Z á p i s č. 18
z 18. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 17. 10. 2017
Přítomno

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

Omluven

MUDr. Přemysl Sobotka

Ověřovatelé

Mgr. Pavel Svoboda, Ing. Květa Vinklátová

Zapisovatelka

Jana Kvapilová

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisů
ze 17. RK dne 3. 10. 2017 a z 25. mRK dne 9. 10. 2017
18. zasedání rady kraje v roce 2017 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.05 hodin. Omluvil
nepřítomnost MUDr. Přemysla Sobotky. Ověřovateli zápisu byli navrženi Mgr. Pavel
Svoboda a Ing. Květa Vinklátová, zapisovatelkou dnešního jednání byla určena Jana
Kvapilová.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Martin Půta se dotázal, zda byl ověřen zápis ze 17. RK dne 3. 10. 2017 a z 25. mRK dne
9. 10. 2017.
Zápisy ověřeny byly, připomínky nikdo nevznesl, tímto je lze považovat za schválené.
2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení zápisu
ze
17.
RK
dne
3.
10.
2017
a z 25. mRK dne 9. 10. 2017

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

4.

Zpráva o činnosti rady kraje za období od Z
12. září do 9. října 2017

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

5.

Rozhodnutí o poskytnutí věcného daru
– Hejtmanského zlatého dukátu

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

6.

Podání
Návrhu
na
sporné
řízení
na Ministerstvo financí České republiky
v projektu „Rekonstrukce silnice III/27243
ve Zdislavě“

Mgr. René Havlík

odd. sekretariát
ředitele

7.

Nepředloženo

Rozpočtové opatření č. 303/17 – dotace na Z pís. Mgr. René Havlík
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky

odb. kancelář
ředitele

Zápis z 18. RK konané dne 17. 10. 2017
8.

Převod movitého majetku na zapsaný spolek
“Liberecké fórum“

Mgr. René Havlík

9.

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

Mgr. Pavel Svoboda odb. sociálních
věcí

10.

Zajištění
dostupnosti
poskytovaných
sociálních služeb zařazených v krajské
Základní síti – Pověření na poskytování
služeb v obecném hospodářském zájmu
a dodatky k Pověření – Člověk v tísni,
o.p.s., Sdružení TULIPAN, z.s.

Mgr. Pavel Svoboda odb. sociálních
věcí

11.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi resortu sociálních věcí

Mgr. Pavel Svoboda odb. sociálních
věcí

12.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Zajištění sociální služby „Sociální
rehabilitace“ v Libereckém kraji“ – část 1 a 3

Mgr. Pavel Svoboda odb. sociálních
věcí

13.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Zajištění sociální služby „Podpora
samostatného
bydlení“
v Libereckém kraji“ – část 2

Mgr. Pavel Svoboda odb. sociálních
věcí

14.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovou
organizací Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb.
zdravotnictví

15.

Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí Z
dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
dotačního
programu
4.26.
podpora
pravidelné činnosti dětí a mládeže
ve sportovních klubech č. OLP/3062/2017 a
č. OLP/3066/2017

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

16.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Z
č. 297/17 - úprava kapitol 914 04
– Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
– poskytnutí finančních darů žákům
základních a středních škol za výsledky
v soutěžích a navýšení neinvestiční dotace
Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec,
příspěvková
organizace,
na zabezpečení soutěží v roce 2017

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

17.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Z
č. 304/17 – úprava kapitol 912 04
- účelové příspěvky PO, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14
- kapitálové výdaje, odbor investic
a správy nemovitého majetku, akce
Gymnázium,
Jablonec
nad
Nisou,
U Balvanu 16, příspěvková organizace
– výměna oken

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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odb. kancelář
ředitele
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18.

Rozpočtové opatření č. 302/17 – Úprava Z pís. Petr Tulpa
kapitoly 912 – Účelové příspěvky
PO – navýšení příspěvku pro Střední školu
strojní, stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

19.

Rozpočtové opatření č. 306/17 – 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

20.

Rozpočtové opatření č. 307/17 – účelové Z pís. Mgr. René Havlík
neinvestiční dotace z MŠMT – úprava
kapitoly 916 04

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

21.

Stanovení platu ředitelce Gymnázia, Mimoň,
Letná
263,
příspěvková
organizace,
Mgr. Ivaně Netušilové

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

22.

Změna zápisu Integrované střední školy,
Semily, 28. října 607, příspěvková
organizace, v rejstříku škol a školských
zařízení

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

23.

Stanovisko kraje k žádosti Jednoty bratrské o
zápis střední školy do rejstříku škol
a školských zařízení a související změny
kapacit oborů vzdělání středních škol
zřizovaných Libereckým krajem

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

24.

Rozšíření účelu využití a změna názvu
poskytnutého
mimořádného
účelového
investičního příspěvku včetně podmínek
stanovených
zřizovatelem
Gymnáziu
Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace - „Zpracování
investičního záměru a pořízení projektové
dokumentace na výstavbu obslužného
objektu pro sportovce včetně souvisejících
inženýrských činností“

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

25.

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

26.

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

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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27.

Přijetí věcného daru od Města Turnov
– vybavení školní kuchyně pro Obchodní
akademii, Hotelovou školu a Střední
odbornou školu, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

28.

Vyřazení nepotřebného movitého majetku
svěřeného
Střední
odborné
škole
a Střednímu odbornému učilišti, Česká Lípa,
28. října 2707, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

29.

Veřejná
zakázka
malého
„Aktualizace Zásad územního
Libereckého kraje“ – dodatek č. 1

Mgr. René Havlík

odb. územního
plánování
a stavebního
řádu

30.

Zajištění dopravní
dopravou po roce
o aktuálním stavu

obslužnosti drážní
2019 – informace

Marek Pieter

odb. dopravy

31.

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky
„Zajištění
veřejných
služeb
v přepravě cestujících v autobusové dopravě
pro období 2019 – 2029 - oblast I
(ČESKOLIPSKO)“

Marek Pieter

odb. dopravy

32.

Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní
obslužnosti
Libereckého
kraje
v roce 2017 – Mikroregion Český ráj

Marek Pieter

odb. dopravy

33.

Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné
linkové dopravě pro rok 2018 - Město Česká
Lípa

Marek Pieter

odb. dopravy

34.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření Z
č. 299/17 – snížení výdajů v kapitole
914 06 – Působnosti, odbor dopravy
a navýšení výdajů v kapitole 917 06 –
Transfery, odbor dopravy; Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za
poskytování
služeb
v
obecném
hospodářském zájmu pro společnost KORID
LK, spol. s r.o.

Marek Pieter

odb. dopravy

35.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Z
č. 309/17 – navýšení příjmů kraje
a navýšení výdajů v kapitole 912 06
- Účelové příspěvky PO, odbor dopravy;
poskytnutí
neinvestičního
příspěvku
KSS LK na akci „Prvotní analýza stavu
silniční zeleně v oblasti Novoborska“
a poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS
LK na akci „PD a žádosti do OPŽP na
vybrané aleje II. na Frýdlantsku“ včetně
podmínek stanovených zřizovatelem

Marek Pieter

odb. dopravy
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rozsahu
rozvoje
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36.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Z
č. 310/17 – úprava výdajů v kapitole
912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor
dopravy;
poskytnutí
neinvestičního
příspěvku KSS LK na akci „Ostraha areálu
Ralsko“ včetně podmínek stanovených
zřizovatelem

Marek Pieter

odb. dopravy

37.

Plán zimní údržby silnic II. a III. třídy - Z pís. Marek Pieter
zimní období 2017/2018

odb. dopravy

38.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Z
č. 301/17 – snížení příjmů kraje a snížení
výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové
výdaje, odbor dopravy

Marek Pieter

odb. dopravy

39.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice
II/278 Osečná (Kotel), oprava propustku“ –
dodatek č. 1

Marek Pieter

odb. dopravy

40.

Veřejná zakázka „Silnice III/2713 Dolní
Suchá - křižovatka s I/13“ – dodatek č. 1

Marek Pieter

odb. dopravy

41.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice
III/2711 Chotyně, havárie opěrné zdi“ –
dodatek č. 1

Marek Pieter

odb. dopravy

42.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice
III/27926
Kacanovy,
rekonstrukce
propustku“ – dodatek č. 1

Marek Pieter

odb. dopravy

43.

Veřejná
zakázka
„Silnice
III/29042
Albrechtice v Jizerských horách - Jiřetín pod
Bukovou“ – dodatek č. 1

Marek Pieter

odb. dopravy

44.

Veřejná zakázka „Silnice III/28626 Benecko
II.“ - dodatek č. 2

Marek Pieter

odb. dopravy

45.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice
III/27244 Janovice v Podještědí, havárie
opěrné zdi“ – dodatek č. 1

Marek Pieter

odb. dopravy

46.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky
malého
rozsahu
„Obnova
dopravního značení cyklotrasy KČT 17
Greenway Jizera“

Marek Pieter

odb. dopravy

47.

Žádost společnosti ČSAD Liberec, a.s. Z
o splátkový kalendář na sankci uloženou za
porušení smluvních povinností – maximální
stáří vozidel – červen 2017

Marek Pieter

odb. dopravy

48.

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2504/2017 Z
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj
cyklistické dopravy pro Obec Rakousy, na
projekt „Oprava místní komunikace – část
Greenway Jizera“

Marek Pieter

odb. dopravy
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49.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Z
č. 300/17 – navýšení příjmů kraje
a navýšení kapitoly 912 06 – Účelové
příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí
neinvestičního
příspěvku
KSS
LK
na akci „Projektové dokumentace
na silnice LK II. a III. třídy pro 2018
– 2019 – 4. část“ včetně podmínek
stanovených zřizovatelem

Marek Pieter

odb. dopravy

50.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice
II/270 Pertoltice pod Ralskem, zvýšení
protismykových vlastnost“ – dodatek č. 2

Marek Pieter

odb. dopravy

51.

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace,
oblast podpory Kultura, památková péče a
cestovní
ruch
č.
OLP/1846/2017
– změna názvu projektu, účelu projektu,
změna závazného parametru projektu, posun
termínu ukončení realizace projektu a posun
termínu závěrečného vyúčtování projektu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního
ruchu

52.

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

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního
ruchu

53.

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, Z
oblast podpory Kultura, památková péče a
cestovní ruch OLP/2124/2017 - úprava
názvu projektu, změna závazných parametrů
projektu, změna termínu ukončení realizace
projektu a posun termínu závěrečného
vyúčtování projektu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního
ruchu

54.

Licenční smlouva o užívání výstupů
z pořadu „Snídaně s Novou na cestách
– Liberecký kraj“ mezi Libereckým krajem a
TV Nova

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního
ruchu

55.

Veřejná zakázka „Snížení energetické
náročnosti a vnitřní úpravy budovy
D – Léčebna respiračních nemocí Cvikov,
příspěvková organizace“ – informace o
změně lhůty pro podání nabídek

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

56.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„BOZP – COV LK pro zemědělství
– SŠHL Frýdlant, p.o.“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

57.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI
–
COV
LK
pro
zemědělství
– SŠHL Frýdlant, p.o.“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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58.

Veřejná zakázka malého rozsahu „APOSS –
sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova
832/24 Liberec“ – dodatek č.1

59.

Rozpočtové
opatření
č.
298/17 Z pís. Ing. Jitka Volfová
– navýšení příjmů a navýšení výdajové části
v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje
odboru investic a správy nemovitého
majetku včetně výše nařízeného odvodu

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

60.

Veřejná zakázka „Gymnázium a
odborná škola pedagogická,
- výměna okenních a dveřních
- informace o změně lhůty pro
nabídek

Střední
Liberec
výplní"
podání

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

61.

Veřejná
zakázka
„Modernizace
Severočeského
muzea
v
Liberci
- 2. etapa“ – úprava Zadávací dokumentace

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

62.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Snížení
energetické náročnosti budovy ve Dvorské
445
Centrum
intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje,
příspěvková organizace“ – dodatek č. 1

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

63.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Stěhování sbírek a zařízení
Severočeského muzea v Liberci“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

64.

Majetkoprávní operace - předběžný záměr
bezúplatného převodu v k.ú. Šimonovice

Ing. Jitka Volfová

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

65.

Majetkoprávní operace - záměr darování
v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí

Ing. Jitka Volfová

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

66.

Majetkoprávní
operace
smlouva
o právu k provedení stavby v k. ú. Semily
(FAMA 2017/09/034)

Ing. Jitka Volfová

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

67.

Majetkoprávní operace – předběžný záměr
prodeje

Ing. Jitka Volfová

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

1.

pozemku
v
u Chrastavy

k.ú.

Andělská

2.

pozemku v k.ú. Raspenava
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Hora

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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68.

Majetkoprávní
operace
smlouva
o právu k provedení stavby v k. ú. Lindava
(FAMA 2017/09/059)

Ing. Jitka
Volfová

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

69.

Veřejná zakázka „Výměna oken a oprava a
zateplení fasády, Gymnázium Frýdlant“ –
dodatek č. 1

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

70.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Střední
škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou –
oprava podlahy a rekonstrukce soc. zařízení,
ul. Podhorská“ - dodatek č. 1

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

71.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Snížení energetické náročnosti
budovy Obchodní akademie Česká Lípa“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Nepředloženo
72.

Rozpočtové opatření č. 308/17 – navýšení Z pís. Ing. Jitka
příjmů a navýšení výdajové části v kapitole
Volfová
920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic
a správy nemovitého majetku včetně výše
nařízeného odvodu

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

73.

Revokace usnesení č. 1826/17/RK ze dne 3.
10. 2017 - Veřejná zakázka v rámci DNS
„BOZP
–
Rekonstrukce
dvora
a části fasády – Gymnázium a SOŠ
Jilemnice, Tkalcovská 460“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

74.

Revokace usnesení č. 1827/17/RK ze dne 3.
10. 2017 - Veřejná zakázka v rámci DNS
„TDI – Rekonstrukce dvora a části fasády –
Gymnázium a SOŠ Jilemnice, Tkalcovská
460“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

75.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI
– COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká
Lípa, p.o.“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

76.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„BOZP – COV LK služeb – SOŠ
a SOU Česká Lípa, p.o.“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

77.

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky
„COV LK technické – OA, HŠ
a SOŠ Turnov, p.o. – stavební práce“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

78.

Rozhodnutí o výběru dodavatele 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
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79.

Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky
„Rekonstrukce budovy - Domov pro seniory
Vratislavice n. N.“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

80.

Rozhodnutí o výběru dodavatele 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

81.

Rozhodnutí o výběru dodavatele 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

82.

Registrace
akce
a
Rozhodnutí
o poskytnutí dotace k projektu „Podpora
populací kuňky ohnivé v EVL Cihelenské
rybníky a EVL Manušické rybníky

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

83.

Rozhodnutí
o
poskytnutí
dotace
a Podmínky k projektům: „Centrum
odborného vzdělávání Libereckého kraje pro
zemědělství“,
„Centrum
odborného
vzdělávání
Libereckého
kraje
automobilového
průmyslu“,
„Centrum
odborného vzdělávání Libereckého kraje
služeb“ a „Centrum odborného vzdělávání
Libereckého
kraje
strojírenství
a elektrotechniky“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

84.

Žádost o změnu projektu „Zřízení obrubníků Z
podél
místní
komunikace
na p.č. 889/1 Ohrazenice u Turnova“
příjemce obec Ohrazenice

Jiří Löffelmann

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

85.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření Z
č. 305/17 – snížení výdajů kapitoly
923 14 – Spolufinancování EU, odbor
investic a správy nemovitého majetku
a navýšení výdajů kapitoly 912 04 – Účelové
příspěvky
příspěvkovým
organizacím
odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu na poskytnutí mimořádných
příspěvků
spojených
s
realizací
projektů
„Rekonstrukce
a modernizace přírodovědné laboratoře,
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884,
příspěvková organizace“ a „Modernizace
učeben, Gymnázium, Mimoň, Letná 263,
příspěvková organizace“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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86.

Projekt „Centrum odborného vzdělávání Z
Libereckého
kraje
strojírenství
a informatiky“ – SPŠ Česká Lípa
–
změna
závazku
předfinancování
a
spolufinancování
projektu
a Rozhodnutí o poskytnutí dotace
a Podmínky k projektu

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

87.

Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky
malého rozsahu „Dodávka výpočetní
techniky s příslušenstvím pro projekt "Smart
akcelerátor Libereckého kraje

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

88.

Rozpočtové opatření č. 311/17 – snížení Z pís. Ing. Radka
výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování
Loučková
EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů
Kotasová
v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU,
odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů – projektové záměry „Podpora
populace kuňky ohnivé v EVL Stružnické
rybníky“, „Podpora populace kuňky ohnivé
v EVL Dolní Ploučnice“ a „Tvorba biotopů
pro ropuchu krátkonohou v Žizníkově“

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

89.

Informace o možnosti spolupráce mezi
příspěvkovými organizacemi Libereckého
kraje a ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o. v režimu vertikální
spolupráce

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

90.

Zmocnění pro zástupce Libereckého kraje na
jednání Valné hromady Národní sítě
Zdravých měst České republiky dne 1. 11.
2017 ve Vsetíně

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

91.

Písemná
informace
zastupitelstvu kraje

Nepředloženo
odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

předkládaná Z pís. člen rady kraje

Informace o historii projektu IP 1
– Služby sociální prevence v Libereckém
kraji (projekt ukončen 28. 2. 2013)

Mgr. René Havlík

92.

Veřejná zakázka „COV LK strojírenství
a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec,
p.o. – stavební práce“ – informace o změně
lhůty pro podání nabídek

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

93.

Veřejná zakázka „COV LK služeb
– SOŠ a SOU Česká Lípa - stavební práce“ –
informace o změně lhůty pro podání nabídek

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

94.

Nové znění Dohody o spolupráci
při rozvoji dlouhodobé vize pro bývalý
vojenský prostor Ralsko mezi Libereckým
krajem a Technickou univerzitou v Liberci

Ing. Jitka
Volfová

odb. právní
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95.

Změnové
Podmínky
Rozhodnutí
o poskytnutí dotace k projektu „Regionální
stálá konference Libereckého kraje“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

96.

Zajištění pohotovostní služby v oboru zubní
lékařství Krajskou nemocnicí Liberec, a.s.
v roce 2018

MUDr. Přemysl odb. zdravotnictví
Sobotka

97.

