Z á p i s č. 24
z 24. mimořádného zasedání Rady Libereckého
kraje konaného dne 25. 9. 2017

Přítomno

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

Ověřovatelé

Martin Půta a Ing. Jitka Volfová

Zapisovatelka

Jana Kvapilová

24. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2017 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.10 hodin.
Navrhl, aby zápis ověřili Martin Půta a Ing. Jitka Volfová, zapisovatelkou dnešního jednání
určil Janu Kvapilovou
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1
pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Pieter.

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky soutěže o návrh „Parkovací dům,
lávka a kultivace okolí sídla Libereckého
kraje“

Marek Pieter odb. investic a správy
nemovitého majetku

M. Půta navrhl doplnění programu o bod č. 3 - Podnět Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže.
Hlasování o zařazení nového bodu
hlasování č. 2 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Pieter.

0

zdržel se

0

byl přijat

Jiné požadavky na úpravu návrhu programu nebyly vzneseny, M. Půta o něm nechal hlasovat.
hlasování č. 3 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Pieter.

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky soutěže o návrh „Parkovací dům,
lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje“
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Zápis z 24. mimořádného zasedání RK konaného dne 25. 9. 2017
Na jednání rady kraje byl přizván člen poroty soutěže „Parkovací dům, lávka
a kultivace okolí sídla Libereckého kraje“ prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel
a Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku.
M. Půta uvedl předložený materiál.
Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel k soutěži doplnil, že z hodnocených deseti návrhů
jich porota vybrala pět. Z těchto vybraných návrhů pak bylo určeno pořadí a navrženo první
dvě místa ocenit a další tři odměnit.
Poté pan profesor stručně informoval o průběhu soutěže a zároveň krátce zdůvodnil výběr
vítězného návrhu.
M. Půta doplnil, že vítězný uchazeč jako jediný uvedl ve svém návrhu reálné finance.
Ing. Vinklátová ocenila odbornou argumentaci architektů při průběhu soutěže.
Následně bylo členům rady kraje představeno všech 10 návrhů s odborným komentářem
prof. Ing. arch. akad. arch. Suchomela.
Ing. Koudelka upozornil, že je třeba sestavit projektový tým v souvislosti s připomínkami
některých odborů KÚ (např. ve vztahu k životnímu prostředí a vzrostlým stromům).
Poté bude vyhlášeno JŘBU.
Dále Ing. Koudelka podal informaci o připravované výstavě soutěžních návrhů ve vestibulu
KÚ.
M. Půta požádal, aby byly návrhy, vhodným a důstojným způsobem, rozmístěny v předsálí
zasedací místnosti v den konání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26. 9. 2017.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1764/17/mRK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky soutěže o návrh „Parkovací dům,
lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
souhlasí
v souladu s ustanovením § 148 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
na základě doporučení poroty soutěže o návrh (dle Protokolu o hodnocení soutěžních návrhů
ze dne 20. 9. 2017), s výsledkem soutěže o návrh „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí
sídla Libereckého kraje“, a to s výběrem 1. návrhu účastníka re:architekti studio s.r.o.,
se sídlem Milady Horákové 481/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO 05559022 a s výběrem
2. návrhu účastníka SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec, se sídlem U Besedy 8/414,
460 07 Liberec III, IČO 18381481
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. 12. 2017
hlasování č. 4

pro 9

proti

0

zdržel se

0

3. Podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Na jednání byl přizván Mgr. Leoš Teufl, vedoucí oddělení dozoru a legislativy.
2

byl přijat

Zápis z 24. mimořádného zasedání RK konaného dne 25. 9. 2017
M. Půta shrnul obsah předloženého materiálu.
Následně se uskutečnila diskuse mezi členy rady kraje k předloženému materiálu, ze které
vyplynul závěr, že podnět proti postupu Města Česká Lípa a společnosti BusLine a.s., bude
podán, a dále, že advokát JUDr. Jakub Blažek bude zplnomocněn k zastupování Libereckého
kraje v tomto řízení před ÚOHS.
M. Půta požádal o úpravu důvodové zprávy materiálu ve smyslu úhrady správního poplatku
z rozpočtu kapitoly odboru kancelář hejtmana. Z usnesení navrhuje vyjmout text
„za podmínky schválení založení obchodní korporace na jednání zastupitelstva města dne
27. 9. 2017“.
Materiál se všemi změnami a doplněními bude upraven po projednání.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1765/17/mRK
Podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o návrhu materiálu pro jednání Zastupitelstva města Česká Lípa dne 27. září 2017,
ve věci zajištění provozování MHD ve městě Česká Lípa od 1. 1. 2019 formou společného
dopravního podniku se soukromým dopravcem,
schvaluje
plnou moc pro JUDr. Jakuba Blažka, advokáta, IČO 02156369, se sídlem Na Březince
1232/16, 15000 Praha - Smíchov, ve věci zastupování Libereckého kraje v řízení
před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit podání podnětu Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže proti postupu Města Česká Lípa a společnosti BusLine a.s., ve věci
vytvoření společného městského dopravního podniku.
Termín: 27. 09. 2017
hlasování č. 5

pro 8

proti

0

zdržel se
M. Pieter

1

byl přijat

M. Půta požádal ředitele KÚ LK, Mgr. Havlíka, o předložení přehledu objednávek
poradenství všech odborů za rok 2017, které byly objednány a podepsány přímo vedoucími
odborů.
Jednání rady kraje bylo přerušeno v 8.50 hodin.
Pokračování přerušeného jednání rady kraje v 10.35 hodin.
Členové rady kraje se dohodli na zařazení dalšího bodu do programu - Revokace usnesení
č. 1595/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.
Hlasování o zařazení nového bodu

3

Zápis z 24. mimořádného zasedání RK konaného dne 25. 9. 2017
hlasování č. 6 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.

