22. 4. 2013, nacházejících
se v k.ú. Harrachov, obci Harrachov, a evidovaných na listu vlastnictví č. 227 u Katastrálního
pracoviště Jablonec nad Nisou, Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,
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140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, za kupní cenu dle znaleckého posudku č. 202267/2017 ze dne 22. 4. 2017 ve výši 199.060 Kč (slovy: jedno sto devadesát devět tisíc
šedesát korun českých), jedná se o pozemky, které se stanou součástí silnice I. třídy – I/10
Turnov - Harrachov,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/3142/2017 mezi Libereckým krajem
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, náměstku hejtmana kraje
a) předložit návrh na prodej pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 26. 09. 2017
b) zajistit po schválení prodeje pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
kupní smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
2.

Termín: 31. 12. 2017
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2018

hlasování č. 90 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0

zdržel se

0

byl přijat

93. (92) Majetkoprávní operace – zrušení části usnesení č. 1052/17/RK v bodě 2. a), b)
Ing. Koudelka seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1660/17/RK
Majetkoprávní operace – zrušení části usnesení č. 1052/17/RK v bodě 2. a), b)
Rada kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 1052/17/RK v bodě 2. a), b) - prodej p.p.č. 141/4 o výměře 3 m2,
a p.p.č. 141/5 o výměře 22 m2, obě ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, nacházejících
se v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, a evidovaných na listu vlastnictví
č. 2123 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''' '''''''' '''''''''''''' '''''''''''' '''''''''',
za kupní cenu ve výši 18.750 Kč (slovy: osmnáct tisíc sedm set padesát korun českých),
pozemky jsou nepotřebné a nevyužitelné
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, předložit návrh na zrušení části usnesení
č. 244/17/ZK v bodě 2) k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 91 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen J. Löffelmann.
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94. Souhlas s umístěním sídla Sdružení obcí Libereckého kraje, v budově
„E“ v k.ú. Liberec
Ing. Volfová seznámila členy rady kraje s informacemi uvedenými v předloženém materiálu.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1661/17/RK
Souhlas s umístěním sídla Sdružení obcí Libereckého kraje, v budově „E“ v k.ú. Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
umístění sídla Sdružení obcí Libereckého kraje, se sídlem tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec
III, IČO 64669246 v budově Liberec IV – Perštýn, č.p. 525, způsob využití jiná stavba
(budova „E“), jež je součástí p.p.č. 4008/1 o výměře 3829 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
nacházejícím se v k.ú. Liberec, obci Liberec, evidovaným na listu vlastnictví č. 4358
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, a to po dobu
platnosti nájemní smlouvy č.j. OLP/1347/2017 ze dne 1. 8. 2017 ve znění dodatku č. 1
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyně hejtmana kraje, vyrozumět o tomto předsedu
Sdružení obcí Libereckého kraje
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 92 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen P. Tulpa.
95. Majetkoprávní operace – smlouva o právu k provedení stavby v k.ú. Jablonec
nad Nisou
Ing. Volfová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1662/17/RK
Majetkoprávní operace – smlouva o právu k provedení stavby v k.ú. Jablonec nad Nisou
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby v rámci akce „Modernizace TT Liberec –
Jablonec nad Nisou – 4. úsek Jablonec n. N. U Nisy – křižovatka Budovatelů x Poštovní“
na st.p.č. 2758/1 o výměře 1522 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba
Jablonec nad Nisou, č.p. 2600, občanská vybavenost, nacházejících se v k.ú. Jablonec
nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, evidovaných na listu vlastnictví č. 4985
u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, se společností Dopravní podnik měst
Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., se sídlem Mrštíkova 3, 461 71 Liberec 3,
IČO 47311975, jedná se o trvalý zábor pozemku při umístění stavby chodníku,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/3144/2017
mezi Libereckým krajem a společností Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce
nad Nisou, a.s.
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
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Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 93 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen P. Tulpa.