Souhlas
zřizovatele
s
vyřazením
a likvidací trvale nepotřebného movitého
majetku kraje předaného k hospodaření
Zdravotnické záchranné službě Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci

MUDr. Přemysl odb. zdravotnictví
Sobotka

98.

Čestný název pro rotu Aktivní zálohy
u KVV Liberec

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

99.

Schválení
projektového
záměru Z
a závazek spolufinancování projektu
„Restaurování
historických
artefaktů
kulturního dědictví Muzea Českého ráje v
Turnově“

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

100.

Různé

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 6, 71 a 89 nejsou předloženy.
M. Půta požádal o zařazení nového bodu č. 101 - Stanovisko k záměru nákupu akcií ČSAD
Liberec a. s. a pohledávek za společnostmi ČSAD Liberec a. s. a AUTOCENTRUM
Nord a. s. – revizní znalecký posudek Equity Solutions Appraisals s. r. o. Toto stanovisko
bylo zasláno členem Výboru dopravy ZLK Mgr. Jiřím Vařilem, MBA.
Bylo hlasováno o zařazení nového bodu do programu.
hlasování č. 2

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Před jednáním bylo rozdáno
- nový materiál k bodu č. 5 - Rozhodnutí o poskytnutí věcného daru – Hejtmanského zlatého
dukátu,
- bod č. 42 - Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/27926 Kacanovy, rekonstrukce
propustku“ – dodatek č. 1,
- bod č. 44 - Veřejná zakázka „Silnice III/28626 Benecko II.“ - dodatek č. 2.
Bez dalších doplnění a úprav nechal M. Půta hlasovat o celkovém programu jednání.
hlasování č. 3

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

3. Kontrola plnění usnesení rady kraje
M. Půta požádal náměstka M. Pietera, v souvislosti s opakovanými žádostmi o posunutí
termínu usnesení č. 1120/16/mRK, o předložení průběžné informace o vývoji projektu
OPUSCARD/IDOL.
K usnesení č. 1246/17/RK doplnil, že na dnešním jednání rady kraje je předložen bod č. 94,
jehož předmětem je smlouva uzavíraná mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou
v Liberci. Termín posunutí termínu je tedy 31. 10. 2017.
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Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1868/17/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 828/17/RK, 891/17/RK, 1385/17/RK, 1386/17/RK,
1432/17/RK, 1433/17/RK, 1449/17/RK, 1483/17/RK, 1512/17/RK, 1513/17/RK,
1514/17/RK, 1515/17/RK, 1521/17/RK, 1539/17/RK, 1545/17/RK, 1552/17/RK,
1556/17/RK, 1561/17/RK, 1562/17/RK, 1589/17/RK, 1590/17/RK, 1593/17/RK,
1602/17/RK, 1604/17/RK, 1612/17/RK, 1618/17/RK, 1638/17/RK, 1639/17/RK,
1640/17/RK, 1641/17/RK, 1642/17/RK, 1664/17/RK, 1670/17/RK, 1674/17/RK,
1692/17/RK, 1693/17/RK, 1695/17/RK, 1696/17/RK, 1697/17/RK, 1698/17/RK,
1701/17/RK, 1718/17/RK, 1725/17/RK, 1740/17/RK, 1743/17/RK, 1749/17/RK,
1750/17/RK, 1753/17/RK, 1759/17/RK, 1765/17/mRK,1784/17/RK, 1788/17/RK,
1798/17/RK, 1804/17/RK, 1821/17/RK, 1828/17/RK, 1844/17/RK, 1862/17/RK, 1865/17/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 1120/16/mRK ad b) z 30. 9. na 31. 12. 2017,
- 428/17/RK ad b) z 30. 9. na 31. 12. 2017,
- 931/17/mRK ad a) z 30. 9. na 31. 12. 2017,
-

979/17/RK ad 2) z 30. 9. na 31. 12. 2017,
1081/17/RK z 30. 9. na 30. 11. 2017,

-

1238/17/RK ad 2) z 30. 9. na 30. 10. 2017,
1246/17/RK z 30. 9. na 31. 10. 2017.
hlasování č. 4

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

4. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. září do 9. října 2017
M. Půta uvedl, že po projednání bude doplněn materiál o jeho dílčí zprávu za dané období.
Bez další diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1869/17/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 12. září do 9. října 2017
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 12. září do 9. října 2017
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje k projednání zprávu o činnosti rady
kraje za období od 12. září do 9. října 2017.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 5

pro

8

proti

0
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0

byl přijat
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5. Rozhodnutí o poskytnutí věcného daru – Hejtmanského zlatého dukátu
M. Půta krátce shrnul obsah předloženého materiálu.
Po kratší diskusi mezi členy rady kraje nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1870/17/RK
Rozhodnutí o poskytnutí věcného daru – Hejtmanského zlatého dukátu
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí věcného daru, Hejtmanského zlatého dukátu, v celkové hodnotě 6.207,30 Kč
(slovy šest tisíc dvě sta sedm korun českých, 30 hal.) těmto oceněným Poctou hejtmana
Libereckého kraje 2017
a) Ladislavu Barešovi ml., zastupujícímu oceněného Ladislava Bareše in memoriam,
'''''''''''''''''''''''''''''' '''''' '''' ''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''''',
b) prof. Dr. Ing. Zdeňku Kůsovi, ''''''''''''''''''''''''''''' ''''' ''''' '''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''
'''' ''''''''''''''''''' '''''''''' ''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''
c) JUDr. Františku Novosadovi'' '''''''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''' '''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''
''''''''' '''''' '''''''''''' '''''''''''
d) Vlastimilu Pospíchalovi'' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''' '''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''
'''''''' '''''' '''''''''''''' ''''''''',
e)
f)

Vladimíru Solovjevovi, zastupujícímu oceněného Sergeje Solovjeva, ''''''''''''''''''''''''''''''
'''''' '''' '''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' ''''' ''''''''''''''',
MUDr. Vladimíru Zikmundovi, ''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''' ''''' '''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''
'''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''' ''',

g) Ervínu Šolcovi, ''''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''' ''''' ''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
''''''''' '''''' ''''''''''''''''
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předat věcné dary výše zmíněným
obdarovaným, a tím s nimi uzavřít ústní darovací smlouvu.
Termín: 24. 10. 2017
hlasování č. 6

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

6. (7) Rozpočtové opatření č. 303/17 – dotace na volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1871/17/RK
Rozpočtové opatření č. 303/17 – dotace na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 303/17, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje na rok 2017
o poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci ve výši 100.000 Kč (ÚZ 98 071) na zajištění
výdajů vzniklých Libereckému kraji v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny
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Parlamentu České republiky, a kterým se současně navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje
o 100.000 Kč v kapitole 911 15 – Krajský úřad
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 303/17 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 7

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

7. (8) Převod movitého majetku na zapsaný spolek “Liberecké fórum“
Na jednání byla přizvána vedoucí odboru kancelář ředitele Mgr. Ivana Jarošová.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1872/17/RK
Převod movitého majetku na zapsaný spolek “Liberecké fórum“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí věcného daru zapsanému spolku “Liberecké fórum“, Heliova 555/7, 460 01
Liberec I - Staré Město, IČ 22843361, v tomto rozsahu
Název

Identifikační číslo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

KULBH000AM7G
KULBH000AMPY
KULBH000AN08
KULBH0001W6W
KULBH0007D85
KULBH000AMZK
KULBH000AM8B
KULBH000CO21
KULBH000BAQS
KULBH000ANOW
KULBH000ANRH
KULBH000ALLP
KULBH0003KF9
KULBH0003KEE
KULBH0003KCO
KULBH0003K7D
KULBH0003K5N
KULBH0003JZO

Stůl psací
Stůl psací
Stůl psací
Stůl pod PC
Stůl oblouk
Kontejner
Kontejner
Kontejner
Skříňka s dveřmi
Skříňka dvoudvéřová
Skříňka dvoudvéřová
Skříňka dvoudvéřová
Polokřeslo
Polokřeslo
Polokřeslo
Polokřeslo
Polokřeslo
Polokřeslo
Celkem

Pořizovací cena (v Rok pořízení
Kč)
2.603
2003
2.603
2003
3.329
2003
2.330,20
2001
2.575
2005
3.218
2003
4.040
2003
4.563
2001
3.610
2003
3.647
2003
4.169
2003
2.143
2003
2.682
2002
2.682
2002
2.682
2002
2.682
2002
2.682
2002
2.682
2002
54.922,20

schvaluje
darovací smlouvu číslo OLP/3413/2017 mezi Libereckým krajem a zapsaným spolkem
“Liberecké fórum“, Heliova 555/7, 460 01 Liberec I - Staré Město, IČ 22843361
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Darovací smlouvu
č. OLP/3413/2017 na převod movitého majetku k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
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hlasování č. 8

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

8. (9) 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 byla přizvána vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Jolana Šebková a Ing. Marcela
Pražáková, zaměstnankyně oddělení rozvoje financování sociálních služeb.
Mgr. Šebková provedla předloženým materiálem.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1873/17/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: 31. 10. 2017
hlasování č. 9

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

9. (10) Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské
Základní síti – Pověření na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
a dodatky k Pověření – Člověk v tísni, o.p.s., Sdružení TULIPAN, z.s.
Mgr. Šebková představila obsah předloženého materiálu.
Mgr. Svoboda požádal o úpravu usnesení, kde výrok „rozhoduje“ bude nahrazen výrokem
„schvaluje“.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1874/17/RK
Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské Základní
síti – Pověření na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu a dodatky
k Pověření – Člověk v tísni, o.p.s., Sdružení TULIPAN, z.s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
vzor Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, pro níže
uvedené poskytovatele - v uvedeném rozsahu
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Poskytovatel
- název

Člověk v
tísni, o.p.s.

Člověk v
tísni, o.p.s.

Člověk v
tísni, o.p.s.

Člověk v
tísni, o.p.s.

Sdružení
TULIPAN,
z.s.

-

IČO

25755277

25755277

25755277

25755277

26672472

Registrač
ní číslo
služby

Právní
forma

5713240

obecně
prospěšn
á
společno
st

6719009

obecně
prospěšn
á
společno
st

5713240

6719009

8533092

Adresa

Šafaříko
va
635/24,
Praha 2
Vinohra
dy, 120
00 Praha
2
Šafaříko
va
635/24,
Praha 2
Vinohra
dy, 120
00 Praha
2

Druh
služby
dle zák.
č.
108/200
6 Sb., v
pl.
znění

§69 Terénní
program
y

§37 Odborné
sociální
poraden
ství

Kapacita
ambulantní
a terénní
formy Pracovníci
přímo
poskytující
sociální
službu úvazky §115
(AP 2018) celkem, P doplňkový
údaj
Střednědobý
plán rozvoje
sociálních
služeb
Libereckého
kraje 2018 –
2020,
Akční plán
pro rok 2018
Střednědobý
plán rozvoje
sociálních
služeb
Libereckého
kraje 2018 –
2020,
Akční plán
pro rok 2018

Kapacita
lůžek
(pobytov
á forma)
2018 celkem

Vypočtené
náklady
služby (v
Kč)

Předpo
kládaní
příjmy
služby
(v Kč)

Vyrovnáva
cí platba (v
Kč)

2.912.000

0

2.912.000

01.01.201831.12.2018

213.900

0

213.900

01.01.201831.12.2018

obecně
prospěšn
á
společno
st

Šafaříko
va
635/24,
Praha 2
Vinohra
dy, 120
00 Praha
2

§69 Terénní
program
y

0,85

618.800

0

618.800

obecně
prospěšn
á
společno
st

Šafaříko
va
635/24,
Praha 2
Vinohra
dy, 120
00 Praha
2

§37 Odborné
sociální
poraden
ství

1,10

784.300

0

784.300

623.333

216.000

407.333

spolek

Sokolsk
á 113/8,
Liberec
I-Staré
Město,
460 01
Liberec

§51 Chráněn
é
bydlení

Střednědobý
plán rozvoje
sociálních
služeb
Libereckého
kraje 2018 –
2020,
Akční plán
pro rok 2018

Střednědo
bý plán
rozvoje
sociálních
služeb
Liberecké
ho kraje
2018 –
2020,
Akční
plán pro
rok 2018

Platnost
Pověření
SGEI

od 1.1.2018
po dobu
trvání
projektu
EU, ESF,
OPZ, reg. č.
CZ.03.2.60/
0.0/0.0/16_
052/000776
1, projekt
"Včas".
od 1.1.2018
po dobu
trvání
projektu
EU, ESF,
OPZ, reg. č.
CZ.03.2.60/
0.0/0.0/16_
052/000776
1, projekt
"Včas".

01.01.201831.12.2018

vzor Dodatku k Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, pro níže
uvedené poskytovatele - v uvedeném rozsahu
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Poskytovatel název

Člověk v tísni,
o.p.s.

Člověk v tísni,
o.p.s.

25755277

Vypočtené
náklady
služby (v
Kč)

Předpoklá
daní
příjmy
služby (v
Kč)

Registr
ační
číslo
služby

Právní
forma

Adresa

5713240

obecně
prospěšná
společnos
t

Šafaříkova
635/24,
Praha 2 Vinohrady,
120 00
Praha 2

§69 Terénní
programy

1,10

800.800

0

800.800

6719009

obecně
prospěšná
společnos
t

Šafaříkova
635/24,
Praha 2 Vinohrady,
120 00
Praha 2

§37 Odborné
sociální
poradenství

0,60

427.800

0

427.800

IČO

25755277

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

Kapacita
ambulantn
í a terénní
formy Pracovníci
přímo
poskytující
sociální
službu úvazky
§115 (AP
2018) celkem, P doplňkový
údaj

Vyrovnávací platba (v
Kč)

a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, podepsat Pověření
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a dodatky k Pověření s výše uvedenými
pověřovanými subjekty.
Termín: 30. 11. 2017
hlasování č. 10

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

10. (11) Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1875/17/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím finančního daru ve výši 1.000 Kč od dárce Tomáš Brzoň, ''''' ''''''''''''''' ''''''''''''
''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''''''''', ve prospěch zařízení OSTARA,
příspěvková organizace, se sídlem Pivovarská 693, 471 54 Cvikov II, IČO 48282944,
2. s přijetím finančního daru ve výši 20.000 Kč od společnosti AKTIVIT, spol. s r. o.,
se sídlem B. Egermanna 245, 473 01 Nový Bor, IČO 43225551, ve prospěch zařízení
OSTARA, příspěvková organizace, se sídlem Pivovarská 693, 471 54 Cvikov II,
IČO 48282944,
3.

4.

s přijetím věcného daru - vánoční balíčky pro 95 uživatelů, kus á 70 Kč, v celkové
hodnotě ve výši 6.650 Kč, od dárce NADACE ŠKOLA HROU, se sídlem Jeronýmova
24/62, 460 01 Liberec 7, IČO 25049852, do vlastnictví zařízení Domov důchodců
Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, se sídlem Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02
Jablonec nad Nisou, IČO 71220011,
s přijetím věcného daru - vánoční balíčky pro 96 uživatelů, kus á 70 Kč, v celkové
hodnotě ve výši 6.720 Kč, od dárce NADACE ŠKOLA HROU, se sídlem Jeronýmova
- 17 -
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5.

24/62, 460 01 Liberec 7, IČO 25049852, do vlastnictví zařízení Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30,
IČO 71220038,
s přijetím finančního daru ve výši 11.100 Kč od dárce Obec Šimonovice, Minkovická 70,
463 12 Šimonovice, IČO 00671886, ve prospěch zařízení Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30,
IČO 71220038

a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitelů příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 11. 11. 2017
hlasování č. 11 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
11. (12) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby
„Sociální rehabilitace“ v Libereckém kraji“ – část 1 - Liberec, Frýdlant, Jablonec
nad Nisou, Tanvald – osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami
a část 3 - Česká Lípa, Nový Bor – osoby s mentálním postižením, osoby
s kombinovanými vadami
M. Půta požádal o doplnění názvu bodu a usnesení, o jaké oblasti se jedná.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1876/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Sociální
rehabilitace“ v Libereckém kraji“ – část 1 - Liberec, Frýdlant, Jablonec nad Nisou,
Tanvald – osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami a část 3 Česká Lípa, Nový Bor – osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Sociální rehabilitace
v Libereckém kraji“ část 1 - Liberec, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Tanvald – osoby
s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami, v souladu s ustanovením § 122
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to
účastníka Rytmus Liberec, o.p.s., se sídlem Palachova 504/7, 460 01 Liberec,
IČO 27322793, za nabídkovou cenu 5.220.864 Kč včetně DPH,
2. o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Sociální rehabilitace
v Libereckém kraji“ část 3 - Česká Lípa, Nový Bor – osoby s mentálním postižením,
osoby s kombinovanými vadami, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka Rytmus
Liberec, o.p.s., se sídlem Palachova 504/7, 460 01 Liberec, IČO 27322793,
za nabídkovou cenu 2.610.432 Kč včetně DPH,
schvaluje
1. smlouvu o poskytování sociální služby č. OLP/1883/2017 pro část 1 mezi Libereckým
krajem a společností Rytmus Liberec, o.p.s., se sídlem Palachova 504/7, 460 01 Liberec,
IČO 27322793,
2. smlouvu o poskytování sociální služby č. OLP/1897/2017 pro část 3 mezi Libereckým
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krajem a společností Rytmus Liberec, o.p.s., se sídlem Palachova 504/7, 460 01 Liberec,
IČO 27322793
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit další
postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 12

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

12. (13) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby
„Podpora samostatného bydlení“ v Libereckém kraji“ – část 2 - Liberec, Frýdlant,
Jablonec nad Nisou, Tanvald - osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými
vadami
M. Půta požádal o doplnění názvu bodu a usnesení, o jakou oblast se jedná.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1877/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby „Podpora
samostatného bydlení“ v Libereckém kraji“ – část 2 - Liberec, Frýdlant, Jablonec
nad Nisou, Tanvald - osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Podpora samostatného bydlení
v Libereckém kraji“ část 2 - Liberec, Frýdlant, Jablonec nad Nisou, Tanvald - osoby
s mentálním postižením, osoby s kombinovanými vadami, v souladu s ustanovením § 122
odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka
Společnost Dolmen, z. ú., se sídlem Lužická 920/7, Liberec 1 – Staré Město, 460 01,
IČO 27291049, za nabídkovou cenu 5.940.000 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytování sociálních služeb č. OLP/1901/2017 pro část 2 mezi Libereckým
krajem a účastníkem Společnost Dolmen, z. ú., se sídlem Lužická 920/7, Liberec 1 – Staré
Město, 460 01, IČO 27291049
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit další
postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 13

