Z á p i s č. 26
z 26. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 23. 10. 2017

Přítomno

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

Omluveni

Martin Půta, Jiří Löffelmann

Ověřovatelé

Marek Pieter, MUDr. Přemysl Sobotka

Zapisovatelka

Jana Kvapilová

26. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2017 zahájila Ing. Jitka Volfová, statutární
náměstkyně hejtmana, v 8.05 hodin. Omluvila nepřítomnost Martina Půty a Jiřího
Löffelmanna. Navrhla, aby zápis ověřili Marek Pieter a MUDr. Přemysl Sobotka,
zapisovatelkou dnešního jednání určila Janu Kvapilovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Rozhodnutí
Úřadu
pro
ochranu
hospodářské soutěže ze dne 13. 10. 2017
ve věci „Nabytí výlučné majetkové
účasti (podílu) ve společnosti zajišťující
veřejnou službu v přepravě cestujících
v autobusové dopravě“

Mgr. René Havlík odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

3.

Rozhodnutí
Úřadu
pro
ochranu
hospodářské soutěže ze dne 17. 10. 2017
ve věci přezkoumání úkonů zadavatele
učiněných při zadávání veřejné zakázky
„Dočasné
zabezpečení
dopravní
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou
linkovou osobní dopravou – oblast
Sever“

Mgr. René Havlík odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

4.

Rozhodnutí
Úřadu
pro
ochranu
hospodářské soutěže ze dne 16. 10. 2017
ve věci ve věci přezkoumání úkonů
zadavatele učiněných při zadávání
veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení
dopravní obslužnosti Libereckého kraje
veřejnou linkovou osobní dopravou II –
oblast Sever“

Mgr. René Havlík odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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5.

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Zpracování
studie
proveditelnosti
a projektové žádosti pro projekt Inovační
centrum – podnikatelský inkubátor
Libereckého kraje“ – dodatek č. 1

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

6.

Rozpočtové opatření č. 312/17 – převod Z pís. Mgr. Pavel
v rámci kapitoly 913 05 - příspěvkové
Svoboda
organizace, odbor sociálních věcí –
snížení
příspěvků
příspěvkovým
organizacím a navýšení finanční rezervy
PO bez celkového dopadu do rozpočtu
kraje

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
odb. sociálních
věcí

Požadavky na úpravu programu jednání nebyly vzneseny, Ing. Volfová o něm nechala
hlasovat.
hlasování č. 2

pro 7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 13. 10. 2017 ve věci
„Nabytí výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu
v přepravě cestujících v autobusové dopravě“
Na jednání rady kraje byli přizváni Mgr. Leoš Teufl, vedoucí oddělení dozoru a legislativy,
Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Ing. Monika
Šulcová a vedoucí oddělení veřejných zakázek Mgr. Martina Šťastná.
Mgr. Šťastná krátce shrnula obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1961/17/mRK
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 13. 10. 2017 ve věci „Nabytí
výlučné majetkové účasti (podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě
cestujících v autobusové dopravě“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0330/2017/VZ29881/2017/521/MŽi ze dne 13. 10. 2017, ve věci „Nabytí výlučné majetkové účasti
(podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové
dopravě“, kterým Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zamítl
a) návrh navrhovatele – BusLine a.s., IČO 28360010, se sídlem Na Rovinkách 211,
Podmoklice, 513 01 Semily – ze dne 18. 8. 2017, v části vztahující se k postupu
zadavatele směřujícímu k údajnému zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení
v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to pořízením podílu v obchodní
společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové dopravě
za účelem následného zajištění provozování autobusové dopravy na území
Libereckého kraje, příp. nabytím pohledávek za takovou společností či koupí
závodu, nebo části závodu společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě
cestujících
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v autobusové dopravě za účelem následného zajištění provozování autobusové
dopravy na území Libereckého kraje, podle ustanovení § 265 písm. a) ZZVZ, zamítá,
neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření podle § 263 ZZVZ,

2.