0

zdržel se

0

byl přijat

96. Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby
1.
v k.ú. Semily (FAMA 2017/08/032)
2.
v k.ú. Turnov (FAMA 2017/08/041)
3.
v k.ú. Semily (FAMA 2017/08/046)
Ing. Koudelka uvedl předložený materiál a požádal o úpravu po projednání, a to v důvodové
zprávě č. 2 je chybně uvedeno, že investorem bude Město Semily. Investorem akce je Město
Turnov.
Ing. Volfová navrhla, aby v důvodových zprávách byl upraven text následovně – doklad
o právu provést stavbu podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je jednou z podmínek
pro vydání územního a stavebního rozhodnutí.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1663/17/RK
Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby
1.
v k.ú. Semily (FAMA 2017/08/032)
2.
v k.ú. Turnov (FAMA 2017/08/041)
3.
v k.ú. Semily (FAMA 2017/08/046)
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Chodník v Benešovské ulici, Semily“
na p.p.č. 4110/1 o výměře 16137 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
ev. č. III/2893, nacházející se v katastrálním území Semily, obec Semily, evidované
na listu vlastnictví č. 655 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily, s Městem Semily, se sídlem Husova 82, 513 01 Semily,
IČO 00276111, jedná se o trvalý zábor pozemku pro stavbu chodníku,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/3127/2017
mezi Libereckým krajem a Městem Semily,
2.

a)

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Chodník v ulici Přepeřská, Turnov“
na p.p.č. 2013/1 o výměře 7401 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
ev. č. II/610, nacházející se v katastrálním území Turnov, obec Turnov, evidované
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 o trvalý zábor pozemku pro stavbu chodníku,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/3128/2017
mezi Libereckým krajem a městem Turnov,

3.

a)

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Bezpečné chodníky v ul. Jana Žižky,
Luční a Nádražní, Semily“ na p.p.č. 1182/1 o výměře 3135 m2, p.p.č. 4116/1
o výměře 2464 m2, oba ostatní plocha, způsob využití silnice, ev. č. II/292
a p.p.č. 4120/2 o výměře 1416 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
ev. č. II/289, vše nacházející se v katastrálním území Semily, obec Semily,
evidované na listu vlastnictví č. 655 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
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Katastrální pracoviště Semily, s Městem Semily, se sídlem Husova 82, 513 01
Semily, IČO 00276111, jedná se o trvalý zábor pozemku pro stavbu chodníku,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/3126/2017
mezi Libereckým krajem a Městem Semily
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 94 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen P. Tulpa.
97. (112) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka a realizace interiéru
nové stálé expozice Pro horolezce neexistují hranice“
M. Pieter stručně uvedl předložený materiál a požádal o úpravu po projednání, a to ve složení
hodnotící komise, aby byl nahrazen Ing. Vinklátovou.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1664/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka a realizace interiéru nové stálé
expozice Pro horolezce neexistují hranice“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka a realizace interiéru nové stálé
expozice Pro horolezce neexistují hranice“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
a) komisi pro otevírání obálek ve složení
Ing. Květa Vinklátová, člen rady kraje,
náhradník Ing. Radka Loučková Kotasová, člen rady kraje,
Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník Ing. Věra Farská, projektový manažer,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Ilona Vlachová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
náhradník Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury,
b) hodnotící komisi ve složení
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
náhradník Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
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,
PhDr. Vladimíra Jakouběová, ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově, p. o.,
náhradník PhDr. Jan Prostředník, Ph.D., zástupce ředitelky Muzea Českého ráje
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v Turnově, p. o.,
Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů,
náhradník Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
MgA. Ondřej Tobola, zhotovitel projektové dokumentace,
náhradník MgA. Radim Babák, zhotovitel projektové dokumentace,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o dílo a kupní stavby č. OLP/2429/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 95 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
98. (117) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové
dokumentace pro projekt „Jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků, Gymnázium,
Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“
Ing. Koudelka uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1665/17/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace
pro projekt „Jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků, Gymnázium, Mimoň, Letná
263, příspěvková organizace“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace pro projekt
„Jazyková laboratoř pro výuku cizích jazyků, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, 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)
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. 09. 2017
hlasování č. 96 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
99. (97) Zapojení rychlíků dopravce České dráhy, a.s. do IDOL – Smlouva o vstupu
do IDOL a o provozu IDOL č. OLP/3010/2017; Dohoda o podmínkách integrace vlaků
dálkové dopravy do Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje – IDOL
č. OLP/3011/2017
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Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy, Ing. Pavel Jaško,
projektový specialista KORID LK, spol. s r.o. a Ing. Monika Šulcová, vedoucí oddělení
dopravní obslužnosti.
M. Pieter ve stručnosti seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1666/17/RK
Zapojení rychlíků dopravce České dráhy, a.s. do IDOL – Smlouva o vstupu do IDOL
a o provozu IDOL č. OLP/3010/2017; Dohoda o podmínkách integrace vlaků dálkové
dopravy do Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje – IDOL
č. OLP/3011/2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. Smlouvu o vstupu do IDOL a o provozu IDOL č. OLP/3010/2017 uzavíranou
mezi Libereckým krajem, společností KORID LK, spol. s r.o., IČ 27267351, se sídlem
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 a dopravcem České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem
Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1,
2.