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

13. (91) Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
Informace o historii projektu IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji
(projekt ukončen 28. 2. 2013)
Mgr. Šebková uvedla předloženou písemnou informaci.
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Mgr. Havlík podal podrobnější informace o historii projektu IP 1, a dále o činnosti a postupu
jak bývalého manažera projektu Ing. Kroutila, tak Krajského úřadu Libereckého kraje v dané
věci. Dále pan ředitel doplnil informaci o výsledku provedeného auditu u projektu IP 1.
Členové rady kraje se dohodli, že tuto diskutovanou písemnou informaci předloží na jednání
zastupitelstva kraje ředitel krajského úřadu Mgr. Havlík. V tomto smyslu bude upraveno
usnesení předloženého materiálu.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1878/17/RK
Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje
Informace o historii projektu IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji
(projekt ukončen 28. 2. 2013)
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou písemnou informaci o historii projektu IP 1 – Služby sociální prevence
v Libereckém kraji (projekt ukončen 28. 2. 2013)
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli, předložit písemnou informaci o historii projektu IP 1 – Služby
sociální prevence v Libereckém kraji (projekt ukončen 28. 2. 2013) zastupitelstvu kraje
ke vzetí na vědomí.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 14

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

14. Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
Na jednání byla přizvána vedoucí odboru zdravotnictví PhDr. Alena Riegerová.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1879/17/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím finančního daru ve výši 20.000 Kč (slovy Dvacet tisíc korun českých)
od Schnelle Logistik, s.r.o., IČO 03240061, se sídlem Osadní 869/32, Holešovice, 170 00
Praha 7,
2. s přijetím finančního daru ve výši 30.000 Kč (slovy Třicet tisíc korun českých)
od NONSTOPMEDIC, s.r.o., IČO 24288781, se sídlem Čelákovice, B. Smetany 1184,
PSČ 250 88,
3.

s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč (slovy Pět tisíc korun českých) od Perfect
Distribution a.s., IČO 47675934, se sídlem U Spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov
a ukládá
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MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, vyrozumět
o tomto usnesení ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o.,
MUDr. Jana Lejska.
Termín: 27. 10. 2017
hlasování č. 15

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

15. (96) Zajištění pohotovostní služby v oboru zubní lékařství Krajskou nemocnicí
Liberec, a. s., v roce 2018
P. Tulpa uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1880/17/RK
Zajištění pohotovostní služby v oboru zubní lékařství Krajskou nemocnicí Liberec, a. s.,
v roce 2018
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozsah pohotovostní služby v oboru zubní lékařství pro rok 2018 zajišťovaný Krajskou
nemocnicí Liberec, a. s., od 8.00 hodin do 13.00 hodin
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, informovat
o usnesení generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec, a. s.
Termín: 27. 10. 2017
hlasování č. 16

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

16. (97) Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací trvale nepotřebného movitého
majetku kraje předaného k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci
Materiál byl z jednání rady kraje stažen.
17. (15) Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
dotačního programu 4.26. podpora pravidelné činnosti dětí a mládeže ve sportovních
klubech č. OLP/3062/2017 a OLP/3066/2017
Na jednání byl přizván vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Mgr. Leoš
Křeček.
P. Tulpa uvedl předložený materiál.
M. Pieter se dotázal, zda se neplánuje v rámci dotačního fondu vyhlášení programu
se zaměřením na rehabilitaci.
P. Tulpa tuto záležitost projedná s odborem OŠMTS.
Další připomínky ani dotazy nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
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Zápis z 18. RK konané dne 17. 10. 2017
USNESENÍ č. 1881/17/RK
Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje, dotačního
programu 4.26. podpora pravidelné činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech
č. OLP/3062/2017 a OLP/3066/2017
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. žádost Tělovýchovné jednoty Turnov, z.s., o změnu v projektu s názvem Podpora
pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže, realizované v Tělovýchovné
jednotě Turnov, z.s., se sídlem Skálova 207, 51101 Turnov, IČO 15045528,
2. žádost Tělovýchovné jednoty Velké Hamry, zapsaný spolek o změnu v projektu
s názvem Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v TJ Velké Hamry, z.s., se sídlem
Velké Hamry 550, 46845 Velké Hamry, IČO 16389298,
souhlasí
1. se změnou projektu Podpora pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže
realizované v Tělovýchovné jednotě Turnov, z.s., se sídlem Skálova 207, 51101 Turnov,
IČO 15045528, kterou se snižují celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu
z 1.250.000 Kč na 625.000 Kč,
2. se změnou projektu Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v TJ Velké Hamry, z.s.,
se sídlem Velké Hamry 550, 46845 Velké Hamry, IČO 16389298, kterou se snižují
celkové předpokládané způsobilé výdaje projektu z 675.000 Kč na 395.000 Kč,
3. se zněním Dodatku č. 1 smlouvy č. OLP/3062/2017 o poskytnutí účelové dotace
na projekt Podpora pravidelné celoroční sportovní činnosti dětí a mládeže, realizované
v Tělovýchovné jednotě Turnov, z.s., se sídlem Skálova 207, 51101 Turnov,
IČ 15045528,
4.

se zněním Dodatku č. 1 smlouvy č. OLP/3066/2017 o poskytnutí účelové dotace
na projekt Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v TJ Velké Hamry, z .s., se sídlem
Velké Hamry 550, 46845 Velké Hamry, IČO 16389298
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/3062/2017 o poskytnutí účelové
dotace Tělovýchovné jednotě Turnov, z.s., na projekt Podpora pravidelné celoroční sportovní
činnosti dětí a mládeže, realizované v Tělovýchovné jednotě Turnov, z.s., a Dodatek č. 1
ke smlouvě č. OLP/3066/2017 o poskytnutí účelové dotace Tělovýchovné jednotě Velké
Hamry, zapsaný spolek, na projekt Pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže v TJ Velké
Hamry, z.s., k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 17

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

18. (16) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 297/17 - úprava kapitol 914 04
– Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
– poskytnutí finančních darů žákům základních a středních škol za výsledky v soutěžích
a navýšení neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková
organizace, na zabezpečení soutěží v roce 2017
P. Tulpa požádal o doplnění usnesení, v části týkající se poskytnutí finančních darů,
o dva žáky, kteří také reprezentovali Liberecký kraj.
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Zápis z 18. RK konané dne 17. 10. 2017
Mgr. Křeček vysvětlil, že škola tyto dva žáky zapomněla nahlásit.
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1882/17/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 297/17 - úprava kapitol 914 04 – Působnosti a
917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí
finančních darů žákům základních a středních škol za výsledky v soutěžích a navýšení
neinvestiční dotace Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková organizace, na
zabezpečení soutěží v roce 2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatření č. 297/17, kterým se upravují ukazatele kapitoly
914 04 – Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
v celkové výši 60.500 Kč následovně:
1. snížení výdajové části rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 914 04 – Působnosti, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - ukazatel číslo akce 0481010000 – Soutěže
- podpora talentovaných dětí a mládeže o částku 60.500 Kč,
2.

navýšení a úprava výdajové části rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 917 04
– Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 60.500 Kč,
z toho:
2.1 snížení ukazatele číslo akce 04700020000 – Soutěže - podpora talentovaných dětí
a mládeže o částku 83.000 Kč,
2.2 zavedení nového ukazatele číslo akce 04806170000 – Finanční dary žákům
základních a středních škol za reprezentaci Libereckého kraje ve výši 113.500 Kč,
2.3 navýšení ukazatele číslo akce 04804802330 – Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec,
příspěvková organizace – Realizace okresních kol soutěží v okrese Liberec
a krajských kol soutěží o částku 30.000 Kč na celkovou výši 110.000 Kč,

rozhoduje
1. o poskytnutí finančních darů z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 04 Transfery,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, číslo akce 04806170000 – Finanční dary
žákům základních a středních škol za reprezentaci Libereckého kraje, níže uvedeným
obdarovaným do celkové výše 113.500 Kč
jméno a příjmení
příjemce daru

datum
narození

adresa trvalého bydliště

finanční
dar do
výše/ v Kč

Jakub Strašlipka
Kateřina
Bezányová

''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''

'''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''' '''''''
'''''''''''''''''
'''' '''''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''
''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''

Matěj Štágl

'''''''''''''''''''''''''

''''''''''''' ''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''''''''

3.000

Barbora Novotná

'''''''''''''''''''

''''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''''

5.000

Michaela Novotná

''''''''''''''''''''

''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''

3.000
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8.000
5.000

Poskytnutí daru za umístění
v celostátním kole soutěže:
1. místo zeměpisná olympiáda;
bronzové pásmo - Mezinárodní
geografická olympiáda (Srbsko)
2. místo mezinárodní Přírodovědná
olympiáda zemí EU (EUSO)
1. místo středoškolská odborná
činnost, obor Informatika
1. místo Matematický klokan kategorie Klokánek, 3. místo Logická
olympiáda kategorie žáci 2. - 5. tříd
ZŠ
1. místo Matematický klokan kategorie Klokánek

Zápis z 18. RK konané dne 17. 10. 2017
jméno a příjmení
příjemce daru

datum
narození

adresa trvalého bydliště

finanční
dar do
výše/ v Kč

Jan Hnídek

'''''''''''''''''''''''

Adam Kladníček

'''''''''''''''''''

Zuzana Osobová

''''''''''''''''''''''

'''''''' ''''''''' '''''''''' ''''''' '''''''''''''''''
''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''
'''''''''''''''''''''' ''''''''.
''''''''''''''''''' ''''' '''''''''' '''''' '''''''''''''''''''
''''''''' '''''''''''''''

Jakub Stříbrný

'''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''' ''''''

2.500

Pavel Šafář

'''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''' ''''''
'''''''''''''''''''

2.500

Max Vloeberghs

'''''''''''''''''''''

''''''''''''''''''''''' '''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''

2.500

Martin Lank

'''''''''''''''''''''''

Matěj Pur

''''''''''''''''''''''''

Daniel Chvalina

'''''''''''''''''''

Jaroslav Paidar

'''''''''''''''''''''''''

Čeněk Žid

'''''''''''''''''''''

Barbora Hluštíková

'''''''''''''''''''''''

Bianka Lusková

''''''''''''''''''''''

Anastazie Vítková

''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''
''''''''
'''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''' ''''''
''''''''''''''''
'''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''' '''''' '''''''''''''
'''''''''''
''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' ''''''' '''''''''''
''''''''' '''''''''''''

3.000
3.000
3.000

2.500
2.500

Poskytnutí daru za umístění
v celostátním kole soutěže:
1. Matematický klokan - kategorie
Klokánek
1. místo Matematický klokan kategorie Klokánek
1. místo v literární soutěži Daniel,
kategorie do 15 let
2. místo Automechanik Junior Autolakýrník 2017
2. místo středoškolská odborná
činnost, obor Elektrotechnika,
elektronika a telekomunikace
2. místo soutěž v anglickém jazyce
2. místo středoškolská odborná
činnost, obor Pedagogika,
psychologie, sociologie a
problematika VČ

4.000

2. místo České hlavičky, Cena Futura
2. místo Celostátní matematická
soutěž žáků SOŠ, kategorie V.
3. místo Celostátní matematická
soutěž žáků SOŠ, kategorie VI.
3. místo Celostátní matematická
soutěž žáků SOŠ, kategorie VII.
2. místo olympiáda v českém jazyce;
2. místo ChemQuest - kategorie ZŠ

1.500

2. místo ChemQuest - kategorie ZŠ

1.500

2. místo ChemQuest - kategorie ZŠ

''''''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''' ''''''' ''''''''''''''

2.500

2. místo Machři roku - truhlář

'''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''
'''''''''' '''''''

2.500

2. místo Machři roku - truhlář

1.500

2. místo ChemQuest - kategorie SŠ

1.500

2. místo ChemQuest - kategorie SŠ

'''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''' ''''''
'''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''
''''''''' ''''''

1.500

Radoslav Vališka

'''''''''''''''''''''''

''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''' '''''''' ''''''

2.000

2. místo ChemQuest - kategorie SŠ
3. místo Automechanik Junior Autotronik 2017

Kristýna Kourková
Karolína
Hovorková

''''''''''''''''''''''

2.000

3. místo soutěž v anglickém jazyce

2.000

Barbora Hálková

''''''''''''''''''''''''

Jan Kytka

''''''''''''''''''

Martin Kaplánek

''''''''''''''''''''

Martin Kratochvíl

''''''''''''''''''''''''

''''''''''''''''''''''''''''' ''''' '''''''''
''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''
'''' ''''''''''''''''' '''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''''''
'''''''' ''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''
'''''''''''''''''''''''' ''''' '''''''
''''''''''''''' '''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''
'''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''
'''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''''
''''''''''''' '''' ''''''''''''' '''''''' ''''''' ''''''''''''''
''''''''''''

2.000

3. místo soutěž v ruském jazyce
3. místo středoškolská odborná
činnost, obor 5. Geologie a geografie
3. místo soutěž v programování,
kategorie mládež
1. místo Eurorebus, kategorie 11 - 12
let
1. místo Eurorebus, kategorie 11 - 12
let

Tomáš Vomlela

''''''''''''''''''''

''''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''

2.000

1. místo Eurorebus, kategorie 11 - 12

2.500
2.000
2.000

'''''''''''''''''''''''

''''' ''''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''
''''''''''' '''''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''
'''''''''''
''''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''
''''''''''
''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''
''''''''''

Jan Rázek

''''''''''''''''''''''''''

Jan Willer

'''''''''''''''''''

Klára Kulhavá

''''''''''''''''''''

Lucie Nováková

''''''''''''''''''''''''

Marek Švarc

''''''''''''''''''''
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2.000
2.000
2.000

Zápis z 18. RK konané dne 17. 10. 2017
jméno a příjmení
příjemce daru

datum
narození

adresa trvalého bydliště

finanční
dar do
výše/ v Kč

Poskytnutí daru za umístění
v celostátním kole soutěže:

Bor

let

Vojtěch Franců

''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''

3.000

Kateřina Jiroušová

'''''''''''''' ''''''''''''

3.000

Adéla Hudcová

'''''''''''''''''''''''

Marie Krykorková

'''''''''' ''''''''''''

''''' ''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''
''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''
'''''''''''''''''' ''''''
''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''
'''''''''''''''''

Ondřej Šenk

'''''''''' ''''''''''

''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''' ''''''

2.500

'''''''''''''''''''''

''''''''''''''''''''''''''''''''' '''' '''''''''''''''''.

Kamila Šitinová

'''''''''''''''''''''

''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''
'''' '''''''''''''''''''

Isabela Bašinová

'''''''''''''''''''''

Václav Rozkovec

''''''''''''''''''''''''

Gabriela Matejčová

'''''''''''''''''''''

Milan Kostelenec

'''''''''''''''''''''

Daniel Matejča

'''''''''''''''''''''''

Klára Gabryšová

''''''''''''''''''

Jula Murbachová

'''''''''''''''''''''

Dominika Tužová

'''''''''''''''''''

Adam Višnovský

''''''''''''''''''''''

Nicole Dostálová

''''''''''''''''''''''

'''''' '''''''''''''''''' '''''''''' '''''''' '''''''
'''''''''''''''' ''''''
''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''
'''''''''''''''''' '''
'''''' '''''''''''''''' '''''''''' '''''''''' ''''''
'''''''''''''''''' ''''''
''''''''''''''' ''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''' ''''''''
'''''''''''''''
'''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''''' ''''''''' ''''''
'''''''''''''''''
'''''''''''''''''' '''''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''''''
''''
''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''
'''''''''''''''''''''' ''''''
''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''''
''''''''''''''''' ''''''

Viktor Baloun

'''''''''''''''''''

''''''''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''' ''''''' '''''''''''''
''''''''''

500

Patrik Severa

''''''''''''''''''''

'''''''''''''' ''''''''''' '''''''' ''''''' '''''''''''''''
''''''''''''

500

Markéta Malátová

''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''
'''''''''''''''' ''''''''''''
''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''' '''''''
''''''''''''''''' '''

2.

2.500
2.500

2.000
1.500
500
500
500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.500
1.000
1.000

1. místo Náš svět - soutěž literárního
projevu, kat. III (14 - 15 let)
1. místo Náš svět - soutěž literárního
projevu, kat. I (6 - 11 let)
2. místo Náš svět - soutěž literárního
projevu, kat. I (6 - 11 let)
2. místo Náš svět - soutěž literárního
projevu, kat. I (6 - 11 let)
2. místo Náš svět - soutěž literárního
projevu, kat. I (6 - 11 let)
3. místo Náš svět - soutěž literárního
projevu, kat. I (6 - 11 let)
1. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na
violoncello, 0. kat. - nar. 1. 1. 2008 a
mladší
3. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na
violoncello, 0. kat. - nar. 1. 1. 2008 a
mladší
3. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na
klavír - IV. kategorie, nar. v 2005
3. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na
housle - 0. kategorie - nar. v 2008 a
mladší
1. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na
housle - I. kategorie - nar. v 2007
1. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na
housle - III. kategorie - nar. v 2005
1. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na
violoncello, V. kat. - nar. v 2003
1. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na
violoncello, VI. kat. - nar. v 2002
1. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na
violu - V. kat., nar. v 1999 - 2000
2. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na
kontrabas - II. kat., nar. v 2005 - 2006
2. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na
kontrabas - IV. kat., nar. v 2001 - 2002
3. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na
kytaru - komorní hra; kytarová dua II. kat., 13 - 15 let
3. místo Soutěž žáků ZUŠ - hra na
kytaru - komorní hra; kytarová dua II. kat., 13 - 15 let

o navýšení neinvestiční účelové dotace poskytnuté usnesením Rady Libereckého kraje
č. 48/17/RK ze dne 10. 1. 2017 Domu dětí a mládeže Větrník, Liberec, příspěvková
organizace, IČO 71294511, se sídlem Riegrova 1278/16, Liberec 1, na zabezpečení
postupových kol soutěží v roce 2017, z částky 80.000 Kč do výše 110.000 Kč,
schvaluje
1. vzor Darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem jako dárcem
a výše uvedenými obdarovanými,
2. dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého
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Zápis z 18. RK konané dne 17. 10. 2017
kraje – kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
č. OLP/2/2017, uzavíraný mezi Libereckým krajem a Domem dětí a mládeže Větrník,
Liberec, IČO 71294511
a ukládá
1. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit rozpočtové opatření č. 297/17 ke schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
2.

