Z á p i s č. 23
z 23. mimořádného zasedání
Rady Libereckého kraje konaného
dne 11. 9. 2017
Přítomno

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

Omluveni

Marek Pieter, Ing. Jitka Volfová

Ověřovatelé

M. Půta, Jiří Löffelmann

Zapisovatelka

Jitka Machálková

23. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2017 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.30 hodin.
Omluvil nepřítomnost M. Pietera a Ing. Jitky Volfové. Dále omluvil Ing. Květu Vinklátovou,
která avizovala pozdější příchod. Navrhl, aby zápis ověřili Jiří Löffelmann a Martin Půta,
zapisovatelkou dnešního jednání určil Jitku Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1 pro 6
proti
0
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2510/2017 Z
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje Program
6.1 Rozvoj cyklistické dopravy pro Obec
Bílý Kostel nad Nisou, na projekt
„Cyklostezka Paradise – Bílý Kostel
nad Nisou“

Marek Pieter

3.

Sdělení zadavatele k Usnesení Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže ze dne
6. 9. 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

4.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Poradenské služby spočívající
v posouzení možnosti odkupu části
závodu BusLine, a.s. a části závodu
ČSAD Česká Lípa, a.s“

Marek Pieter

1

odb. dopravy

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Zápis z 23. mimořádného zasedání RK konaného dne 11. 9. 2017
5.

Usnesení Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže ze dne 7. 9. 2017
ve věci „Nabytí výlučné majetkové
účasti (podílu) ve společnosti zajišťující
veřejnou službu v přepravě cestujících
v autobusové dopravě“

Mgr. René Havlík odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

M. Půta uvedl, že bod č. 4 byl doručen e-mailem dne 8. 9. 2017 v odpoledních hodinách
členům rady kraje.
Požadavky na úpravu návrhu programu nebyly vzneseny, M. Půta o něm nechal hlasovat.
hlasování č. 2 pro 6
proti
0
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.

zdržel se

0

byl přijat

2. Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2510/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy pro Obec Bílý Kostel
nad Nisou, na projekt „Cyklostezka Paradise – Bílý Kostel nad Nisou“
Na jednání byli přizváni Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy, Mgr. Martina Šťastná,
vedoucí oddělení veřejných zakázek, Ing. Monika Šulcová, vedoucí oddělení dopravní
obslužnosti a Mgr. Leoš Teufl, vedoucí oddělení dozoru a legislativy.
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1682/17/mRK
Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2510/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy pro Obec Bílý Kostel
nad Nisou, na projekt „Cyklostezka Paradise – Bílý Kostel nad Nisou“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Obce Bílý Kostel nad Nisou, Bílý Kostel nad Nisou 206, 463 31 Chrastava,
IČ 00672106, ze dne 4. 9. 2017 o změnu projektu „Cyklostezka Paradise – Bílý Kostel
nad Nisou“,
souhlasí
1) se změnou termínu ukončení realizace projektu „Cyklostezka Paradise – Bílý Kostel
nad Nisou“ ze dne 31. 10. 2017 na 30. 11. 2018, a s prodloužením termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 20. 12. 2017 na 19. 1. 2019, z důvodu technického
problému, který se vyskytl při stavbě cyklostezky,
2) se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě OLP/2510/2017, kterým se mění termín ukončení
realizace projektu z 31. 10. 2017 na 30. 11. 2018 a termín závěrečného vyúčtování
projektu z 20. 12. 2017 na 19. 1. 2019
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit materiál - Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2510/2017 o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy pro Obec Bílý
Kostel nad Nisou, na projekt „Cyklostezka Paradise – Bílý Kostel nad Nisou“, ke schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
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hlasování č. 3 pro 6
proti
0
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.

Termín: 26. 09. 2017
zdržel se
0

byl přijat

3. Sdělení zadavatele k Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne
6. 9. 2017 v rámci veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti
Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II. – oblast Východ“
Mgr. Šťastná podrobně seznámila členy rady kraje s obsahem předloženého materiálu.
Následně proběhlá krátká diskuze.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1683/17/mRK
Sdělení zadavatele k Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 6. 9. 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 6. 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: 11. 09. 2017
hlasování č. 4 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
4. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Poradenské služby spočívající v posouzení
možnosti odkupu části závodu BusLine, a.s. a části závodu ČSAD Česká Lípa, a.s.“
M. Půta stručně uvedl důvody, proč stahuje z dnešního jednání tento materiál. Dále uvedl,
že tento materiál bude předložen na řádném jednání rady kraje dne 19. 9. 2017.
5. Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 7. 9. 2017 ve věci „Nabytí
výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě
cestujících v autobusové dopravě“
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Následně proběhla diskuze týkající se odpovědi ÚOHS – vysvětlení pojmu právní jednání,
žádost o bližší specifikaci, včetně prodloužení lhůty. Členové rady kraje se dohodli na úpravě
usnesení o ukládací doložku panu řediteli následovně
a ukládá
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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
a odeslat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže žádost o prodloužení lhůty a vysvětlení
pojmu právní jednání.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1684/17/mRK
Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 7. 9. 2017 ve věci „Nabytí
výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě
cestujících v autobusové dopravě“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Usnesení Úřadu hospodářské soutěže ze dne 7. 9. 2017, kterým se určuje lhůta k provedení
úkonu – podání informace Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o dalších právních
jednáních, která zadavatel provede při postupu směřujícímu k „Nabytí výlučné majetkové
účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové
dopravě“ mimo zadávací řízení, a zaslání příslušných podkladů, pořízených v souvislosti
s provedenými právními jednáními – a to nejpozději jeden den po provedení příslušných
právních jednání
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
a odeslat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže žádost o prodloužení lhůty a vysvětlení
pojmu právní jednání.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 6 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Žádné další náměty ani připomínky nebyly vzneseny. M. Půta, hejtman, ukončil
23. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2017 v 8.45 hodin.

---XXX---
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Ověřovatelé

Martin Půta

………………………………….

Jiří Löffelmann

………………………………….

……………………………..……
Martin Půta
hejtman

Liberec 11. 9. 2017
Zapsala, Jitka Machálková
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