Dohodu o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy do Integrovaného dopravního
systému Libereckého kraje – IDOL č. OLP/3011/2017 uzavíranou mezi Libereckým
krajem, společností KORID LK, spol. s r.o., IČ 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2, dopravcem České dráhy, a.s., IČ 70994226, se sídlem Nábřeží
L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 a Českou republikou – Ministerstvem dopravy,
IČ 66003008, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit předložení Smlouvy o vstupu do IDOL a o provozu IDOL
č. OLP/3010/2017 k podpisu hejtmanovi,
2.

Termín: 31. 12. 2017
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit předložení Dohody o podmínkách integrace vlaků dálkové dopravy
do Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje – IDOL č. OLP/3011/2017
k podpisu hejtmanovi.

hlasování č. 97

pro

8

proti

0

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

100. (98) Dodatek č. 1 k Dohodě o společném zadávacím řízení pro Východosaskou síť II
(OSN II) č. OLP/829/2016
Ing. Šulcová sdělila detaily smluvních podmínek.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1667/17/RK
Dodatek č. 1 k Dohodě o společném zadávacím řízení pro Východosaskou síť II (OSN II)
č. OLP/829/2016
Rada kraje po projednání
souhlasí
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se zněním 1. dodatku k Dohodě o společném zadávacím řízení pro Východosaskou síť II
(OSN II) č. OLP/829/2016 navrhovaným k uzavření mezi německým Účelovým sdružením
Dopravní svaz Horní Lužice-Dolní Slezsko (Zweckverband Verkehrsverbund OberlausitzNiederschlesien), se sídlem Rosenstrasse 31, Bautzen, SRN, IČ 204/149/02856; Ústeckým
krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 708 92 156,
a Libereckým krajem
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit zastupitelstvu kraje ke schválení návrh 1. dodatku k Dohodě o společném zadávacím
řízení pro Východosaskou síť II (OSN II) č. OLP/829/2016.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 98 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
101. (99) Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
č. OLP/3023/2017 – AAH Czech s.r.o
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1668/17/RK
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
č. OLP/3023/2017 – AAH Czech s.r.o
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje č. OLP/3023/2017,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a obchodní společností AAH Czech s.r.o., IČ 06192688,
se sídlem Nové Zákupy 528, 471 23 Zákupy
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit předložení smlouvy č. OLP/3023/2017 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 99 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
102. (100) Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2017 - financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic
II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje – navýšení finančních prostředků
M. Pieter stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1669/17/RK
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2017 - financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy
ve vlastnictví Libereckého kraje – navýšení finančních prostředků
Rada kraje po projednání
schvaluje
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a)

přijetí dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská
278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508, na rok 2017 ve výši 18.780.000 Kč na financování
výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého
kraje,
b) dodatek č. 259S/2017/1 ke smlouvě číslo OLP/1329/2017 (číslo poskytovatele:
259S/2017) o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2017 ve výši 122.355.000 Kč, mezi Libereckým krajem a Státním
fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,
IČ 70856508, kterým dochází ke stanovení maximální částky poskytnutých finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 ve výši
141.135.000 Kč
a ukládá
a) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, předložit dodatek č. 259S/2017/1 ke smlouvě číslo OLP/1329/2017 (číslo
poskytovatele 259S/2017), Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu,
Termín: 30. 09. 2017
b) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, předložit informaci o navýšení dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury zastupitelstvu kraje jako písemnou informaci,
hlasování č. 100 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.