b) návrh navrhovatele – BusLine a.s., IČO 28360010, se sídlem Na Rovinkách 211,
Podmoklice, 513 01 Semily, ze dne 18. 8. 2017, v části směřující proti dobrovolnému
oznámení o záměru uzavřít smlouvu, kdy oznámení o dobrovolné průhlednosti
ex ante bylo odesláno zadavatelem k uveřejnění dne 11. 7. 2017 a uveřejněno
ve Věstníku veřejných zakázek dne 14. 7. 2017 pod ev. č. zakázky Z2017-018589
a v Úředním věstníku Evropské unie dne 14. 7. 2017 pod ev. č. 2017/S 133-272124,
podle ustanovení § 265 písm. a) ZZVZ, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení
nápravného opatření podle § 263 ZZVZ,
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0330/2017/VZ29871/2017/521/MŽi ze dne 13. 10. 2017 ve věci „Nabytí výlučné majetkové účasti
(podílu) ve společnosti zajišťující veřejnou službu v přepravě cestujících v autobusové
dopravě“, kterým Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zamítl
a)

3.

4.

návrh navrhovatele – BusLine a.s., IČO 28360010, se sídlem Na Rovinkách 211,
Podmoklice, 513 01 Semily, ze dne 10. 10. 2017, na nařízení předběžného opatření
podle § 61 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
jímž by měly být zatímně upraveny poměry účastníků správního řízení,
a to konkrétně tak, že by měl být zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu o převodu
76 380 ks nebo jakéhokoli jiného počtu ks akcií společnosti ČSAD Liberec, a.s.,
IČO 25045504, se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI - Rochlice, 460 06
Liberec, od převodce Liberecká automobilová doprava, s.r.o. (LIAD s.r.o.),
IČO 47309440, se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI - Rochlice, 460 06
Liberec, nebo jakéhokoli jiného převodce,

b) návrh navrhovatele – BusLine a.s., IČO 28360010, se sídlem Na Rovinkách 211,
Podmoklice, 513 01 Semily, ze dne 10. 10. 2017, na nařízení předběžného opatření
podle § 61 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
jímž by měly být zatímně upraveny poměry účastníků správního řízení,
a to konkrétně tak, že by měl být zadavateli, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01
Liberec, uložen zákaz uzavřít smlouvu o postoupení pohledávek z půjček
poskytnutých k 30. 6. 2017 dlužníkům ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504, se sídlem
České mládeže 594/33, Liberec VI - Rochlice, 460 06 Liberec, a Autocentrum Nord,
a.s., IČO 28714199, se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI - Rochlice, 460 06
Liberec, od postupitele Ing. Petra Wasserbauera, nar. 27. 9. 1943, bytem Soukenická
841/23, Liberec VI - Rochlice, 460 06 Liberec, nebo jakéhokoli jiného postupitele,
sdělení výsledku šetření podnětu od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
č. j. ÚOHS-P0518/2017/VZ-30009/2017/533/TKr ve věci „Majetkový vstup Libereckého
kraje do společnosti zabezpečující provoz veřejné autobusové dopravy II, dle usnesení
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 363/17/ZK“, kdy Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže sděluje, že s ohledem na uvedené ustanovení § 263 odst. 7 ZZVZ, dle kterého
lze uložit nápravné opatření (zákaz pokračovat v napadeném postupu) pouze v řízení
o návrhu proti postupu zadavatele, přičemž v tomto případě byl podán podnět, neshledal
v rovině provedeného šetření důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední,
což však nevylučuje možnost následného přezkoumání postupu zadavatele, vyjdou-li
najevo nové skutečnosti,
dopis společnostem Liberecká automobilová doprava, s.r.o. (LIAD s.r.o.),
ČSAD Liberec, a.s., Autocentrum Nord, a.s., a Ing. Petru Wasserbauerovi, ve věci
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a uzavření smluv č. OLP/3032/2017 a OLP/3034/2017
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 10. 2017
hlasování č. 3

pro 6

proti

0

zdržel se
MUDr. Sobotka

1

byl přijat

3. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 17. 10. 2017 ve věci
přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dočasné
zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou
– oblast Sever“
Mgr. Šťastná představila projednávaný materiál.
M. Pieter sdělil, že na jednání porady uvolněných radních dne 30. 10. 2017 bude předložen
návrh dalšího postupu Libereckého kraje v dané záležitosti.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1962/17/mRK
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 17. 10. 2017 ve věci
přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dočasné
zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou
– oblast Sever“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-R0132/2017/VZ30108/2017/322/LKa ze dne 17. 10. 2017, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných
při zadávání veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje
veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“, kterým bylo Rozhodnutí Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0271/2017/VZ-22843/2017/521/MŽi
ze dne 8. 8. 2017 potvrzeno a podaný rozklad zamítnut
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit návrh dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 07. 11. 2017
hlasování č. 4