0

zdržel se

0

byl přijat

4. Revokace usnesení č. 1595/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
Mgr. Křeček krátce zdůvodnil revokaci usnesení č. 1595/RK přijatého na 15. RK dne
5. 9. 2017.
Materiál dále předkládaný ZK bude ještě dnešní den zaslán v elektronické podobě členům
zastupitelstva kraje.
Bez další diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 1766/17/mRK
Revokace usnesení č. 1595/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
ruší
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,
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 12.200.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje
a) snížení ukazatele 04805020000 - Kluby reprezentující Liberecký kraj – sport
o 12.000.000 Kč,
b) snížení ukazatele 4804720000 - Nerozepsaná rezerva sport a tělovýchova
o 200.000 Kč,
c)
pč

zavedení nových specifických ukazatelů v celkové výši 12.200.000 Kč, z toho

číslo akce

podpora
v Kč do
výše

název akce
Tělovýchovná
jednota BÍLÍ
TYGŘI
LIBEREC, z.s.
FC SLOVAN
LIBERECmládež,spolek
TJ VK DUKLA
LIBEREC z.s.

1

4805970000

46744282

2

4805980000

3

4805990000

4

4806000000

VK DUKLA
ŽENY s.r.o.

5

4806010000

FK Jablonec, z.s. 70840105

Jeronýmov
a 494/20

Na
18381243 Hradbách
1300
Husitská
46747001
582/28
05790760

Plátenická
1104/32
U Stadionu
4904/5

4

Liberec

46007

Podpora činnosti
sportovního klubu

2.250.000

Liberec

46001

Podpora činnosti mládeže
ve sportovním klubu

2.250.000

Liberec

46007

Podpora týmu TJ VK
Dukla Liberec

1.000.000

46001

Podpora činnosti VK
DUKLA ŽENY

1.000.000

46601

Podpora činnosti
sportovního klubu

2.250.000

Liberec
VIRochlice
Jablonec
nad
Nisou
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FC Démoni
Česká Lípa z.s.
FBC Liberec,
spolek

Antonína
Sovy 1725
Žitavská
27030873
727/16

4806020000

7

4806030000

8

4806040000

SKI KLUB
JABLONEC N.
N. z.s.

70229694

Sportovní
310

Jablonec
nad
Nisou

46604

9

4806050000

Plavecký klub
Česká Lípa, z. s.

68983981

Heroutova
1737

Česká
Lípa

47001

10

4806060000

Český
krkonošský
spolek SKI
Jilemnice

Jana
15045447 Buchara
985

11

4806070000

ŠK ZIKUDA
Turnov, z.s.

49295071

12

4806080000

SKP Kornspitz
Jablonec z.s.
KC
KOOPERATIV
A Jablonec nad
Nisou, z.s.
Lyžařský
sportovní klub
Lomnice nad
Popelkou, z.s.
TJ DUKLA
Liberec, z.s.

22735488

Česká
Lípa

6

Nádražní
599

47001

Liberec 3 46007

Jilemnice 51401

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

Turnov

51101

Pod
43256678 Skalkou
4296/40

Jablonec
nad
Nisou

46601

Dr. Randy
26641232
4096/13

Jablonec
nad
Nisou

PŘÍPRAVA MLÁDEŽE
KC KOOPERATIVA
46601
JABLONEC N.N. K
REPREZENTACI ČR

V
15043053 Popelkách
1247

Lomnice
LSK Lomnice nad
nad
51251
Popelkou
Popelkou

70.000
800.000
90.000

90.000

90.000

90.000

Podpora činnosti SKP
Kornspitz

800.000

13

4806090000

14

4806100000

15

4806110000

16

4806120000

17

4806130000

2.

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

00482421

Jeronýmov
a 522

KARATE
Kožnarova
SPORT RELAX 49864301
1276/3
z.s.
Floorball Club
Česká Lípa z.s.

68435053 Moskevská
1712/25

pč

žadatel

IČO

název projektu

1

Tělovýchovná jednota
BÍLÍ TYGŘI
LIBEREC, z.s.