0

Termín: 26. 09. 2017
zdržel se
0
byl přijat

103. (101) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova
dopravního značení cyklotrasy KČT 17 Greenway Jizera“
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1670/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova dopravního
značení cyklotrasy KČT 17 Greenway Jizera“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Obnova dopravního značení cyklotrasy KČT 17 Greenway Jizera“,
jmenuje
hodnotící komisi ve složení
Ing. Iveta Moravcová, cyklokoordinátor,
náhradník Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
náhradník Ing. Milan Holeček, silniční technik,
Ing. Martina Dvořáková, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
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,
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Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Volfová Jitka, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/3005/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 29. 09. 2017
hlasování č. 101 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
104. (102) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 262/17 – navýšení příjmů kraje
a navýšení výdajů kapitoly 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; navýšení
nespecifikované rezervy akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“
Ing. Čáp stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1671/17/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 262/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů kapitoly 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; navýšení nespecifikované
rezervy akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 262/17, kterým se
1. navyšují příjmy kraje vybrané za prodej pozemků ve výši 3.331.690 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy u akce
„nespecifikovaná rezerva týkající spolufinancování k dotaci ze SFDI“ ve výši 3.331.690
Kč
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 262/17 k projednání a schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 26. 09. 2017
hlasování č. 102 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
105. (103) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP –
Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1672/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Silnice II/270
Jablonné v Podještědí – 2. etapa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele 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, a to účastníka 3L studio s.r.o., se sídlem
Jiřího z Poděbrad 1435/12, 470 01 Česká Lípa, IČ 25462644, za nabídkovou cenu 81.000 Kč
bez DPH, tj. 98.010 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/2506/2017 mezi Libereckým krajem a společností 3L studio s.r.o., se sídlem Jiřího
z Poděbrad 1435/12, 470 01 Česká Lípa, IČ 25462644
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. 09. 2017
hlasování č. 103 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
106. (104) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Silnice
II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“
M. Pieter stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1673/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Silnice II/270
Jablonné v Podještědí – 2. etapa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele 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, a to účastníka 3L studio s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435/12,
470 01 Česká Lípa, IČO 25462644, za nabídkovou cenu 189.000 Kč bez DPH, tj. 228.690 Kč
včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/2505/2017
mezi Libereckým krajem a společností 3L studio s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435/12,
470 01 Česká Lípa, IČ 25462644
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, v platném
znění.
Termín: 30. 09. 2017
hlasování č. 104 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
107. (105) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – silnice
II/270 Mimoň a propust na silnici III/26836 Cvikov“
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1674/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – silnice II/270
Mimoň a propust na silnici III/26836 Cvikov“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele 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“, v souladu s ustanovením § 141 odst. 3
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
a to účastníka 3L studio s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01, Česká Lípa,
IČO 25462644, za nabídkovou cenu 69.600 Kč bez DPH, tj. 84.216 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/2488/2017
mezi Libereckým krajem a společností 3L studio s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435,
470 01, Česká Lípa
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: 30. 09. 2017
hlasování č. 105 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
108. (106) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice
III/2875 Proseč, rekonstrukce propustku“
M. Pieter stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1675/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/2875
Proseč, rekonstrukce propustku“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/2875 Proseč, rekonstrukce
propustku“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka 1. jizerskohorská stavební
společnost, s.r.o., se sídlem Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO 49904884,
za nabídkovou cenu 455.455 Kč bez DPH, 551.101 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/2620/2017 mezi Libereckým krajem a společností
1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., se sídlem Pražská 392, 463 42 Hodkovice
nad Mohelkou, IČO 49904884
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 30. 09. 2017
hlasování č. 106 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
109. (107) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice
III/28610 Bradlecká Lhota - Kyje“
M. Pieter stručně seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1676/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/28610
Bradlecká Lhota - Kyje“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/28610 Bradlecká Lhota Kyje“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka M - SILNICE a.s., se sídlem
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, za nabídkovou cenu
2.688.306,10 Kč bez DPH, 3.252.850,38 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/2619/2017 mezi Libereckým krajem a společností
M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO 42196868
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 30. 09. 2017
hlasování č. 107 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
110. (108) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice
III/28727 Jenišovice“
M. Pieter uvedl předložený materiál.
M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy po projednání o délku opravovaného úseku
komunikace.
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Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1677/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/28727
Jenišovice“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/28727 Jenišovice“,
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka COLAS CZ, se sídlem Praha 9,
Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO 26177005, za nabídkovou cenu 3.160.115,52 Kč bez DPH,
3.823.739,78 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/2664/2017 mezi Libereckým krajem a společností
COLAS CZ, se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO 26177005
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 30. 09. 2017
hlasování č. 108 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
111. (110) Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR "Podpora koordinátorů
pro romské záležitosti na rok 2018"
b)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 13. a 14. zasedání rady kraje
a na 21. a 22. mimořádném zasedání rady kraje
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1678/17/RK
Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)
Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR "Podpora koordinátorů
pro romské záležitosti na rok 2018"
b)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 13. a 14. zasedání rady kraje
a na 21. a 22. mimořádném zasedání rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR "Podpora koordinátorů
pro romské záležitosti na rok 2018",
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 13. a 14. zasedání rady kraje
a na 21. a 22. mimořádném zasedání rady kraje
a ukládá
a) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit zastupitelstvu písemnou
Informaci - Žádost o neinvestiční dotaci na program Úřadu vlády ČR "Podpora
koordinátorů pro romské záležitosti na rok 2018", ke vzetí na vědomí,
Termín: 26. 09. 2017
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b) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci
- Přehled veřejných zakázek projednaných na 13. a 14. zasedání rady kraje a na 21. a 22.
mimořádném zasedání rady kraje, ke vzetí na vědomí.
hlasování č. 109 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.