Termín: 31. 10. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení darovacích smluv
uzavřených na základě schváleného vzoru mezi Libereckým krajem a příjemci daru,
k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

hlasování č. 18

pro

8

proti

0

Termín: 15. 11. 2017
zdržel se
0
byl přijat

19. (17) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 304/17 – úprava kapitol 912 04
- účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14
- kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, akce Gymnázium,
Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace – výměna oken
M. Půta se dotázal, zda dojde k výměně oken na gymnáziu ještě v letošním roce.
Mgr. Křeček vysvětlil, že gymnázium má již zpracovanou projektovou dokumentaci, a tudíž
bude moci být zahájena zakázka na dodavatele.
M. Půta požádal o podrobnější vysvětlení přesunu peněz v materiálu předkládaném
zastupitelstvu kraje.
Bez další diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1883/17/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 304/17 – úprava kapitol 912 04 - účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 920 14 - kapitálové
výdaje, odbor investic a správy nemovitého majetku, akce Gymnázium, Jablonec
nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace – výměna oken
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 304/17, kterým se
1. snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 912 04 – účelové příspěvky
PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 1.331.030 Kč, číslo akce
04500811403 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace
– Výměna oken na objektu gymnázia, ul. U Balvanu,
2.

navyšuje a upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 920 14
– kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku o celkovou částku
1.331.030 Kč následovně
a) snížení ukazatele, číslo akce 1490921421 Střední průmyslová škola strojní a elektro
a Vyšší odborná škola, Liberec, Masarykova 3, příspěvková organizace – Oprava
střechy na hlavní budově o částku 1.700.000 Kč,
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b) zavedení nového ukazatele, číslo akce 1490991403 Gymnázium, Jablonec
nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace – Výměna oken ve výši
3.031.030 Kč
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 304/17 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 19

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

20. (18) Rozpočtové opatření č. 302/17 – Úprava kapitoly 912 – Účelové příspěvky PO
– navýšení příspěvku pro Střední školu strojní, stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1884/17/RK
Rozpočtové opatření č. 302/17 – Úprava kapitoly 912 – Účelové příspěvky PO – navýšení
příspěvku pro Střední školu strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 302/17, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – Účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 3.000 Kč bez
dopadu na celkový objem kapitoly následovně
a) snižuje dílčí ukazatel akce číslo 04500010000 Stipendijní program pro žáky odborných
škol o částku 3.000 Kč,
b) navyšuje dílčí ukazatel akce číslo 04500641433 – Střední škola strojní, stavební
a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – Stipendijní program
pro žáky odborných škol o částku 3.000 Kč,
rozhoduje
o navýšení mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do celkové výše 3.000 Kč
na výdaje spojené s realizací Stipendijního programu Libereckého kraje v roce 2017 – Střední
škole strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace,
se sídlem Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec, IČ 00526517
a) o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
neinvestičního příspěvku na realizaci Stipendijního programu Libereckého kraje v roce
2017 do 31. 10. 2017,
b) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s realizací Stipendijního programu
Libereckého kraje v roce 2017 do 31. 12. 2017,
c) o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování činnosti/akce mimořádného
neinvestičního příspěvku“ v termínu do 25. 1. 2018,
d) o předložení závěrečné zprávy o poskytnutí stipendií dle typu stipendia, studijních oborů
a ročníku studia v termínu do 25. 1. 2018
a ukládá
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1.

2.

Petr Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh,
sdělením zřizovatele k poskytnutí individuálního účelového neinvestičního příspěvku
řediteli Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace,
Termín: 31. 10. 2017
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 302/17 – Úprava kapitoly
912 – Účelové příspěvky PO – navýšení příspěvku pro Střední školu strojní, stavební
a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 10. 2017

hlasování č. 20

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

21. (19) Rozpočtové opatření č. 306/17 – 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 201
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1885/17/RK
Rozpočtové opatření č. 306/17 – 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. 306/17, kterým se zvyšuje rozpočet Libereckého kraje v příjmové
i výdajové části (kapitola 916 04 - účelové neinvestiční dotace školství) o účelové dotace
MŠMT ve výši 13.800.784 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. 306/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 21

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

22. (20) Rozpočtové opatření č. 307/17 – účelové neinvestiční dotace z MŠMT – úprava
kapitoly 916 04
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1886/17/RK
Rozpočtové opatření č. 307/17 – účelové neinvestiční dotace z MŠMT – úprava kapitoly
916 04
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Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 307/17, kterým se o celkovou částku 104.133,84 Kč snižuje rozpočet
Libereckého kraje v příjmové i výdajové části (kapitola 916 04 - účelové neinvestiční dotace
školství) o účelové neinvestiční dotace z MŠMT a jejich vratky v členění
a) přijatá dotace ve výši 420.460 Kč, pod ÚZ 33 034, na Podporu organizace
a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou ve vybraných školách
v podzimním zkušebním období roku 2017,
b) vratky dotací v celkové výši 524.593,84 Kč Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
v členění
1.

2.

3.

vratka 36.367,30 Kč z rozvojového programu na podporu školních psychologů
a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden - srpen 2017,
pod účelovým znakem 33 050,
vratka 43.348 Kč z rozvojového programu financování asistentů pedagoga
pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty
se sociálním znevýhodněním na období leden - srpen 2017, modul C, pod účelovým
znakem 33 068,
vratka 104.133 Kč z rozvojového programu financování asistentů pedagoga
pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty
se sociálním znevýhodněním na období leden - srpen 2017, modul A, pod účelovým
znakem 33 215,

4.

vratka 340.745,54 Kč z rozvojového programu financování asistentů pedagoga
pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty
se sociálním znevýhodněním na období leden - srpen 2017, modul B, pod účelovým
znakem 33 457
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 307/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 22 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
23. (21) Stanovení platu ředitelce Gymnázia, Mimoň, Letná 263, příspěvková
organizace, Mgr. Ivaně Netušilové
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1887/17/RK
Stanovení platu ředitelce Gymnázia, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace,
Mgr. Ivaně Netušilové
Rada kraje po projednání
stanovuje
v souladu s § 131 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, směrnicí Rady Libereckého kraje č. 01/2007 a na základě hodnocení práce,
s účinností od 1. listopadu 2017 osobní příplatek Mgr. Ivaně Netušilové, ředitelce Gymnázia,
Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
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a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi, platový výměr k podpisu.
Termín: 30. 11. 2017
hlasování č. 23

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

24. (22) Změna zápisu Integrované střední školy, Semily, 28. října 607, příspěvková
organizace, v rejstříku škol a školských zařízení
P. Tulpa představil obsah předloženého materiálu.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1888/17/RK
Změna zápisu Integrované střední školy, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace,
v rejstříku škol a školských zařízení
Rada kraje po projednání
schvaluje
zápis odloučeného pracoviště Integrované střední školy, Semily, 28. října 607, příspěvková
organizace, na adrese Tanvald, Údolí Kamenice 238 a Tanvald, Údolí Kamenice 331,
do rejstříku škol a školských zařízení, a to s účinností od 1. 9. 2018
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit příslušnému správnímu úřadu žádost o změnu zápisu Integrované
střední školy, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace, v rejstříku škol a školských
zařízení.
Termín: 30. 11. 2017
hlasování č. 24

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

25. (23) Stanovisko kraje k žádosti Jednoty bratrské o zápis střední školy do rejstříku
škol a školských zařízení a související změny kapacit oborů vzdělání středních škol
zřizovaných Libereckým krajem
Mgr. Křeček vysvětlil, že se jedná o stanovisko kraje k nové žádosti Jednoty bratrské.
O původní žádosti, kterou organizace zaslala, MŠMT nerozhodlo.
M. Půta požádal, aby byl v této věci vyhotoven a zaslán dopis MŠMT.
Bez další diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1889/17/RK
Stanovisko kraje k žádosti Jednoty bratrské o zápis střední školy do rejstříku škol
a školských zařízení a související změny kapacit oborů vzdělání středních škol
zřizovaných Libereckým krajem
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. stanovisko, kterým souhlasí s žádostí Jednoty bratrské o zápis střední školy, jejíž činnost
má vykonávat Střední škola sociální a pedagogická Jana Blahoslava, do rejstříku škol
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2.

a školských zařízení,
s účinností od 1. 9. 2018 snížení kapacit oborů vzdělání středních škol zřizovaných
Libereckým krajem ve prospěch zápisu střední školy, jejíž činnost bude vykonávat
Střední škola sociální a pedagogická Jana Blahoslava zřizovaná Jednotou bratrskou
v Chrastavě, a to v případě, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhoví
žádosti Jednoty bratrské o zápis střední školy a oborů vzdělání
a)

snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 66-41-L/01 Obchodník
ze 120 na 95 střední škole, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace,
b) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchařčíšník ze 180 na 90 střední škole, jejíž činnost vykonává Střední škola řemesel
a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace,
c) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchařčíšník ze 430 na 270 střední škole, jejíž činnost vykonává Střední škola gastronomie
a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, podepsat stanovisko.
Termín: 30. 11. 2017
hlasování č. 25

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

26. (24) Rozšíření účelu využití a změna názvu poskytnutého mimořádného účelového
investičního příspěvku včetně podmínek stanovených zřizovatelem Gymnáziu
Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace - „Zpracování
investičního záměru a pořízení projektové dokumentace na výstavbu obslužného
objektu pro sportovce včetně souvisejících inženýrských činností“
P. Tulpa představil obsah předloženého materiálu.
Z následné diskuse mezi členy rady kraje k investičnímu záměru a projektové dokumentaci
objektu gymnázia vyplynul závěr, že bude v důvodové zprávě doplněna projekční kancelář,
která bude projekt zpracovávat.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1890/17/RK
Rozšíření účelu využití a změna názvu poskytnutého mimořádného účelového
investičního příspěvku včetně podmínek stanovených zřizovatelem Gymnáziu
Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace - „Zpracování
investičního záměru a pořízení projektové dokumentace na výstavbu obslužného
objektu pro sportovce včetně souvisejících inženýrských činností“
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s rozšířením účelu využití poskytnutého mimořádného investičního příspěvku do výše
1.000.000 Kč o zpracování investičního záměru akce,
2. se změnou názvu investiční akce č. 04500991409 z původního názvu – „Pořízení
projektové dokumentace na výstavbu obslužného objektu pro sportovce“ na název nový „Zpracování investičního záměru a pořízení projektové dokumentace na výstavbu
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obslužného objektu pro sportovce včetně souvisejících inženýrských činností“
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení se změnami řediteli výše zmíněné příspěvkové
organizace.
Termín: 30. 11. 2017
hlasování č. 26

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

27. (25) Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1891/17/RK
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. Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 15, příspěvková organizace, IČ 60252511
navýšení čerpání prostředků fondu investic ve výši 96.788 Kč na nově zařazenou akci
„Monitoring dostupnosti síťových zařízení a služeb včetně firewall“
a změnu v Plánu investic organizace na rok 2017,
2. Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
IČ 60252537
a) čerpání prostředků fondu odměn ve výši 100.000 Kč na mimořádné odměny
pro cca 30 zaměstnanců za nadstandardní práci,
b) navýšení čerpání fondu investic ve výši 709.086 Kč, z původních 1.430.000 Kč
na 2.139.086 Kč v důsledku
- vyřazení akce „Oprava - výměna osvětlení v učebnách“ ve výši 200.000 Kč,
-

vyřazení akce „Vybudování odsávání par ve sprchách“ ve výši 100.000 Kč,
navýšení rozpočtu akce „Výstavba recepce ve vestibulu školy“ o 9.086 Kč,
zařazení nové akce „Pořízení projektové dokumentace na výstavbu obslužného
objektu pro sportovce“ ve výši 1.000.000 Kč

a změnu v Plánu investic organizace na rok 2017,
3. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec,
Šamánkova 500/8, příspěvková organizace, IČ 46747966
a) čerpání prostředků fondu odměn ve výši 150.000 Kč na mimořádné odměny
pro 30 zaměstnanců za nadstandardní práci,

4.

b) navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 51.000 Kč na zákonné odvody
v souvislosti s čerpáním fondu odměn,
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace, IČ 75129507
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snížení čerpání fondu investic ve výši 46.433 Kč, a s tím související snížení rozpočtu akce
„Pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci a modernizaci vodovodního řadu v budově
školy Alešova 1723, Turnov“ z původních 80.000 Kč na 33.567 Kč
a změnu v 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. 11. 2017
hlasování č. 27

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

28. (26) Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1892/17/RK
Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím
a) věcných darů
1.

2.

3.

4.

5.

6.

4 ks tiskáren v hodnotě zůstatkové ceny ve výši 50 Kč od společnosti Benteler ČR
s.r.o., se sídlem Školní 713, 463 31 Chrastava, IČ 63145936, do vlastnictví
příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola,
Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace, IČ 60252511,
potravin v hodnotě 65.465,70 Kč pro potřeby klientů dětského domova
od Potravinové banky Liberec, z.s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec,
IČ 22714154, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Frýdlant, Větrov
3005, příspěvková organizace, IČ 46748105,
1 ks akumulátorového šroubováku Quadrive DRC 018/4 Li 5,2 – Plus v hodnotě
7.144,38 Kč pro výuku ve školních dílnách od společnosti Festool s.r.o., se sídlem
Chelčického 1932, 470 01 Česká Lípa, IČ 00658251, do vlastnictví příspěvkové
organizace Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná
škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace, IČ 46747991,
30 ks vstupenek na muzikálové představení v celkové hodnotě 8.970 Kč pro potřeby
klientů dětského domova od společnosti CLEOPATRA MUSICAL, s.r.o., se sídlem
Štychova 277/60, 104 00 Praha - Křeslice, IČ 63674343, do vlastnictví příspěvkové
organizace Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, Česká Lípa, IČ 4986460,
nehomologovaného vozu Citigo ambition pro odborný výcvik žáků oboru Autotronik
v hodnotě 5.030 Kč od společnosti ŠKODA AUTO a.s., se sídlem tř. Václava
Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 00177041, do vlastnictví příspěvkové
organizace Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300,
příspěvková organizace, IČ 00087891,
ochranných respirátorů včetně náhradních filtrů v celkové hodnotě 5.000 Kč
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7.

pro žáky oboru Autolakýrník, od společnosti SERVIND s.r.o., se sídlem
Ke Kopanině 488, 252 67 Tuchoměřice, IČ 48024546, do vlastnictví příspěvkové
organizace Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300,
příspěvková organizace, IČ 00087891,
potravin v hodnotě 208.858,50 Kč pro potřeby klientů dětského domova
od Potravinové banky Liberec, z.s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec,
IČ 22714154, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Česká Lípa,
Mariánská 570, příspěvková organizace, IČ 49864360,

8.

potravin v hodnotě 67.307 Kč pro potřeby klientů dětského domova od Potravinové
banky Liberec, z.s., se sídlem Pionýrů 976/15, 460 06 Liberec, IČ 22714154,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková
organizace, IČ 63778181
b) finančních darů
1. ve výši 34.800 Kč za účelem pokrytí nákladů na odměnu lektora čínského jazyka
pro žáky školy od Nadačního fondu Ing. Mirko Valenty, se sídlem Horní náměstí 15,
466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 27338835, do vlastnictví příspěvkové organizace
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec
nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, IČ 60252511,
2.

3.

4.

ve výši 5.200 Kč na nákup učebních pomůcek pro žáky školy od společnosti W.A.G.
payment solutions, a.s., se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha – Nusle,
IČ 26415623, do vlastnictví příspěvkové organizace Obchodní akademie a Jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková
organizace, IČ 46747966,
ve výši 3.000 Kč na financování poloviny nákladů Stipendijního programu pro žáky
školy v oboru 23-65-H/01 na základě Smlouvy o spolupráci při realizaci
Stipendijního programu pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem
ve vybraných oborech vzdělávání č. OLP/2105/2017, od společnosti Silnice LK a.s.,
se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou – Rýnovice,
IČ 28746503, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední škola strojní, stavební
a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, IČ 00526517,
ve výši 20.000 Kč na náklady spojené s provozem organizace od společnosti
KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o., se sídlem Svárovská
700, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ 47311096, do vlastnictví příspěvkové organizace
Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace, IČ 46748105,

5.

ve výši 5.000 Kč na náklady spojené s pořádáním regionálního turnaje ve stolním
tenisu dne 25. 10. 2017 od STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, se sídlem nám.
Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec I – Staré Město, IČ 00262978, do vlastnictví
příspěvkové organizace Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková
organizace, IČ 46746862
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 30. 11. 2017
hlasování č. 28

pro

8

proti

0
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0

byl přijat
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29. (27) Přijetí věcného daru od Města Turnov – vybavení školní kuchyně pro Obchodní
akademii, Hotelovou školu a Střední odbornou školu, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1893/17/RK
Přijetí věcného daru od Města Turnov – vybavení školní kuchyně pro Obchodní
akademii, Hotelovou školu a Střední odbornou školu, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) přijetí věcného daru – movitého majetku – vybavení školní kuchyně pro Obchodní
akademii, Hotelovou školu a Střední odbornou školu, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace, v hodnotě 8.093.771 Kč od Města Turnov, se sídlem Antonína
Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ 00276227,
b) darovací smlouvu o přijetí věcného daru č. OLP/3601/2017 mezi Libereckým krajem
a Městem Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, IČ 00276227,
c)

předání takto nabytého movitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace, IČ 75129507

a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy č. OLP/3601/2017 k podpisu hejtmanovi,
2.