46744282

Podpora činnosti
sportovního klubu

2

FC SLOVAN
LIBERECmládež,spolek

18381243

Podpora činnosti
mládeže ve
sportovním klubu

5

Liberec
Česká
Lípa
Česká
Lípa

90.000

90.000

Podpora činnosti TJ
DUKLA Liberec, z.s.
Reprezentace
mládežnického týmu
47001
KARATE SPORT
RELAX z.s.
46007

47001

800.000
90.000

Činnost Floorball Clubu
Česká Lípa

účel projektu
Zajištění kvalitního
tréninkového procesu
sportovců žadatele.
Zajištění a zkvalitnění
úrovněsportovní přípravy
mládežnických sportovců
žadatele

350.000

celkové
výdaje
projektu
v Kč

maximáln
í výše
dotace
v Kč

2.250.000

2.250.000

2.250.000

2.250.000
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3

TJ VK DUKLA
LIBEREC z.s.

46747001

Podpora týmu TJ
VK Dukla Liberec

4

FK Jablonec, z.s.

70840105

Podpora činnosti
sportovního klubu

5

FBC Liberec, spolek

27030873

Sportovní činnost
FBC Liberec 2017

70229694

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

6

SKI KLUB
JABLONEC N. N. z.s.

7

Český krkonošský
spolek SKI Jilemnice

15045447

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

8

SKP Kornspitz
Jablonec z.s.

43256678

Podpora činnosti
SKP Kornspitz

9

KC KOOPERATIVA
Jablonec nad Nisou,
z.s.

26641232

PŘÍPRAVA
MLÁDEŽE KC
KOOPERATIVA
JABLONEC N.N.
K
REPREZENTACI
ČR

10

Lyžařský sportovní
klub Lomnice nad
Popelkou, z.s.

15043053

LSK Lomnice nad
Popelkou

6

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

1.000.000

1.000.000

2.250.000

2.250.000

810.000

800.000

200.000

90.000

180.000

90.000

800.000

800.000

128.600

90.000

90.000

90.000
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11

12

13

14

3.

00482421

Podpora činnosti
TJ DUKLA
Liberec, z.s.

KARATE SPORT
RELAX z.s.

49864301

Reprezentace
mládežnického
týmu KARATE
SPORT RELAX
z.s.

Floorball Club Česká
Lípa z.s.

68435053

Liberecká sportovní a
tělovýchovná
organizace, z.s.

46747818

TJ DUKLA Liberec,
z.s.

Činnost Floorball
Clubu Česká Lípa

Sportfilm Liberec
2017 - 20. ročník

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.
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.

800.000

800.000

90.000

90.000

1.700.000

350.000

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

IČO

název projektu

účel projektu

celkové
výdaje
projektu
v Kč

05790760

Podpora činnosti
VK DUKLA
ŽENY

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

1.000.000

pč

žadatel

1

VK DUKLA ŽENY
s.r.o.

4.

s neposkytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci

pč

1
2
3

žadatel

IČO

název projektu

Basketbalový klub Kondoři Liberec,
z.s.

27017052

MTB - Cyklokros Team, z.s.

26985217

TK Břízky, z.s.

64669351

maximáln
í výše
dotace v
Kč
1.000.000

požadovan
á dotace v
Kč

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

rozhoduje
1. o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje mimo režim de minimis
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200.000
110.000
600.000

Zápis z 24. mimořádného zasedání RK konaného dne 25. 9. 2017
dle vzoru smlouvy schváleného usnesením č. 1403/17/RK za podmínky schválení změny
rozpočtu – rozpočtového opatření č. 254/17 Zastupitelstvem Libereckého kraje
na projekty těmto příjemcům

pč

žadatel

IČO

název projektu

účel projektu

celkové
výdaje
projektu
v Kč

maximáln
í výše
dotace v
Kč

250.000

70.000

687.000

90.000

200.000

90.000

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).

1

FC Démoni Česká Lípa
z.s.

22735488

Podpora rozvoje
významného klubu

2

Plavecký klub Česká
Lípa, z. s.

68983981

Sportovní činnost
Plaveckého klubu
Česká Lípa, z. s.

3

ŠK ZIKUDA Turnov,
z.s.

49295071

Sportovní soutěžní
a treninková
činnost šachového
klubu

2.

o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci

pč

žadatel

IČO

Zajištění kvalitního
tréninkového procesu
sportovců žadatele.

požadovan
á dotace v
Kč

název projektu

1

Tělovýchovná jednota Spartak
Smržovka, z.s.

16389352

Podpora sportu mládeže v TJ Spartak
Smržovka

2

DOMINIK HUŠEK

05925479

STRONGMAN

3

Singltrek pod Smrkem o.p.s.

28736010

Údržba stezek Singltreku pod Smrkem 2017

100.000
40.000

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

hlasování č. 7

pro 7

proti

0

Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.

8

zdržel se
M. Pieter

1

byl přijat

155.000

Zápis z 24. mimořádného zasedání RK konaného dne 25. 9. 2017
Žádné náměty ani připomínky nebyly vzneseny. M. Půta, hejtman, ukončil 24. mimořádné
zasedání rady kraje v roce 2017 v 10.45 hodin.

Ověřovatelé

Ing. Jitka Volfová

Martin Půta

………………………………….

………………………………….

……………………………..……
Martin Půta
hejtman

Liberec 25. 9. 2017
Zapsala Jana Kvapilová
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