pro 6

proti

0

zdržel se
MUDr. Sobotka

1

byl přijat

4. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 16. 10. 2017 ve věci
přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dočasné
zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou
II – oblast Sever“
M. Pieter shrnul informace uvedené v předloženém materiálu.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1963/17/mRK
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 16. 10. 2017 ve věci
přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Dočasné
zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou
II – oblast Sever“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-R0124/2017/VZ29860/2017/321/OMa ze dne 16. 10. 2017, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných
při zadávání veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje
veřejnou linkovou osobní dopravou II. – oblast Sever“, podané navrhovatelem BusLine a.s.,
IČO 28360010, se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily, kterým bylo
Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-S0262/2017/VZ20412/2017/512/AKp ze dne 26. 7. 2017 potvrzeno a podaný rozklad zamítnut
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit postup dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 07. 11. 2017
hlasování č. 5

pro 6

proti

0

zdržel se
MUDr. Sobotka

1

byl přijat

5. Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování studie proveditelnosti a projektové
žádosti pro projekt Inovační centrum – podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“
– dodatek č. 1
Na jednání byl přizván vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
Mgr. Michael Otta.
Ing. Loučková Kotasová provedla předloženým materiálem.
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1964/17/mRK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Zpracování studie proveditelnosti a projektové
žádosti pro projekt Inovační centrum – podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“
– dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OLP/170/2017, 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 Asistenční centrum a.s., se sídlem Sportovní
č. p. 3302, 434 01 Most, IČO 63144883, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění díla
na 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, tj. do 4. 12. 2017, z důvodu překážek na straně
objednatele
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup
dle Směrnice rady kraje č. 2/2016.

5

Zápis z 26. mimořádného zasedání RK konaného dne 23. 10. 2017

hlasování č. 6

pro 7

proti

0

Termín: 30. 11. 2017
zdržel se
0

byl přijat

6. Rozpočtové opatření č. 312/17 – převod v rámci kapitoly 913 05 – příspěvkové
organizace, odbor sociálních věcí – snížení příspěvků příspěvkovým organizacím
a navýšení finanční rezervy PO bez celkového dopadu do rozpočtu kraje
Na jednání byla přizvána vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Jolana Šebková a vedoucí
oddělení příspěvkových organizací Ing. Luisa Kremerová.
Mgr. Šebková podala k předloženému materiálu podrobné vysvětlení.
Na dotaz P. Tulpy, zda byl postup uvedený v materiálu konzultován s řediteli PO
a zda s tímto souhlasili, Ing. Kremerová odpověděla kladně.
P. Tulpa se dále dotázal, jak bude řešeno navýšení financování v letech následujících.
Mgr. Svoboda vysvětlil, že po schválení státního rozpočtu bude známa alokovaná částka.
Bez další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1965/17/mRK
Rozpočtové opatření č. 312/17 – převod v rámci kapitoly 913 05 – příspěvkové
organizace, odbor sociálních věcí – snížení příspěvků příspěvkovým organizacím
a navýšení finanční rezervy PO bez celkového dopadu do rozpočtu kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 312/17, kterým se
1. snižují výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 v kapitole 913 05 – příspěvkové organizace,
odbor sociálních věcí, v položkách provozní příspěvky PO v celkové výši 25.000.000 Kč,
2. navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 v kapitole 913 05 – příspěvkové organizace,
odbor sociálních věcí, v položce finanční rezervy PO v celkové výši 25.000.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 312/17 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 28. 12. 2017
hlasování č. 7

pro 7

proti

0

---- XXXX ----

6

zdržel se

0

byl přijat
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Žádné náměty ani připomínky nebyly vzneseny, Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně
hejtmana, ukončila 26. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2017 v 8.30 hodin.

Ověřovatelé

Marek Pieter

………………………………….

MUDr. Přemysl Sobotka

………………………………….

……………………………..……
Ing. Jitka Volfová
statutární náměstkyně hejtmana

Liberec 24. 10. 2017
Zapsala Jana Kvapilová
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