Termín: 31. 12. 2017
Petru Tulpovi, náměstku hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh na změnu přílohy
zřizovací listiny Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy, Turnov,
Zborovská 519, příspěvková organizace.
Termín: 30. 06. 2018

hlasování č. 29

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

30. (28) Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední odborné škole
a Střednímu odbornému učilišti, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1894/17/RK
Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední odborné škole a Střednímu
odbornému učilišti, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyřazením nepotřebného movitého majetku – universální frézky FWD 32, svěřeného Střední
odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
organizace, IČ 14451018
a ukládá
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Petru Tulpovi, členovi rady kraje, pro řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku příspěvkové organizace.
Termín: 30. 11. 2017
hlasování č. 30

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

31. (29) Veřejná zakázka malého rozsahu „Aktualizace Zásad územního rozvoje
Libereckého kraje“ – dodatek č. 1
Na jednání byla přizvána vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
RNDr. Kateřina Lauermannová. Následně stručně uvedla předložený materiál.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1895/17/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Aktualizace Zásad územního rozvoje Libereckého
kraje“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OLP/926/2014, uzavíraný analogicky v souladu s § 222
odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, mezi
Libereckým krajem a společností SAUL s.r.o., se sídlem U Domoviny 491/1, Liberec 4,
460 01, IČO 43224229, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 365.000 Kč bez DPH,
tj. 441.650 Kč včetně DPH
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, pověřené řízením rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajištění dalšího postupu.
hlasování č. 31

pro

8

proti

0

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

32. (30) Zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou po roce 2019 – informace
o aktuálním stavu
Materiál byl předkladatelem z jednání stažen.
33. (31) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění veřejných služeb
v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 – 2029 - oblast I
(ČESKOLIPSKO)“
Na jednání byli přizváni Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy, Ing. Monika Šulcová,
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných
zakázek, dále zástupci KORID LK, spol. s r. o., zástupce ředitele Ing. Otto Pospíšil
a jednatel společnosti Ing. Pavel Blažek.
M. Pieter představil obsah předloženého materiálu.
Následovala diskuse mezi přítomnými k předloženému materiálu. Z té vyplynul závěr,
že bude upraveno usnesení ve smyslu vzetí na vědomí zadávací dokumentace VZ a uloženo
M. Pieterovi zajistit zpracování studie od externího subjektu, jejímž cílem bude definovat
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a vyčíslit všechny možnosti na zefektivnění technických požadavků předmětné zadávací
dokumentace, včetně stanovení maximální ceny dopravního výkonu, s termínem
do 31. 12. 2017.
Ing. Šulcová podala informaci o přípravě zadávacích dokumentací dalších dopravních oblastí.
Poté bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1896/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění veřejných služeb v přepravě
cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 – 2029 - oblast I (ČESKOLIPSKO)“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících
v autobusové dopravě pro období 2019 – 2029 - oblast I (ČESKOLIPSKO)“
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit zpracování studie od externího subjektu, jejímž cílem bude definovat a vyčíslit
všechny možnosti na zefektivnění technických požadavků zadávací dokumentace veřejné
zakázky „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období
2019 – 2029 - oblast I (ČESKOLIPSKO)“, včetně maximální ceny dopravního výkonu.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 32 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
34. (32) Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
v roce 2017 – Mikroregion Český ráj
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1897/17/RK
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje v roce 2017
– Mikroregion Český ráj
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje v roce 2017
č. OLP/3352/2017, uzavíranou mezi Libereckým krajem a svazkem obcí Mikroregion Český
ráj, IČ 69155950, se sídlem 512 64 Vyskeř 88, na základě které přispěje Mikroregion Český
ráj na zajištění dopravní obslužnosti částkou ve výši 29.117 Kč
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit předložení smlouvy č. OLP/3352/2017 k podpisu hejtmanovi.
hlasování č. 33

pro

8

proti

0

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

35. (33) Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě pro rok 2018 - Město
Česká Lípa
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M. Půta požádal o vyhotovení a zaslání dopisu Městu Česká Lípa, týkajícího se financování
linkové dopravy v obci Sosnová po roce 2019.
Ing. Šulcová doplnila, že o technických věcech spolupráce jednali s vedoucím odboru
dopravy MČL, panem Františkem Ondřejem, kde byla, mj., diskutována i platnost současné
smlouvy a možné varianty budoucí spolupráce.
Po kratší diskusi mezi členy rady kraje bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1898/17/RK
Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě pro rok 2018 - Město Česká
Lípa
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě pro rok 2018 č. OLP/3489/2017,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Městem Česká Lípa, IČ 00260428, se sídlem náměstí
T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa, na základě které kraj přispěje městu 452.498 Kč
na zajištění dopravní obslužnosti na lince č. 505 207
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit předložení smlouvy č. OLP/3489/2017 k podpisu hejtmanovi.
hlasování č. 34

pro

8

proti

0

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

36. (34) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 299/17 – snížení výdajů v kapitole
914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery,
odbor dopravy; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby
za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost
KORID LK, spol. s r.o.
M. Pieter uvedl předložený materiál.
M. Půta se dotázal, v souvislosti s požadavkem na poskytnutí vyrovnávací platby
za poskytované služby, kdo bude tyto služby vykonávat. Dále se dotázal, kdo výstupy
zpracoval.
Ing. Blažek uvedl, že některé činnosti již byly vykonány a některé teprve budou zajištěny.
Výstupy zpracoval Ing. Hruboň na základě jednání pracovní skupiny. Doplnil, že na začátku
roku je zpracováván finanční plán, ve kterém nejsou zahrnuty fin. rezervy. Dále uvedl,
že KORID LK nestihl z kapacitních důvodů realizovat některé projekty, ze kterých bylo
počítáno s příjmy. Navržené řešení je náhradním plánem dofinancování.
M. Půta požádal o doplnění materiálu o odkazy na dokumenty, na základě kterých je
společnosti KORID LK, spol. s r. o., poskytováno více peněz.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1899/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 299/17 – snížení výdajů v kapitole 914 06
– Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor
dopravy; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování
služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o.
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Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 299/17, kterým se snižují výdaje
v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, z akce „dopravní obslužnost“ ve výši
957.550 Kč a navyšují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy, na akci
„KORID LK, spol. s r.o.“ ve výši 957.550 Kč,
2. s navýšením vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z částky 10.600.000 Kč na částku 11.557.550 Kč společnosti KORID LK, spol. s.r.o.,
IČ 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 pro rok 2017,
3.

s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu č. OLP/5242/2016, uzavíraným mezi Libereckým
krajem a společností KORID LK, spol. s.r.o., IČ 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2, kterým dochází k navýšení poskytnuté vyrovnávací platby pro rok
2017 o 957.550 Kč
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 299/17, návrh na poskytnutí vyrovnávací
platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ve výši 11.557.550 Kč
společnosti KORID LK, spol. s.r.o., IČ 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
a návrh dodatku č. 1 smlouvy č. OLP/5242/2016, k projednání a schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 35 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
37. (101) Stanovisko k záměru nákupu akcií ČSAD Liberec a. s. a pohledávek
za společnostmi ČSAD Liberec a. s. a AUTOCENTRUM Nord a. s. – revizní znalecký
posudek Equity Solutions Appraisals s. r. o.
M. Půta uvedl předložený materiál. Následně požádal Mgr. Havlíka o oslovení společnosti
NEXIA AP a. s., a Ing. Otty Šmídy ve věci zpracování reakce k předloženému stanovisku,
s termínem do 31. 10. 2017. V tomto smyslu bude upraveno usnesení předloženého materiálu.
Pan hejtman osloví Mgr. Vařila, jako člena Výboru dopravy ZLK, s žádostí o informaci, jaká
byla finanční výše za vypracování znaleckého posudku a kým byla uhrazena.
Následovala diskuse mezi členy rady kraje k předloženému materiálu a k některým závěrům
uvedeným v revizním znaleckém posudku. Z té vyplynul závěr, že následně, po vyjádření
společnosti NEXIA AP a. s., k reviznímu posudku, bude zadáno třetímu subjektu vyhotovení
nezávislého posouzení této věci. Dále budou oba dokumenty (stanovisko a revizní posudek)
zaslány smluvním stranám.
Na jednání mRK dne 23. 10. 2017 budou k projednání předložena rozhodnutí ÚOHS,
vztahující se k diskutované záležitosti a k návrhu dalšího postupu ze strany Libereckého kraje.
Poté bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1900/17/RK
Stanovisko k záměru nákupu akcií ČSAD Liberec a. s. a pohledávek za společnostmi
ČSAD Liberec a. s. a AUTOCENTRUM Nord a. s. – revizní znalecký posudek Equity
Solutions Appraisals s. r. o.
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Rada kraje po projednání
bere na vědomí
dopis Mgr. Jiřího Vařila, člena dopravního výboru Zastupitelstva Libereckého kraje,
zpochybňující hodnotu akcií společností ČSAD Liberec a.s. a pohledávek za společností
ČSAD Liberec a.s., které má Liberecký kraj zájem nabýt od Ing. Petra Wasserbauera,
a znalecký posudek č. 700-3537/2017, který na jeho objednávku zpracovala společnost Equity
Solutions Appraisals s.r.o.
a ukládá
a) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat o obou dokumentech
společnosti NEXIA AP a.s. a pana Ing. Otto Šmídu, a vyžádat si jejich stanovisko,
b)

Termín: 31. 10. 2017
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, vyrozumět o uvedených dokumentech
účastníky smluv č. OLP/3032/2017 a č. OLP/3034/2017.
Termín: 31. 10. 2017

hlasování č. 36

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

38. (35) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 309/17 – navýšení příjmů kraje
a navýšení výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí
neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Prvotní analýza stavu silniční zeleně
v oblasti Novoborska“ a poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci
„PD a žádosti do OPŽP na vybrané aleje II. na Frýdlantsku“ včetně podmínek
stanovených zřizovatelem
M. Pieter představil projednávaný materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1901/17/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 309/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí
neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Prvotní analýza stavu silniční zeleně
v oblasti Novoborska“ a poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK na akci
„PD a žádosti do OPŽP na vybrané aleje II. na Frýdlantsku“ včetně podmínek
stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 309/17, kterým se
1. navyšují příjmy v celkové výši 363.000 Kč,
a) vybrané za náklady řízení ve výši 187.900 Kč,
2.

b) vybrané za prodej pozemků ve výši 175.100 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, v celkové
výši 363.000 Kč, a to tak, že se
a)

navyšují výdaje u akce „Prvotní analýza stavu silniční zeleně v oblasti Novoborska“
ve výši 363.000 Kč,

b) snižují výdaje u akce „Demolice havarijních objektů v bývalém VP Ralsko“ ve výši
1.065.000 Kč,
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c)

navyšují výdaje u akce „PD a žádosti do OPŽP na vybrané aleje II. na Frýdlantsku“
ve výši 1.065.000 Kč,
rozhoduje
1. a) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 363.000 Kč,
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České
mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s realizací akce
„Prvotní analýza stavu silniční zeleně v oblasti Novoborska“,
b) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 181.500 Kč, do 30 dnů
od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna
do 30 dnů od obdržení žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného
mimořádného účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 3 tohoto materiálu,
nejpozději však do 15. 12. 2018,
c) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2018,
d) o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného
neinvestičního příspěvku za rok 2017 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu
do 31. 1. 2018,
e)

o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2019,
a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 309/17
Zastupitelstvem Libereckého kraje,
2. a) o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše
1.065.000 Kč, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené
s realizací akce „PD a žádosti do OPŽP na vybrané aleje II. na Frýdlantsku“ týkající
se samostatných projektových dokumentací a žádostí v předpokládaném rozsahu
těchto jednotlivých úseků silnic
- III/0353 vymezené alejové úseky,
- III/2901 Větrov - Frýdlant,
- III/2903 Raspenava - Frýdlant,
- III/0352 křižovatka s I/13 po Háj,
- III/29110 od lipové aleje po Jindřichovice pod Smrkem,
- III/2904 Mníšek - Raspenava,
- III/2914 Arnoltice - Dolní Oldříš,
- III/29015 Hajniště - Ludvíkov pod Smrkem,
b) o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 532.500 Kč, do 30 dnů
od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna
do 30 dnů od obdržení žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného
mimořádného účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 3 tohoto materiálu,
nejpozději však do 15. 12. 2018,
c) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2018,
d) o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného
neinvestičního příspěvku za rok 2017, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, v termínu do
31. 1. 2018,
e)

o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
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neinvestičního příspěvku, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, v termínu do 31. 1. 2019,
a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 309/17
Zastupitelstvem Libereckého kraje
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 309/17 k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 31. 10. 2017
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zaslat výpis tohoto usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh, řediteli
Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace.
Termín: 15. 11. 2017

hlasování č. 37

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

39. (36) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 310/17 – úprava výdajů v kapitole
912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, poskytnutí neinvestičního příspěvku
KSS LK na akci „Ostraha areálu Ralsko“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Ing. Volfová představila projednávaný materiál.
Po kratší diskuzi mezi členy rady kraje bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1902/17/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 310/17 – úprava výdajů v kapitole 912 06
- Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, poskytnutí neinvestičního příspěvku KSS LK
na akci „Ostraha areálu Ralsko“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 310/17, kterým se v kapitole 912 06
– Účelové příspěvky PO, odbor dopravy
1. snižují výdaje u akce „Demolice havarijních objektů v bývalém VP Ralsko“ ve výši
650.000 Kč,
2. navyšují výdaje u akce „Ostraha areálu Ralsko“ ve výši 650.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 650.000 Kč,
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České
mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s realizací akce
„Ostraha areálu Ralsko“,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 325.000 Kč, do 30 dnů
od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů
od obdržení žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného
účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, nejpozději však
do 15. 12. 2018,
3.
4.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2018,
o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce
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5.

neinvestičního příspěvku za rok 2017 dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu
do 31. 1. 2018,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
neinvestičního příspěvku, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2019,

a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 310/17
Zastupitelstvem Libereckého kraje
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 310/17 k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 31. 10. 2017
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli
Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace.
Termín: 15. 11. 2017

hlasování č. 38
pro
7
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0

zdržel se

0

byl přijat

40. (37) Plán zimní údržby silnic II. a III. třídy - zimní období 2017/2018
M. Pieter shrnul obsah předloženého materiálu.
P. Tulpa se dotázal, jak je informována veřejnost o důležitých telefonních číslech. Jeho další
dotaz směřoval k úklidu sněhu na přechodných úsecích komunikací.
M. Pieter vysvětlil, že kraj provádí údržbu na krajských komunikacích, na obecních
komunikacích zajišťuje tyto služby někdo jiný.
Ing. Čáp na dotaz P. Tulpy odpověděl, že informace o telefonních číslech jsou zveřejněny
na webových stránkách a v tisku, mají je k dispozici také starostové obcí.
Další dotazy nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1903/17/RK
Plán zimní údržby silnic II. a III. třídy - zimní období 2017/2018
Rada kraje po projednání
schvaluje
Plán zimní údržby silnic II. a III. tříd v Libereckém kraji pro zimní sezónu 2017 - 2018
a ukládá
Markovi Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit Plán zimní údržby silnic II. a III. tříd v Libereckém kraji pro zimní sezónu 2017 2018 zastupitelstvu kraje jako písemnou informaci.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 39 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0
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41. (38) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 301/17 – snížení příjmů kraje a snížení
výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1904/17/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 301/17 – snížení příjmů kraje a snížení výdajů
v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 301/17, kterým se
1. snižují očekávané příjmy u akce „III/27250 ulice Liberecká, Chrastava“ ve výši
87.483 Kč,
2. snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, v celkové výši
87.483 Kč, tak že se
a)

snižují výdaje v celkové výši 2.456.882 u akce
- III/27250 ulice Liberecká, Chrastava ve výši 1.265.187 Kč,
- II/270 Pertoltice pod Ralskem - protismykové vlastnosti ve výši 55.781 Kč,
- III/27244 Janovice v Podještědí, havárie opěrné zdi ve výši 6.440 Kč,
- II/278 Osečná (Kotel), oprava propustku ve výši 45.075 Kč,
- III/2711 Chotyně, havárie opěrné zdi ve výši 34.173 Kč,
- III/2713 Dolní Suchá - křižovatka s I/13 ve výši 611.485 Kč,
- III/29042 Albrechtice v JH - Jiřetín pod Bukovou ve výši 438.741 Kč,

b) navyšují výdaje v celkové výši 2.369.399 u akce
- II/288 Podbozkov - Cimbál ve výši 78.650 Kč,
- III/28626 Benecko II. ve výši 1.494.550 Kč,
- III/01023 Harrachov ve výši 796.199 Kč
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 301/17 k projednání a schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 40 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0

zdržel se

0

byl přijat

42. (39) Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice II/278 Osečná (Kotel), oprava
propustku“ – dodatek č. 1
Bez diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1905/17/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice II/278 Osečná (Kotel), oprava propustku“
– dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/653/2017, uzavíraný analogicky
v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností Vodohospodářské
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stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01, Teplice,
IČO 40233308, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 37.252 Kč bez DPH,
tj. 45.074,92 Kč vč. DPH
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 30. 11. 2017
hlasování č. 41 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0

zdržel se

0

byl přijat

43. (40) Veřejná zakázka „Silnice III/2713 Dolní Suchá - křižovatka s I/13“ – dodatek
č. 1
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1906/17/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2713 Dolní Suchá - křižovatka s I/13“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/654/2017, uzavíraný v souladu
s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností PORR a.s., se sídlem Dubečská
3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO 43005560, jehož předmětem jsou méněpráce
ve výši 505.359,90 Kč bez DPH, tj. 611.485,48 Kč vč. DPH
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 42
pro 6
proti
0
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a J. Löffelmann.

zdržel se

0

byl přijat

44. (41) Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/2711 Chotyně, havárie opěrné zdi“
– dodatek č. 1
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1907/17/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/2711 Chotyně, havárie opěrné zdi“ –
dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/858/2017, uzavíraný analogicky
v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností 1. jizerskohorská stavební
společnost s.r.o., se sídlem Pražská 392, 463 42, Hodkovice nad Mohelkou, IČO 49904884,
jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 28.242 Kč bez DPH, tj. 34.172,82 Kč včetně DPH
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a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 43 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a J. Löffelmann.
45. (42) Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/27926 Kacanovy, rekonstrukce
propustku“ – dodatek č. 1
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1908/17/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/27926 Kacanovy, rekonstrukce
propustku“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/927/2017, uzavíraný analogicky
v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností
M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03, Pardubice, IČO 42196868,
jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 140.488,33 Kč bez DPH, tj. 169.990,88 Kč včetně
DPH, a méněpráce ve výši 76.345,20 Kč bez DPH, tj. 92.377,69 Kč včetně DPH, čímž dojde
k navýšení původní ceny o 64.143,13 Kč bez DPH, tj. 77.613,19 Kč včetně DPH
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 30. 11. 2017
hlasování č. 44
pro
6
proti
0
zdržel se
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a J. Löffelmann.

