Z á p i s č. 20
z 20. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 21. 11. 2017
Přítomno

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

Ověřovatelé

Ing. Květa Vinklátová a Jiří Löffelmann

Zapisovatelka

Jana Kvapilová

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisů
z 19. RK dne 7. 11. 2017 a z 27. mRK dne 30. 10. 2017
20. zasedání rady kraje v roce 2017 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.05 hodin. Ověřovateli
zápisu byli navrženi Ing. Květa Vinklátová a Jiří Löffelmann, zapisovatelkou dnešního
jednání byla určena Jana Kvapilová.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Martin Půta se dotázal, zda byl ověřen zápis z 19. RK dne 7. 11. 2017 a z 27. mRK dne
30. 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 z 19. RK dne 7. 11. 2017
a z 27. mRK dne 30. 10. 2017

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

4.

Zpráva o činnosti rady kraje za období Z
od 10. října do 13. listopadu 2017

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

5.

Zahraniční pracovní cesta č. 105/2017

Mgr. René Havlík odb. kancelář
hejtmana

6.

Informace o změnách v magazínu Kraj –
příloha LK

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Zápis z 20. RK konané dne 21. 11. 2017
7.

Stanovení
počtu
zaměstnanců
Libereckého
kraje
zařazených
do Krajského úřadu Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

8.

Poskytnutí finanční odměny a věcného
daru ze Sociálního fondu Libereckého
kraje zaměstnancům u příležitosti
řádného odchodu do starobního důchodu

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

9.

Odvolání proti rozhodnutí o odvodu
za porušení rozpočtové kázně v projektu
„Efektivní řízení lidských zdrojů
Krajského úřadu Libereckého kraje“

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

10.

Protokol o kontrole č. j. OK-85/17
Domov
důchodců
Jindřichovice
pod Smrkem 238, 463 65 Jindřichovice
pod Smrkem, příspěvková organizace
Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kontroly

11.

Protokol o kontrole č. j. OK-102/17
Dětský domov, Větrov 3005, 464 01
Frýdlant,
příspěvková
organizace
Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kontroly

12.

Schválení darovací smlouvy o převodu
movitého majetku na Farní charitu Česká
Lípa, Centrum Protěž z.ú., Mateřské
a dětské centrum MAJÁK z.s.,
Společnost pro podporu náhradní rodinné
péče - Amina o.p.s. a Rodinu v centru
z.ú.

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

Nepředloženo
13.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zajištění sociální služby
„Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi “ v Libereckém kraji“

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

14.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zajištění sociální služby
„Nízkoprahová
zařízení
pro
děti
a mládež “ v Libereckém kraji“

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

15.

Hodnotící
zpráva
ředitelky
před uplynutím zkušební doby 6 měsíců Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

16.

Hodnotící
zpráva
ředitelky
před uplynutím zkušební doby 6 měsíců Denní a pobytové sociální služby Česká
Lípa

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí
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17.

Hodnotící
zpráva
ředitelky
před uplynutím zkušební doby 6 měsíců Domov důchodců Jablonecké Paseky

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

18.

Rozpočtové opatření č. 348/17 – převod Z pís. Mgr. Pavel
v rámci kapitoly 913 05 příspěvkové
Svoboda
organizace, odbor sociálních věcí –
zapojení
finanční
rezervy
p.o.
k
dofinancování
příspěvkových
organizací rezortu sociálních věcí

odb. sociálních
věcí

Nepředloženo
19.

Rozpočty příspěvkových organizací
rezortu sociálních věcí na rok 2017

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí
Nepředloženo

20.

Změna termínu vyúčtování poskytnutého
mimořádného
účelového
příspěvku
Domov důchodců Sloup v Čechách, p. o.
a
Centrum
intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého
kraje, p. o.

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

21.

Revokace části usnesení č. 1591/17/RK
a
schválení
vzorového
dodatku
k uzavřeným smlouvám o poskytnutí
vyrovnávací platby za poskytování
služeb v obecném hospodářském zájmu
příspěvkovým
organizacím
rezortu
sociálních věcí

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

Nepředloženo
22.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

23.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky
„Zajištění
a
provádění
úklidových služeb“ Domem seniorů
Liberec - Františkov, příspěvková
organizace

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

24.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Nákup
a montáž nového osobního výtahu
v DD Český Dub“ příspěvkovou
organizací Domov důchodců Český Dub,
příspěvková organizace

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí
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25.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Zajištění sociální služby
Osobní asistence v Libereckém kraji“ –
část
2
Liberec,
Hodkovice
nad Mohelkou – osoby s kombinovaným
postižením,
osoby
s
mentálním
postižením

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

26.