0

Termín: 26. 09. 2017
zdržel se
0
byl přijat

112. (111) Příprava 8. zasedání zastupitelstva kraje dne 26. 9. 2017
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1679/17/RK
Příprava 8. zasedání zastupitelstva kraje dne 26. 9. 2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem programu na 8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne
26. 9. 2017.
hlasování č. 110 pro 7
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka
113. (119) Sdělení zadavatele k Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne
24. 8. 2017 v rámci veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti
Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II. – oblast Východ“
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy, Ing. Monika
Šulcová, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti a Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení
veřejných zakázek.
M. Půta stručně popsal obsah předloženého materiálu.
Následně proběhla krátká diskuze.
Bez připomínek a další diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1680/17/RK
Sdělení zadavatele k Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne
24. 8. 2017 v rámci veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti
Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II. – oblast Východ“
Rada kraje po projednání
schvaluje
Sdělení zadavatele k Usnesením Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 24. 8. 2017
a 1. 9. 2017 ve věci návrhu na uložení zákazu plnění „Smlouvy o veřejných službách
v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na dočasné zabezpečení stanoveného
rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Východ, č. OLP/744/2017“
uzavřené na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II. – oblast Východ“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 05. 09. 2017
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hlasování č. 111

pro

6

proti

0

zdržel se
M. Pieter
MUDr. Sobotka

2

byl přijat

114. (120) Doplnění Vyjádření k Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů
zadavatele – dobrovolného oznámení o záměru uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku
„Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu
v přepravě cestujících v autobusové dopravě“ a postupu zadavatele, který směřuje
k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1681/17/RK
Doplnění Vyjádření k Návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele –
dobrovolného oznámení o záměru uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku „Nabytí
výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě
cestujících v autobusové dopravě“ a postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné
zakázky mimo zadávací řízení
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Vyjádřením zadavatele k návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne
18. 8. 2017 a současně vyjádření zadavatele k doplnění návrhu ze dne 23. 8. 2017 k Návrhu
na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – dobrovolného oznámení o záměru
uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku „Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu)
ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě“
a postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení dle § 252
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajištění dalšího postupu
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 05. 09. 2017
hlasování č. 112 pro 6
proti
0
zdržel se
1 byl přijat
MUDr. Sobotka
115. (122) Zpracování vstupní analýzy spočívající v posouzení výhodnosti odkupu
závodu autobusových dopravců – příkazní smlouva se společností KORID LK, spol.
s r.o.
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Pavel Blažek, jednatel KORID LK, spol. s r.o.,
Ing. Jiří Hruboň, ředitel KORID LK, spol. s r.o. a Mgr. Leoš Teufl, vedoucí oddělení dozoru
a legislativy.
M. Pieter ve stručnosti seznámil členy rady kraje s obsahem předloženého materiálu.
Následně proběhla rozsáhlá diskuze, na základě, které M. Pieter stáhl tento bod z programu
jednání rady kraje.
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116. (110) Různé
Další náměty ani připomínky nikdo neměl. M. Půta, hejtman, ukončil 15. zasedání rady kraje
v roce 2017 ve 12.20 hodin.

Ověřovatelé

Ing. Květa Vinklátová

……………..………………….……

MUDr. Přemysl Sobotka

………………………………………

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

Liberec 8. 9. 2017
Zapsala, Jitka Machálková
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