0

byl přijat

46. (43) Veřejná zakázka „Silnice III/29042 Albrechtice v Jizerských horách - Jiřetín
pod Bukovou“ – dodatek č. 1
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1909/17/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/29042 Albrechtice v Jizerských horách - Jiřetín
pod Bukovou“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1835/2017, uzavíraný v souladu § 222
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21,
IČO 60838744, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 362.595,58 Kč bez DPH,
tj. 438.740,65 Kč včetně DPH
a ukládá
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Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
Termín: 30. 11. 2017
hlasování č. 45 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a J. Löffelmann.
47. (44) Veřejná zakázka „Silnice III/28626 Benecko II.“ - dodatek č. 2
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1910/17/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/28626 Benecko II.“ - dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1362/2017, uzavíraný v souladu
s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností M - SILNICE a.s., se sídlem
Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, jehož předmětem jsou
vícepráce, ve výši 1.584.301,61 Kč bez DPH, tj. 1.917.004,95 Kč vč. DPH, a méněpráce
ve výši 349 136,90 Kč bez DPH, tj. 422.455,65Kč vč. DPH, čímž dojde ke zvýšení ceny
o 1.235.164,71 Kč bez DPH, tj. 1.494.549,30 Kč včetně DPH
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.
Termín: 10. 11. 2017
hlasování č. 46

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
48. (45) Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/27244 Janovice v Podještědí,
havárie opěrné zdi“ – dodatek č. 1
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1911/17/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/27244 Janovice v Podještědí, havárie
opěrné zdi“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/76/2017, uzavíraný analogicky v souladu
s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, mezi Libereckým krajem a společností JOSTAV spol. s r.o., se sídlem Studánecká
74, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO 47785233, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši
5.322,87 Kč bez DPH, tj. 6.440,67 Kč vč. DPH
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 15. 11. 2017
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hlasování č. 47

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
49. (46) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova
dopravního značení cyklotrasy KČT 17 Greenway Jizera“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1912/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova dopravního
značení cyklotrasy KČT 17 Greenway Jizera“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova dopravního značení cyklotrasy
KČT 17 Greenway Jizera“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka, GS PLUS
s.r.o., se sídlem Bohunická cesta 385/5, 664 48 Moravany, IČO 26234912, za nabídkovou
cenu 335.200,00 bez DPH bez DPH, 405.592,00 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o dílo č. OLP/3005/2017 mezi Libereckým krajem a společností GS PLUS s.r.o.,
se sídlem Bohunická cesta 385/5, 664 48 Moravany, IČO 26234912
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 48

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
50. (48) Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2504/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy pro Obec Rakousy,
na projekt „Oprava místní komunikace – část Greenway Jizera“
M. Pieter podal informace k předloženému materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1913/17/RK
Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2504/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy pro Obec Rakousy,
na projekt „Oprava místní komunikace – část Greenway Jizera“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Obce Rakousy, Rakousy 34, 511 01 Turnov, IČ 00276049, ze dne 2. 10. 2017 ve věci
změny termínu ukončení realizace projektu „Oprava místní komunikace – část Greenway
Jizera“,
souhlasí
1) se změnou termínu ukončení realizace projektu „Oprava místní komunikace – část
Greenway Jizera“ ze dne 30. 6. 2018 na 31. 12. 2019 a s prodloužením termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 8. 2018 na 19. 2. 2020, z důvodu
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technického problému týkajícího se vodovodního řadu, který se vyskytl při opravě
cyklostezky,
2) se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě OLP/2504/2017, kterým se mění termín ukončení
realizace projektu z 30. 6. 2018 na 31. 12. 2019 a termín závěrečného vyúčtování
projektu z 19. 8. 2018 na 19. 2. 2020
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit materiál - Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2504/2017 o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy, pro Obec
Rakousy, na projekt „Oprava místní komunikace – část Greenway Jizera“, ke schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 49 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0

zdržel se

0

byl přijat

51. (49) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 300/17 – navýšení příjmů kraje
a navýšení kapitoly 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí
neinvestičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice LK
II. a III. třídy pro 2018 – 2019 – 4. část“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1914/17/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 300/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení
kapitoly 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; poskytnutí neinvestičního
příspěvku KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy
pro 2018 – 2019 – 4. část“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 300/17, kterým se
1. navyšují příjmy kraje vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 19.568 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, u akce
„Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 - 2019“ ve výši
19.568 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 900.000 Kč,
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České
mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s realizací akce
„Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 - 2019“ týkající
se samostatných projektových dokumentací v předpokládaném rozsahu těchto
jednotlivých úseků silnic
- III/2893 Semily,
- II/268 Sloup v Čechách,
- II/268 Bohatice,
- III/29024 Liberec,
- III/2904 Mníšek,
- III/2828 Volavec,
- II/292 Semily,
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2.

3.
4.

5.

- III/27247 Machnín,
- III/2915 Horní Řasnice - Jindřichovice pod Smrkem,
- III/32546 Horka u Staré Paky po I/16,
- II/279 Svijany - Svijanský Újezd,
- III/28213 Koberovy - Malá Skála,
- III/28727 Jenišovice - Roudný,
- III/28725 Frýdštejn - Voděrady - Ondříkovice,
- III/28711 Pulečný - Klíčnov,
- III/28215 Líšný - Vrát - Koberovy,
- II/278 Osečná – Kotel (13,400-14,500),
- II/278 Osečná – Kotel (15,700-16,520),
- III/27238 Osečná,
- II/278 Starý Dub - Český Dub,
- III/26820 Poniklá - Vítkovice,
- III/2837 Slaná - Světlá,
- III/28211 Klokočí - Rohliny,
- II/260 Skalka,
- II/269 Tuhaň - hranice kraje,
- II/263 Žandov - hranice kraje,
- III/26834 Kamenice,
- III/2702 od I/9 po Chlum,
o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku formou zálohové platby ve výši 50%, tj. ve výši 450.000 Kč, do 30 dnů
od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů
od obdržení žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného
účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 3 tohoto materiálu, nejpozději však
do 15. 12. 2018,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2018,
o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného
neinvestičního příspěvku za rok 2017, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu
do 31. 1. 2018,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
neinvestičního příspěvku, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2019,

a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 300/17
Zastupitelstvem Libereckého kraje
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 300/17 k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 31. 10. 2017
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zaslat výpis tohoto usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh, řediteli
Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace.

hlasování č. 50 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0
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0
byl přijat
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52. (50) Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice II/270 Pertoltice pod Ralskem,
zvýšení protismykových vlastnost“ – dodatek č. 2
Ing. Čáp představil projednávaný materiál.
Připomínky nebyly vzneseny, Ing. Volfová nechala hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1915/17/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice II/270 Pertoltice pod Ralskem, zvýšení
protismykových vlastnost“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/77/2017, uzavíraný analogicky v souladu
s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností SaM silnice a mosty a.s.,
se sídlem Máchova 1129, 470 01, Česká Lípa, IČO 25018094, jehož předmětem jsou
méněpráce ve výši 46.100 Kč bez DPH, tj. 55.781 Kč vč. DPH
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 30. 11. 2017
hlasování č. 51 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0

zdržel se

0

byl přijat

53. (51) Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková
péče a cestovní ruch č. OLP/1846/2017 – změna názvu projektu, účelu projektu, změna
závazného parametru projektu, posun termínu ukončení realizace projektu a posun
termínu závěrečného vyúčtování projektu
Na jednání byl přizván vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
PhDr. Mgr. René Brož.
Ing. Vinklátová provedla předloženým materiálem.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1916/17/RK
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková péče
a cestovní ruch č. OLP/1846/2017 – změna názvu projektu, účelu projektu, změna
závazného parametru projektu, posun termínu ukončení realizace projektu a posun
termínu závěrečného vyúčtování projektu
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce Dr. Evy Koudelkové, '''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''' '''''
'''''''''''''''''''''''', o
a) změnu názvu projektu,
b) změnu účelu projektu,
c) změnu závazného parametru,
d) posun termínu ukončení realizace projektu,
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e) posun termínu závěrečného vyúčtování projektu,
v projektu „Příprava a vydání knihy Susanne Keller-Giger Karl Kostka a liberální
demokraté“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly
917 07 – Transfery, na základě usnesení Rady Libereckého kraje č. 1025/17/ZK ze dne
6. června 2017,
rozhoduje
a) o změně názvu projektu,
původně „Příprava a vydání knihy Susanne Keller-Giger Karl Kostka a liberální
demokraté“
- nyní „Příprava a vydání knihy Susanne Keller-Giger a Ladislava Smejkala Karl Kostka
a liberální demokraté“
b) o změně účelu projektu,
původně Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele budou použity výhradně
na způsobilé výdaje v souladu s dosažením účelu projektu, kterým je příprava a vydání
knihy Susanne Keller-Giger Karl Kostka a liberální demokrat

c)

- nyní Finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele budou použity výhradně
na způsobilé výdaje v souladu s dosažením účelu projektu, kterým je příprava a vydání
knihy Susanne Keller-Giger a Ladislava Smejkala Karl Kostka a liberální demokraté,
o změně závazného parametru, a to z tohoto
Název parametru
Vydání knihy

Jednotka
ks

Hodnota
700

na tento nový
Název parametru
Vydání knihy

Jednotka
ks

Hodnota
500

d) o posunu termínu ukončení realizace projektu, původně 30. 11. 2017, nyní 21. 12. 2018,
e)

o posunu termínu závěrečného vyúčtování projektu, původně 19. 1. 2018, nyní
19. 2. 2019,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1846/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje na projekt „Příprava a vydání knihy Susanne Keller-Giger a Ladislava
Smejkala Karl Kostka a liberální demokraté“, uzavřené dne 14. června 2017 mezi Libereckým
krajem a Dr. Evou Koudelkovou, jehož předmětem je změna názvu projektu, změna účelu
projektu, změna závazných parametrů projektu, posun termínu realizace projektu a posun
termínu závěrečného vyúčtování projektu
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Ing. Květě Vinklátové, člence rady
kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, dodatek č. 1 smlouvy
č. OLP/1846/2017, k podpisu.
Termín: 17. 11. 2017
hlasování č. 52 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0
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zdržel se

0

byl přijat
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54. (52) Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
Připomínky nebyly vzneseny, Ing. Volfová nechala hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1917/17/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 40.000 Kč od dárce Nadace Preciosa, se sídlem Opletalova
3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 60254092, Krajskou vědeckou knihovnou
v Liberci, příspěvkovou organizací, se sídlem Rumjancevova 1362/1, 460 01 Liberec 1
– Staré Město, IČ 00083194, na nákup odborných cizojazyčných publikací z oboru sklářství
a bižuterie
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, pověřené řízením rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat ředitelku Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové
organizace, o usnesení rady kraje.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 53 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0

zdržel se

0

byl přijat

55. (53) Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková
péče a cestovní ruch OLP/2124/2017 - úprava názvu projektu, změna závazných
parametrů projektu, změna termínu ukončení realizace projektu a posun termínu
závěrečného vyúčtování projektu
PhDr. Mgr. Brož představil obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1918/17/RK
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková péče
a cestovní ruch OLP/2124/2017 - úprava názvu projektu, změna závazných parametrů
projektu, změna termínu ukončení realizace projektu a posun termínu závěrečného
vyúčtování projektu
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Římskokatolické farnosti Jenišovice, se sídlem Děkanská 87, 511 01
Turnov, IČ 49296221, o úpravu názvu projektu, o změnu závazných parametrů projektu
a o prodloužení termínu realizace projektu „Sanace soklového zdiva – 2. etapa – větrací
kanálky“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast
podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.2 Záchrana a obnova
památek v Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 203/17/ZK ze dne 30. 5. 2017,
souhlasí
1) se změnou názvu projektu „Sanace soklového zdiva – 2. etapa – větrací kanálky“
na název projektu „Sanace soklového zdiva – 2. etapa – obvodová drenáž“,
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2) se změnou závazných parametrů nadepsaného projektu z tohoto
Název parametru
Větrací kanálky
na tento nový
Název parametru
Obvodová drenáž

Jednotka
m

Hodnota
75

Jednotka
m

Hodnota
92

3) s prodloužením termínu realizace nadepsaného projektu z 31. 10. 2017 na 30. 11. 2017,
a s prodloužením termínu pro podání vyúčtování z 1. 12. 2017 na 19. 1. 2018,
4) s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/2124/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, oblast podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch,
program č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Sanace
soklového zdiva – 2. etapa – větrací kanálky“, uzavřené dne 30. 6. 2017, jehož
předmětem je úprava názvu projektu, změna závazného parametru a změna termínu
ukončení realizace projektu a termínu pro podání závěrečného vyúčtování
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit změnu názvu projektu, změnu závazných parametrů projektu a prodloužení
termínu realizace projektu „Sanace soklového zdiva – 2. etapa – větrací kanálky“
k rozhodnutí a dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2124/2017 ke schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 54 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0

zdržel se

0

byl přijat

56. (54) Licenční smlouva o užívání výstupů z pořadu „Snídaně s Novou na cestách –
Liberecký kraj“ mezi Libereckým krajem a TV Nova
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1919/17/RK
Licenční smlouva o užívání výstupů z pořadu „Snídaně s Novou na cestách – Liberecký
kraj“ mezi Libereckým krajem a TV Nova
Rada kraje po projednání
schvaluje
licenční smlouvu č. OLP/3557/2017 mezi Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec, IČ 70891508, a TV Nova s.r.o., se sídlem Kříženeckého nám. 1078/5,
152 00 Praha 5, IČ 45800456, o užití výstupů z pořadu Snídaně s Novou na cestách –
Liberecký kraj pro potřeby prezentace cestovního ruchu
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, licenční smlouvu č. OLP/3557/2017
k podpisu.
Termín: 30. 11. 2017
hlasování č. 55 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
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57. (99) Schválení projektového záměru a závazek spolufinancování projektu
„Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého ráje
v Turnově“
Ing. Vinklátová představila obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1920/17/RK
Schválení projektového záměru a závazek spolufinancování projektu „Restaurování
historických artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého ráje v Turnově“
Rada kraje po projednání
schvaluje
projektový záměr Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace „Restaurování
historických artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého ráje v Turnově“
souhlasí
a) s udělením výjimky ze směrnice RK č. 2/2008 k systému přípravy a realizace projektů
kraje a organizací zřizovaných či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU,
čl. II. , odst. 3, kdy realizátorem a žadatelem o spolufinancování projektu z fondů EU
s názvem „Restaurování historických artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého ráje
v Turnově“ bude Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace,
b) s předložením projektové žádosti projektu „Restaurování historických artefaktů
kulturního dědictví Muzea Českého ráje v Turnově“ do Integrovaného regionálního
operačního programu,
c) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „Restaurování historických
artefaktů kulturního dědictví Muzea Českého ráje v Turnově“ Libereckým krajem
do výše 687.000 Kč a jeho rozložení v letech 2020 až 2022 v případě, že danému
projektu bude schválena dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,
d) s předpokládaným předfinancováním projektu „Restaurování historických artefaktů
kulturního dědictví Muzea Českého ráje v Turnově“ Libereckým krajem do výše
6.183.000 Kč v letech 2020 až 2022
a ukládá
1) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu
a)

zajistit zpracování a předložení projektové žádosti do 76. Výzvy Integrovaného
regionálního operačního programu ve spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově,
příspěvkovou organizací, včetně všech příloh, po schválení závazku
spolufinancování a předfinancování daného projektu zastupitelstvem kraje,

Termín: 30. 01. 2018
b) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů
projektu v případě jeho schválení řídícím orgánem Integrovaného regionálního
operačního programu,
Termín: 31. 12. 2027
2) Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit předpokládaný závazek kraje, vyplývající z projektového
záměru zastupitelstvu kraje ke schválení.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 56

pro

8

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat
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58. (55) Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti a vnitřní úpravy budovy D
– Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“ – informace o změně
lhůty pro podání nabídek
Na jednání byl přizván vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku Ing. Vladimír
Koudelka.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1921/17/RK
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti a vnitřní úpravy budovy D – Léčebna
respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“ – informace o změně lhůty
pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o změně lhůty pro podání nabídek ze dne 25. 9. 2017 na 12. 10. 2017 u zadávacího
řízení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti a vnitřní úpravy budovy D – Léčebna
respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“
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. 10. 2017
hlasování č. 57

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

59. (56) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – COV LK pro zemědělství
– SŠHL Frýdlant, p.o.“
Na jednání byl přizván vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Mgr. Leoš
Křeček.
Ing. Koudelka požádal o posun termínu pro podání nabídek v zadávací dokumentaci,
v souvislosti s připomínkami CRR.
Připomínky nebyly vzneseny, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1922/17/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – COV LK pro zemědělství – SŠHL
Frýdlant, p.o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „BOZP – COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p.o.“
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, ve znění pozdějších předpisů,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 11.1, odst. 1, 2 a 3 - v rámci veřejné zakázky zadávané
v dynamickém nákupním systému bude ustanovena komise pro otevírání obálek pouze
ve složení zaměstnanců oddělení veřejných zakázek,
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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
č. OLP/3507/2017,

jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení
Bc. Luboš Tomíček, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Hana Čepičková, 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 Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu
hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje
venkova,
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,
Ing. Věra Farská, projektový manažer,
náhradník Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI
fondů,
Ing. Iva Prokopová, vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání,
náhradník Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
Ing. Alena Dvořáková, zástupce SŠHL Frýdlant,
náhradník Ing. Milan Drechsler, zástupce SŠHL Frýdlant
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. 11. 2017
hlasování č. 58 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
60. (57) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – COV LK pro zemědělství
– SŠHL Frýdlant, p.o.“
Ing. Koudelka požádal o posun termínu pro podání nabídek v zadávací dokumentaci
v souvislosti s připomínkami CRR.
Připomínky nebyly vzneseny, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1923/17/RK
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Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – COV LK pro zemědělství – SŠHL
Frýdlant, p.o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „TDI - COV LK pro zemědělství – SŠHL Frýdlant, p.o.“ 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, ve znění
pozdějších předpisů,
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 11.1, odst. 1, 2 a 3 - v rámci veřejné zakázky zadávané
v dynamickém nákupním systému bude ustanovena komise pro otevírání obálek
pouze ve složení zaměstnanců oddělení veřejných zakázek,
2. text „výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
3.

smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/3506/2017,

jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení
Bc. Luboš Tomíček, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Hana Čepičková, 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 Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu
hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje
venkova,
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,
Ing. Věra Farská, projektový manažer,
náhradník Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
Ing. Iva Prokopová, vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání,
náhradník Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
Ing. Alena Dvořáková, zástupce SŠHL Frýdlant,
náhradník Ing. Milan Drechsler, zástupce SŠHL Frýdlant
a ukládá
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Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
Termín: 30. 11. 2017
hlasování č. 59 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
61. (58) Veřejná zakázka malého rozsahu „APOSS – sanace vlhkého suterénu budovy,
Zeyerova 832/24 Liberec“ – dodatek č.1
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1924/17/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „APOSS – sanace vlhkého suterénu budovy, Zeyerova
832/24 Liberec“ – dodatek č.1
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1475/2017, uzavíraný analogicky
v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností
AVE – servis, spol. s r.o., se sídlem Žižkova tř. 309/12, 370 01, České Budějovice,
IČO 60875585, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 180.994 Kč bez DPH, a méněpráce
ve výši 81.056 Kč bez DPH, čímž dojde k navýšení původní hodnoty závazku o 99.938 Kč
bez DPH, tj. 114.928,70 včetně DPH
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 30. 11. 2017
hlasování č. 60 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
62. (59) Rozpočtové opatření č. 298/17 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části
v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku
včetně výše nařízeného odvodu
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1925/17/RK
Rozpočtové opatření č. 298/17 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole
920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše
nařízeného odvodu
Rada kraje po projednání
nařizuje
odvod z fondu investic Integrované střední školy, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300,
příspěvkové organizace, IČ 00087891, ve výši 1.052.000 Kč, v termínu do 23. 10. 2017,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 298/17, kterým se
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje 2017 z titulu nařízeného odvodu finančních prostředků
z fondu investic Integrované střední školy, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300,
příspěvkové organizace, IČ 00087891, ve výši 1.052.000 Kč,
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2.

navyšují výdaje rozpočtu v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy
nemovitého majetku, ve výši 1.052.000 Kč na finanční krytí investiční akce „Oprava
povrchu dopravního hřiště v areálu Integrované střední školy, Vysoké nad Jizerou,
Dr. Farského 300, p. o.“
a ukládá
1. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace,
2.

Termín: 20. 10. 2017
Ing. Jitce Volfové, náměstkyně hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 298/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 10. 2017

hlasování č. 61

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

63. (60) Veřejná zakázka „Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec
- výměna okenních a dveřních výplní" - informace o změně lhůty pro podání nabídek
M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy po projednání, o jaký počet okenních a dveřních
výplní se jedná.
Materiál s požadovaným doplněním bude upraven po projednání.
Bez další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1926/17/RK
Veřejná zakázka „Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec - výměna
okenních a dveřních výplní" - informace o změně lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
prodloužení lhůty pro podání nabídek ze 3. 10. 2017 na 20. 10. 2017 u zadávacího řízení
veřejné zakázky „Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec - výměna
okenních a dveřních výplní“
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 62

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

64. (61) Veřejná zakázka „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa“
– úprava Zadávací dokumentace
M. Půta směřoval svůj dotaz ke změně technické kvalifikace, vztahující se k stavebním
pracím na památkovém objektu, který je veřejně přístupný.
Ing. Koudelka vysvětlil, že zapracování této připomínky požaduje CRR.
M. Půta požádal, aby v zadávací dokumentaci bylo zdůrazněno, že se jedná o připomínku
CRR.
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Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1927/17/RK
Veřejná zakázka „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa“ – úprava
Zadávací dokumentace
Rada kraje po projednání
schvaluje
upravený text Zadávací dokumentace
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: 10. 11. 2017
hlasování č. 63 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen P. Tulpa.

0

zdržel se

0

byl přijat

65. (62) Veřejná zakázka malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti budovy
ve Dvorské 445 - Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje,
příspěvková organizace“ – dodatek č. 1
M. Půta požádal o doplnění usnesení o částku, kterou se navyšuje původní cena závazku.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1928/17/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské
445 - Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková
organizace“ – dodatek č.1
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1474/2017, uzavíraný analogicky
v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností KVABY…kvalitní bydlení s.r.o.,
se sídlem Norská 568/11, 460 01 Liberec, IČO 02862492, jehož předmětem jsou vícepráce
ve výši 266.016,25 Kč bez DPH, tj. 321.879,66 Kč vč. DPH a měněpráce ve výši
161.827,63 Kč bez DPH, tj. 195.811,43 Kč vč. DPH, celkové navýšení ceny díla činí
104.188,62 Kč bez DPH, tj. 126.068,23 Kč včetně DPH
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 64 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen P. Tulpa.

0

zdržel se

0

byl přijat

66. (63) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Stěhování sbírek a zařízení
Severočeského muzea v Liberci“
M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy o částku s DPH u předpokládané hodnoty VZ.
Materiál s požadovaným doplněním bude upraven po projednání.
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Bez další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1929/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Stěhování sbírek a zařízení
Severočeského muzea v Liberci“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Stěhování sbírek a zařízení Severočeského muzea
v Liberci“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, a to účastníka HrubyMOVING s.r.o., se sídlem Kostelecká 879/59,
Čakovice, 196 00 Praha 9, IČO 26488477, za nabídkovou cenu 2.307.700 Kč bez DPH,
tj. 2.792.317 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o dílo č. OLP/1206/2017 mezi Libereckým krajem a společností HrubyMOVING
s.r.o., se sídlem Kostelecká 879/59, Čakovice, 196 00 Praha 9, IČO 26488477
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: 10. 11. 2017
hlasování č. 65 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.
67. (64) Majetkoprávní
v k.ú. Šimonovice

operace

-

0
předběžný

zdržel se
záměr

0
bezúplatného

byl přijat
převodu

Ing. Volfová shrnula obsah předloženého materiálu.
Po kratší diskusi k předloženému materiálu bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1930/17/RK
Majetkoprávní operace - předběžný záměr bezúplatného převodu v k.ú. Šimonovice
Rada kraje po projednání
neschvaluje
předběžný záměr bezúplatného převodu nemovité věci ve správě Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078 - části p.p.č. 395, ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházející
se v katastrálním území Šimonovice, obci Šimonovice, evidované na listu vlastnictví č. 161
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, obci Šimonovice,
se sídlem Minkovická 70, 463 12 Šimonovice, IČO 00671886
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, po neschválení zaslat dopis obci
Šimonovice.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 66 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.
68. (65) Majetkoprávní operace - záměr darování v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí
Ing. Volfová představila obsah předloženého materiálu.
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Připomínky nebyly vzneseny, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1931/17/RK
Majetkoprávní operace - záměr darování v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí
Rada kraje po projednání
neschvaluje
záměr darování nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078: - p.p.č. 227
o výměře 1565 m2, ostatní plocha, jiná plocha, v katastrálním území Hradčany nad Ploučnicí,
obci Ralsko, evidovaným na listu vlastnictví č. 9, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Česká Lípa, městu Ralsko, se sídlem Kuřívody 701, 471 24 Ralsko,
IČO 00831514, hodnota daru dle účetní evidence by činila 39.986 Kč (slovy třicet devět tisíc
devět set osmdesát šest korun českých)
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, po neschválení zaslat dopis městu Ralsko.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 67 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.
69. (66) Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k. ú. Semily
(FAMA 2017/09/034)
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1932/17/RK
Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k. ú. Semily
(FAMA 2017/09/034)
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Semily VB - komplexní projektová
dokumentace stavebních úprav objektu v k.ú. Semily“ na p.p.č. 1398/1 o výměře
4791 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, ev. č. III/2891, nacházející
se v katastrálním území Semily, obec Semily, evidované na listu vlastnictví č. 655
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, se Správou
železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČO 70994234, DIČ CZ70994234, jedná se o trvalý zábor pozemku pro stavbu chodníku
v rozsahu 234 m2,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/3524/2017
mezi Libereckým krajem a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2018
hlasování č. 68 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.
70. (67) Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje
1. pozemku v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy
2. pozemku v k.ú. Raspenava
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Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1933/17/RK
Majetkoprávní operace – předběžný záměr prodeje
1.
pozemku v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy
2.
pozemku v k.ú. Raspenava
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) předběžný záměr prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to části p.p.č. 791 o předpokládané výměře 33 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, obci Chrastava,
evidované na listu vlastnictví č. 488 u Katastrálního pracoviště Liberec, manželům
Ing. Petru Trávníčkovi, '''''''' ''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''''', a Mgr. Pavle Trávníčkové, '''''''' ''''' '''''''''''''
'''''''''''''''''''', za kupní cenu ve výši 150 Kč/m2, s tím, že kupující uhradí náklady spojené
s vypracováním geometrického plánu,
2) předběžný záměr prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to části p.p.č. 27/1 o předpokládané výměře 74 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v k.ú. Raspenava, obci Raspenava, evidované
na listu vlastnictví č. 681 u Katastrálního pracoviště Frýdlant, Mgr. Evě Mečířové,
'''''' ''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''''', za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, s tím,
že kupující uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit po schválení zaslání dopisu
žadatelům.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 69 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.
71. (68) Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k. ú. Lindava
(FAMA 2017/09/059)
Připomínky nebyly vzneseny, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1934/17/RK
Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k. ú. Lindava (FAMA
2017/09/059)
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Zvýšení bezpečnosti dopravy – zálivy
autobusových zastávek Lindava“ na p.p.č. 2075/1 o výměře 18422 m2, p.p.č. 2158/1
o výměře 4445 m2, p.p.č. 2159 o výměře 2834 m2, p.p.č. 2162 o výměře 2771 m2, vše
ostatní plocha, způsob využití silnice, ev. č. III/26836 a p.p.č. 2259/1 o výměře 17221
m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, ev. č. III/26838 vše nacházející
se v katastrálním území Lindava, obec Cvikov, evidované na listu vlastnictví č. 303
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, s městem
Cvikov, Náměstí Osvobození 63, 471 54 Cvikov I, IČO 00260410, jedná se o trvalý
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zábor pozemků pro stavbu chodníku, autobusových zálivů a rozšíření vozovky,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/3535/2017
mezi Libereckým krajem a městem Cvikov
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. 70 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.

0

zdržel se

0

byl přijat

72. (69) Veřejná zakázka „Výměna oken a oprava a zateplení fasády, Gymnázium
Frýdlant“ – dodatek č. 1
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1935/17/RK
Veřejná zakázka „Výměna oken a oprava a zateplení fasády, Gymnázium Frýdlant“
– dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/532/2017, uzavíraný v souladu § 222
odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
mezi Libereckým krajem a společností BREX, spol. s r.o., se sídlem Hodkovická 135, 463 12
Liberec 23, IČO 40232549, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 175.119,03 Kč bez DPH,
tj. 211.894,03 Kč vč. DPH, a méněpráce ve výši 42.943,95 Kč bez DPH, tj. 51.962,17 Kč
vč. DPH; cena je tedy vyšší o 132.175,08 Kč bez DPH, tj. 159.931,86 Kč vč. DPH
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.
Termín: 30. 11. 2017
hlasování č. 71 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.

0

zdržel se

0

byl přijat

73. (70) Veřejná zakázka malého rozsahu „Střední škola řemesel a služeb Jablonec
nad Nisou – oprava podlahy a rekonstrukce soc. zařízení, ul. Podhorská“ - dodatek č. 1
Ing. Koudelka představil projednávaný materiál, a dále doplnil informaci o firmě, která
zpracovávala projekt.
Na dotaz M. Půty, zda je cena za podkladní vrstvy ověřena u jiného dodavatele,
Ing. Koudelka odpověděl kladně.
Po následné kratší diskusi mezi členy rady kraje k nedostatkům projektové dokumentace bylo
hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1936/17/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou
– oprava podlahy a rekonstrukce soc. zařízení, ul. Podhorská“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
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schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1873/2017, uzavíraný analogicky
v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, a se Směrnicí RK č. 2/2016 o zadání veřejné zakázky malého rozsahu, se společností
INSTAV stavební práce, s.r.o. se sídlem Pod Skalkou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou,
IČO 27263568, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 159.370,80 Kč bez DPH,
tj. 192.838,67 Kč včetně DPH a vícepráce ve výši 423.094,- Kč bez DPH, tj. 511.943,74 Kč
vč. DPH; cena je tedy vyšší o 263.723,20 Kč bez DPH, tj. 319.105,07 Kč vč. DPH
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku
a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 72 pro 6
proti
0
zdržel se
Na jednání nebyli přítomni Mgr. Svoboda a Ing. Loučková Kotasová.

0

byl přijat

74. (72) Rozpočtové opatření č. 308/17 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části
v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku
včetně výše nařízeného odvodu
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1937/17/RK
Rozpočtové opatření č. 308/17 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole
920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše
nařízeného odvodu
Rada kraje po projednání
nařizuje
odvod z fondu investic Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, IČO 46744991, ve výši 1.060.000 Kč, v termínu do 23. 10. 2017,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 308/17, kterým se
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje 2017 z titulu nařízeného odvodu finančních prostředků
z fondu investic Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, Klášterní 954/5,
Liberec 1, příspěvkové organizace, IČ 46744991, ve výši 1.060.000 Kč,
2. navyšují výdaje rozpočtu v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy
nemovitého majetku, ve výši 1.060.000 Kč na finanční krytí investiční akce
„Rekonstrukce výjezdové základny Jablonné v Podještědí“
a ukládá
1. MUDr. Přemyslovi Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví,
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace,
2.

Termín: 23. 10. 2017
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 308/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 10. 2017

hlasování č. 73

pro

6

proti

0
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0

byl přijat
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Na jednání nebyli přítomen Mgr. Svoboda a Ing. Loučková Kotasová.
75. (73) Revokace usnesení č. 1826/17/RK ze dne 3. 10. 2017 - Veřejná zakázka v rámci
DNS „BOZP – Rekonstrukce dvora a části fasády – Gymnázium a SOŠ Jilemnice,
Tkalcovská 460“
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1938/17/RK
Revokace usnesení č. 1826/17/RK ze dne 3. 10. 2017 - Veřejná zakázka v rámci DNS
„BOZP – Rekonstrukce dvora a části fasády – Gymnázium a SOŠ Jilemnice,
Tkalcovská 460“
Rada kraje po projednání
ruší
usnesení č. 1826/17/RK ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 3. 10. 2017 v plném
rozsahu
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. 11. 2017
hlasování č. 74 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni Mgr. Svoboda a Ing. Loučková Kotasová.
76. (74) Revokace usnesení č. 1827/17/RK ze dne 3. 10. 2017 - Veřejná zakázka v rámci
DNS „TDI – Rekonstrukce dvora a části fasády – Gymnázium a SOŠ Jilemnice,
Tkalcovská 460“
Připomínky nebyly vzneseny, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1939/17/RK
Revokace usnesení č. 1827/17/RK ze dne 3. 10. 2017 - Veřejná zakázka v rámci DNS
„TDI – Rekonstrukce dvora a části fasády – Gymnázium a SOŠ Jilemnice, Tkalcovská
460“
Rada kraje po projednání
ruší
usnesení č. 1827/17/RK ze 17. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 3. 10. 2017 v plném
rozsahu
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. 11. 2017
hlasování č. 75 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni Mgr. Svoboda a Ing. Loučková Kotasová.
77. (75) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – COV LK služeb – SOŠ a SOU
Česká Lípa, p.o.“
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1940/17/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká
Lípa, p.o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „TDI – COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p.o.“ 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/3508/2017,
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 Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu
hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje
venkova,
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,
Ing. Věra Farská, projektový manažer,
náhradník Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
Ing. Iva Prokopová, vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání,
náhradník Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
Vlastimil Bobek, vedoucí provozu,
náhradník Dana Pavlasová, vedoucí správy majetku a investic
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: 31. 10. 2017
hlasování č. 76 pro 6
proti
0
zdržel se
Na jednání nebyli přítomen Mgr. Svoboda a Ing. Loučková Kotasová.

0

byl přijat

78. (76) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – COV LK služeb – SOŠ a SOU
Česká Lípa, p.o.“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1941/17/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká
Lípa, p.o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „BOZP – COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p.o.“
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/3509/2017,
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 Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu
hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje
venkova,

- 69 -

Zápis z 18. RK konané dne 17. 10. 2017
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,
Ing. Věra Farská, projektový manažer,
náhradník Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
Ing. Iva Prokopová, vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání,
náhradník Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
Vlastimil Bobek, vedoucí provozu,
náhradník Dana Pavlasová, vedoucí správy majetku a 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: 31. 10. 2017
hlasování č. 77 pro 6
proti
0
zdržel se
Na jednání nebyli přítomni Mgr. Svoboda a Ing. Loučková Kotasová.

0

byl přijat

79. (77)
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK technické –
OA, HŠ a SOŠ Turnov, p.o. – stavební práce“
Připomínky nebyly vzneseny, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1942/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ
Turnov, p.o. – stavební práce“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK technické – OA, HŠ a SOŠ Turnov,
p. o. – stavební práce“ 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
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu
hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
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,
Ing. Věra Farská, projektový manažer,
náhradník Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
Ing. Iva Prokopová, vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání,
náhradník Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
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2.

hodnotící komisi ve složení
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu
hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje
venkova,
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,
Ing. Věra Farská, projektový manažer,
náhradník Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
Ing. Iva Prokopová, vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání,
náhradník Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
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, zástupkyně klubu Změna pro Liberecký kraj,
Ing. Eva Antošová, ředitelka školy,
náhradník Mgr. Mirka Kostřiková – zástupkyně ředitelky pro praktickou výuku
a hospodářskou činnost,
Ing. Vratislav Salaba, hlavní projektant,
náhradník Bc. Štěpán Matěcha, projektant,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/3158/2017
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.

Termín: 10. 11. 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
3- 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.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 78 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.

0
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zdržel se

2

byl přijat
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80. (78) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Snížení
energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1943/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Snížení energetické
náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti levého
a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“
v souladu se směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka BAUMATERM stavební s.r.o., se sídlem
Jeseninova 540/53, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČO 22797793, za nabídkovou cenu
2.952.261 Kč bez DPH, 3.395.100,15 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/3040/2017 mezi Libereckým krajem a společností
BAUMATERM stavební s.r.o., se sídlem Jeseninova 540/53, Střekov, 400 03 Ústí
nad Labem, IČO 22797793
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 79 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.

0

zdržel se

0

byl přijat

81. (79) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy - Domov
pro seniory Vratislavice n. N.“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1944/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy - Domov
pro seniory Vratislavice n. N.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce budovy - Domov pro seniory
Vratislavice n. N.“ 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
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu
hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
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Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací,
náhradník Ing. Andrea Klimečková, finanční referent,
2. hodnotící komisi ve složení
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu
hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky,
náhradník Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací,
náhradník Ing. Andrea Klimečková, finanční referent,
Mgr. Eva Stehlíková, ředitelka Domova pro seniory Vratislavice n. N.,
náhradník Radan Hochman, technický pracovník DS Vratislavice n. N.,
Ing. Jaroslav Morávek, zástupce klubu KSČM,
náhradník Ing. František Pešek, zástupce klubu KSČM,
Bc. Zuzana Kocumová, členka klubu Změna pro Liberecký kraj,
náhradník prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D., člen klubu Změna pro Liberecký kraj,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/3443/2017
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.

Termín: 31. 10. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise Ing. Jaroslavu Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi
Ing. Františku Peškovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna
ve výši 100 Kč/hod.
Termín: 31. 12. 2017

hlasování č. 80 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.

0

zdržel se

0

byl přijat

82. (80) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP
– Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup
v Čechách, příspěvková organizace“
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1945/17/RK

- 73 -

Zápis z 18. RK konané dne 17. 10. 2017
Rozhodnutí o výběru dodavatele 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 výběru dodavatele 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, a to účastníka 3L studio s.r.o., se sídlem Jiřího
z Poděbrad 1435/12, 470 01 Česká Lípa, IČO 25462644, za nabídkovou cenu 29.700 Kč
bez DPH, tj. 35. 937 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/3049/2017 mezi Libereckým krajem a společností 3L studio s.r.o., se sídlem Jiřího
z Poděbrad 1435/12, 470 01 Česká Lípa, IČO 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: 31. 10. 2017
hlasování č. 81 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.

0

zdržel se

0

byl přijat

83. (81) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Snížení
energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1946/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele 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 výběru dodavatele 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, a to účastníka 3L studio s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435/12, 470 01 Česká Lípa,
IČO 25462644, za nabídkovou cenu 68.400 Kč bez DPH, tj. 82.764 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/3050/2017
mezi Libereckým krajem a společností 3L studio s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435/12,
470 01 Česká Lípa, IČO 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: 31. 10. 2017
hlasování č. 82 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.

0

zdržel se

0

byl přijat

84. (92) Veřejná zakázka „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ
Liberec, p.o. – stavební práce“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Na jednání byl přizván vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Mgr. Leoš
Křeček.
Připomínky nebyly vzneseny, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1947/17/RK
Veřejná zakázka „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p.o.
– stavební práce“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
prodloužení lhůty pro podání nabídek z 12. 10. 2017 na 31. 10. 2017 u zadávacího řízení
veřejné zakázky „COV LK strojírenství a elektrotechniky – SPŠSE a VOŠ Liberec, p.o.
– stavební práce“
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 83 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.
85. (93) Veřejná zakázka „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa - stavební práce“
– informace o změně lhůty pro podání nabídek
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1948/17/RK
Veřejná zakázka „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa - stavební práce“
– informace o změně lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
prodloužení lhůty pro podání nabídek ze 3. 11. 2017 na 9. 11. 2017 u zadávacího řízení
veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa - stavební práce“,
schvaluje
upravený návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/3161/2017
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.
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Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 84 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.

0

zdržel se

0

byl přijat

86. (47) Žádost společnosti ČSAD Liberec, a.s., o splátkový kalendář na sankci uloženou
za porušení smluvních povinností – maximální stáří vozidel – červen 2017
Na jednání byl přizván vedoucí odboru dopravy Ing. Jan Čáp.
M. Pieter seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.
Z následné diskuse k předloženému materiálu vyplynul závěr, že bude upraven materiál
po projednání ve smyslu vzetí na vědomí žádosti společnosti ČSAD Liberec, a.s. Se zmíněnou
společností bude v této věci dále jednáno.
Poté bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1949/17/RK
Žádost společnosti ČSAD Liberec, a.s., o splátkový kalendář na sankci uloženou
za porušení smluvních povinností – maximální stáří vozidel – červen 2017
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost společnosti ČSAD Liberec, a.s., se sídlem České mládeže 594/33, 460 06 Liberec,
IČ 25045504, o povolení splátek uložené sankce ve výši 480.000 Kč formou splátkového
kalendáře.
hlasování č. 85

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Přestávka od 9.45 do 9.55 hodin.
87. (82) Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Podpora
populací kuňky ohnivé v EVL Cihelenské rybníky a EVL Manušické rybníky
Na jednání byl přizván vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
Mgr. Michael Otta.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1950/17/RK
Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Podpora populací kuňky
ohnivé v EVL Cihelenské rybníky a EVL Manušické rybníky
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace k projektu „Podpora populací kuňky
ohnivé v EVL Cihelenské rybníky a EVL Manušické rybníky“, vydaným Ministerstvem
životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ 00164801, na základě
kterého bude Liberecký kraj čerpat dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014
- 2020 do výše 2.654.073,44 Kč
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit realizaci projektu
v souladu s Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
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Termín: 31. 12. 2021
hlasování č. 86 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.

0

zdržel se

0

byl přijat

88. (83) Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky k projektům „Centrum odborného
vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství“, „Centrum odborného vzdělávání
Libereckého kraje automobilového průmyslu“, „Centrum odborného vzdělávání
Libereckého kraje služeb“ a „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje
strojírenství a elektrotechniky“
Na jednání byl přizván vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Mgr. Leoš
Křeček.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1951/17/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky k projektům „Centrum odborného
vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství“, „Centrum odborného vzdělávání
Libereckého kraje automobilového průmyslu“, „Centrum odborného vzdělávání
Libereckého kraje služeb“ a „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje
strojírenství a elektrotechniky“
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.j. 40745/2017-91/1 k projektu „Centrum odborného
vzdělávání Libereckého kraje automobilového průmyslu“, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002751, 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 43.198.037,10 Kč,
2) s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č.j. 39271/2017-91/1 k projektu „Centrum odborného
vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky“, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002754, 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 74.451.245,40 Kč,
3) s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. j. 39268/2017-91/1 k projektu „Centrum
odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb“, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002753, 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 69.884.369,10 Kč,
4) s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. j. 39121/2017-91/1 k projektu „Centrum
odborného vzdělávání Libereckého kraje pro zemědělství“, registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002696, 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 63.688.627,80 Kč
a ukládá
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Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit realizaci
uvedených projektů v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 31. 12. 2018
hlasování č. 87 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.

0

zdržel se

0

byl přijat

89. (84) Žádost o změnu projektu „Zřízení obrubníků podél místní komunikace
na p.č. 889/1 Ohrazenice u Turnova“ příjemce obec Ohrazenice
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1952/17/RK
Žádost o změnu projektu „Zřízení obrubníků podél místní komunikace na p.č. 889/1
Ohrazenice u Turnova“ příjemce obec Ohrazenice
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost obce Ohrazenice o změnu v projektu „Zřízení obrubníků podél místní komunikace
na p.č. 889/1 Ohrazenice u Turnova“,
mění
část usnesení č. 1460/17/RK ze dne 8. 8. 2017 v části termín realizace projektu „Zřízení
obrubníků podél místní komunikace na p.č.889/1 Ohrazenice u Turnova“ příjemce obec
Ohrazenice, č.p.81, 511 01 Ohrazenice, IČ 00275956 takto
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/ žadatel
Dotační titul
Název
projektu
Účel projektu
Parametry
projektu
Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)
Podíl dotace
na nákladech
projektu (%)
Požadované
prostředky
(Kč)
Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

57
00275956
Obec Ohrazenice
DT4
Zřízení obrubníků podél místní komunikace na p.č.889/1 Ohrazenice u Turnova
Zajištění a odvodnění svahu přilehlého ke komunikaci
oprava silnice-m2-350
390.272

48,69
190.000
Investiční
4.9.2017 - 30.9.2018

a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje materiál k projednání a ke schválení.
Termín: 31. 10. 2017
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hlasování č. 88 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.

0

zdržel se

0

byl přijat

90. (85) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 305/17 – snížení výdajů kapitoly
923 14 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení
výdajů kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu na poskytnutí mimořádných příspěvků spojených
s realizací projektů „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře,
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“ a „Modernizace učeben,
Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1953/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 305/17 – snížení výdajů kapitoly 923 14
– Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů
kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu na poskytnutí mimořádných příspěvků spojených
s realizací projektů „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře,
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“ a „Modernizace učeben,
Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1) o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 04
– Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
a)

do výše 260.150 Kč Gymnáziu, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace,
IČ 46748067, na výdaje spojené s realizací investiční akce č. 04501001406 „Pořízení projektové dokumentace - rekonstrukce a modernizace přírodovědné
laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“, a to
za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí změnu rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 305/17,

b) do výše 210.540 Kč Gymnáziu Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace,
IČ 00828840, na výdaje spojené s realizací investiční akce č. 04501011402
– „Pořízení projektové dokumentace - modernizace učeben, Gymnázium, Mimoň,
Letná 263, příspěvková organizace“, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje
schválí změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 305/17
2) o zaslání finančních prostředků příjemcům mimořádného účelového investičního
příspěvku na realizaci investiční akce formou zálohové platby ve výši 50%, tj. do celkové
výše 235.345 Kč, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí změnu rozpočtu
- rozpočtové opatření č. 305/17, do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatelem,
následovně
a)

do výše 130.075 Kč Gymnáziu, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace,
IČ 46748067, na výdaje spojené s realizací investiční akce č. 04501001406 „Pořízení projektové dokumentace - rekonstrukce a modernizace přírodovědné
laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“,
b) do výše 105.270 Kč Gymnáziu Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace,
IČ 00828840, na výdaje spojené s realizací investiční akce č. 04501011402
– „Pořízení projektové dokumentace - modernizace učeben, Gymnázium, Mimoň,
Letná 263, příspěvková organizace“.
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Další závěrečná platba u obou investičních akcí bude uvolněna do 30 dnů
od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného
mimořádného účelového investičního příspěvku
3) o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenými akcemi
do 31. 12. 2018,
4) o předložení vyúčtování výše uvedených akcí formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného investičního příspěvku“, v termínu do 15. 1. 2019
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 305/17, kterým se
1) snižují výdaje kapitoly 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy
nemovitého majetku, celkem o částku 470.690 Kč, z toho
a) projekt „Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium,
Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace“, číslo akce 04620211406, o částku
260.150 Kč,
b) projekt „Modernizace učeben, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková
organizace“, číslo akce 04620201402, o částku 210.540 Kč,
2) navyšují výdaje v kapitole 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu, celkem o částku 470.690 Kč, z toho
a)

číslo akce 04501001406, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková
organizace – „Pořízení projektové dokumentace - rekonstrukce a modernizace
přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková
organizace“, o částku 260.150 Kč,
b) číslo akce 04501011402, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
– „Pořízení projektové dokumentace - modernizace učeben, Gymnázium, Mimoň,
Letná 263, příspěvková organizace“, o částku 210.540 Kč
a ukládá
1) Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit změnu
rozpočtu - rozpočtové opatření č. 305/17 ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 31. 10. 2017
2) Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení, včetně požadovaných příloh,
ředitelkám výše zmíněných příspěvkových organizací, po schválení změny rozpočtu rozpočtového opatření č. 305/17 zastupitelstvem kraje.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 89 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.

0

zdržel se

0

byl přijat

91. (86) Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství
a informatiky“ – SPŠ Česká Lípa – změna závazku předfinancování a spolufinancování
projektu a Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky k projektu
Na jednání byl přizván vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Mgr. Leoš
Křeček.
Mgr. Otta podal k předloženému materiálu podrobné informace.
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Připomínky nebyly vzneseny, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1954/17/RK
Projekt „Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a informatiky“
– SPŠ Česká Lípa – změna závazku předfinancování a spolufinancování projektu
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 strojírenství a informatiky“ z původní částky
6.972.269 Kč na novou částku do výše 13.382.655 Kč a jeho rozložením v letech 2016
až 2018,
2) se snížením předpokládaného předfinancování daného projektu Libereckým krajem
z původní částky 62.402.391 Kč na novou částku do výše 52.881.292 Kč a jeho
rozložením v letech 2016 až 2018,
3) s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. j. 40706/2017-91/9 k projektu „Centrum
odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a informatiky“, registrační číslo
projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002705, vydaným Ministerstvem pro místní
rozvoje 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 52.881.291,90 Kč za předpokladu schválení změny
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 změnu závazku spolufinancování a předfinancování projektu „Centrum odborného
vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a informatiky“ ke schválení.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 90 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.

0

zdržel se

2

byl přijat

92. (87) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka
výpočetní techniky s příslušenstvím pro projekt "Smart akcelerátor Libereckého kraje
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1955/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka výpočetní
techniky s příslušenstvím pro projekt "Smart akcelerátor Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky
malého rozsahu „Dodávka výpočetní techniky s příslušenstvím pro projekt „Smart akcelerátor
Libereckého kraje“,
jmenuje
hodnotící komisi ve složení
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Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek,
Ing. Jitka Balounová, vedoucí oddělení software,
náhradník Ing. Aleš Pažout, garant datových skladů,
Ing. Zuzana Antlová, projektový/finanční manažer projektu Smart akcelerátor LK,
náhradník Ing. Ivana Ptáčková, manažer projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2. závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/174/2017
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajištění dalšího postupu
dle Směrnice rady kraje č. 2/2016.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 91 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.

0

zdržel se

0

byl přijat

93. (88) Rozpočtové opatření č. 311/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03
– Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – projektové
záměry „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Stružnické rybníky“, „Podpora
populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice“ a „Tvorba biotopů pro ropuchu
krátkonohou v Žizníkově“
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1956/17/RK
Rozpočtové opatření č. 311/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU,
ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů – projektové záměry „Podpora populace
kuňky ohnivé v EVL Stružnické rybníky“, „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL
Dolní Ploučnice“ a „Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žizníkově“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) projektový záměr „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Stružnické rybníky“,
2) projektový záměr „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice“,
3) projektový záměr „Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žizníkově“,
4) rozpočtové opatření č. 311/17, kterým se
1. snižují výdaje kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy
na kofinancování IROP a TOP celkem o částku 480.000 Kč,
2.
a)

navyšují výdaje v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, odbor investic a správy
nemovitého majetku, celkem o částku 480.000 Kč, z toho
na přípravu projektu vč. projektové žádosti a všech povinných příloh k projektovému
záměru „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Stružnické rybníky“, číslo akce
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08620120000, celkem ve výši 170.000 Kč,
b) na přípravu projektu vč. projektové žádosti a všech povinných příloh k projektovému
záměru „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice“, číslo akce
08620130000, celkem ve výši 190.000 Kč,
c)

na přípravu projektu vč. projektové žádosti a všech povinných příloh k projektovému
záměru „Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou v Žizníkově“, číslo akce
08620140000, celkem ve výši 120.000 Kč
a ukládá
1) Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
a) zajistit u projektových záměrů „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Stružnické
rybníky“ a „Podpora populace kuňky ohnivé v EVL Dolní Ploučnice“ zpracování
projektové žádosti včetně všech příloh do Operačního programu Životní prostředí
pro období 2014 - 2020, specifického cíle 4.1 – Zajistit příznivý stav předmětu
ochrany národně významných chráněných území,
Termín: 07. 01. 2019
b) zajistit u projektového záměru „Tvorba biotopů pro ropuchu krátkonohou
v Žizníkově“ zpracování projektové žádosti včetně všech příloh do Operačního
programu Životní prostředí pro období 2014 – 2020, specifického cíle 4.2 – Posílit
biodiverzitu,
Termín: 10. 09. 2018
2) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 311/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
hlasování č. 92 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.

0

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

94. (90) Zmocnění pro zástupce Libereckého kraje na jednání Valné hromady Národní
sítě Zdravých měst České republiky dne 1. 11. 2017 ve Vsetíně
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1957/17/RK
Zmocnění pro zástupce Libereckého kraje na jednání Valné hromady Národní sítě
Zdravých měst České republiky dne 1. 11. 2017 ve Vsetíně
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zmocněním Ivany Hujerové, zaměstnankyně odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů, k zastupování Libereckého kraje a k jednání a hlasování v jeho zájmu na Valné
hromadě zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst České republiky,
se sídlem Šrobárova 48, Praha 10, 100 42, IČ 61385247, konané dne 1. listopadu 2017
ve Vsetíně
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, zajistit předložení plné moci
č. PM/99/2017 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 24. 10. 2017
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hlasování č. 93

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

95. Změnové Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Regionální stálá
konference Libereckého kraje“
Mgr. Otta představil obsah předloženého materiálu.
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1958/17/RK
Změnové Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Regionální stálá
konference Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s novými Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 15817/2016-91/3 k projektu
„Regionální stálá konference Libereckého kraje“ vydanými dne 5. 10. 2017 Ministerstvem
pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222,
na základě kterých bude Liberecký kraj čerpat dotaci z Operačního programu Technická
pomoc maximálně do výše 2. 863.792 Kč
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit Podmínky Rozhodnutí
o poskytnutí dotace Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 94

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

96. (94) Nové znění Dohody o spolupráci při rozvoji dlouhodobé vize pro bývalý
vojenský prostor Ralsko mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci
Ing. Volfová shrnula obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1959/17/RK
Nové znění Dohody o spolupráci při rozvoji dlouhodobé vize pro bývalý vojenský
prostor Ralsko mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci
Rada kraje po projednání
schvaluje
nové znění Dohody o spolupráci při rozvoji dlouhodobé vize pro bývalý vojenský prostor
Ralsko č. OLP/2486/2017 mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou v Liberci,
IČ 46747885, se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje, Dohodu o spolupráci při rozvoji dlouhodobé vize pro bývalý
vojenský prostor Ralsko k podpisu.
Termín: 30. 11. 2017
hlasování č. 95 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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97. (98) Čestný název pro rotu Aktivní zálohy u KVV Liberec
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1960/17/RK
Čestný název pro rotu Aktivní zálohy u KVV Liberec
Rada kraje po projednání
souhlasí
s udělením čestného názvu pro pěší rotu aktivních záloh u KVV Liberec „Rota Aktivní zálohy
KVV Liberec plk. Čestmíra Šikoly“
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, seznámit ředitele KVV Liberec a velitele roty
Aktivní zálohy KVV Liberec se souhlasem rady kraje s udělením čestného názvu.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 96

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

98. Různé
Žádné náměty ani připomínky nebyly vzneseny, Martin Půta, hejtman, ukončil 18. zasedání
rady kraje dne 17. 10. 2017 v 10.05 hodin.

Ověřovatelé
Ing. Květa Vinklátová

……………..………………….……

Mgr. Pavel Svoboda

………………………………………

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

Liberec, 20. 10. 2017
Zapsala Jana Kvapilová
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