Souhlas s navýšením počtu pracovníků
od 1. 1. 2018 v 5 příspěvkových
organizacích rezortu sociálních věcí

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

27.

Schválení zveřejnění záměru přímého
uzavření smluv o veřejných službách
v přepravě cestujících – období
JŘ 2018/2019

Marek Pieter

odb. dopravy

28.

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o finanční
spolupráci ve veřejné linkové osobní
dopravě pro rok 2017 a 2018
č. OLP/2050/2016

Marek Pieter

odb. dopravy

Nepředloženo
29.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Z
č. 349/17 – navýšení příjmů kraje
a navýšení výdajů v kapitole 914 03 Působnosti,
ekonomický
odbor
a v kapitole 914 06 - Působnosti, odbor
dopravy; Příkazní smlouva se společností
KORID LK, spol. s r. o., na správu
a
provoz
Zákaznického
centra
Libereckého kraje

Marek Pieter

odb. dopravy

30.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných
službách v přepravě cestujících –
dopravce COMPAG CZ s.r.o.

Marek Pieter

odb. dopravy

31.

Smlouvy
o
veřejných
službách
v přepravě cestujících ve veřejné linkové
dopravě k zabezpečení stanoveného
rozsahu
dopravní
obslužnosti
Libereckého kraje – JŘ 2017/2018

Marek Pieter

odb. dopravy

32.

Stanovení platu ředitele Krajské správy
silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace

Marek Pieter

odb. dopravy

33.

Rozpočtové opatření č. 342/17 – úpravy Z pís. Marek Pieter
v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje,
odbor dopravy, akce „Financování silnic
II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“

odb. dopravy

34.

Veřejná zakázka „Silnice II/270 Jablonné
v Podještědí – 2. etapa“ – dodatek č. 1

odb. dopravy
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35.

Veřejná zakázka „Okružní křižovatky
II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská,
Bořkovská (vč. humanizace)“ – dodatek
č. 1

Marek Pieter

odb. dopravy

Nepředloženo
36.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření Z
č. 350/17 – navýšení příjmů kraje,
snížení výdajů v kapitole 912 06 Účelové příspěvky PO, odbor dopravy,
navýšení výdajů v kapitole 913 06 –
Příspěvkové organizace, odbor dopravy
a v kapitole 914 03 - Působnosti,
ekonomický odbor; Dodatek č. 2
ke Smlouvě s příspěvkovou organizací
Krajská správa silnic Libereckého kraje
č. OLP/5426/2016, Dodatek č. 12
k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013

Marek Pieter

odb. dopravy

37.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Rekonstrukce administrativní
budovy KSS LK, p. o., v ulici České
mládeže v Liberci“

Marek Pieter

odb. dopravy

38.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice
III/2791 Jívina, oprava propustku“ –
dodatek č. 1

Marek Pieter

odb. dopravy

39.

Veřejná zakázka „Silnice III/28115
Troskovice (Krčák, Vidlák) - oprava
vyztuženého svahu SO 251“ – dodatek
č. 1

Marek Pieter

odb. dopravy

40.

Veřejná zakázka „Silnice III/2719
Hrádek nad Nisou, rekonstrukce silnice“
– dodatek č. 2

Marek Pieter

odb. dopravy

41.

Veřejná zakázka „Silnice III/27250
Liberec, ul. Hrádecká, rekonstrukce
silnice“ – dodatek č. 1

Marek Pieter

odb. dopravy

42.

Veřejná zakázka „Most ev. č. 260-006
přes Obrtku v Tuhani“ – dodatek č. 1

Marek Pieter

odb. dopravy

43.

Veřejná zakázka „Silnice III/28115
Troskovice - hranice kraje“ – dodatek
č. 1

Marek Pieter

odb. dopravy

44.

Veřejná zakázka „Silnice II/278 Hamr
na Jezeře - Stráž pod Ralskem“ –
dodatek č. 2

Marek Pieter

odb. dopravy

45.

Veřejná zakázka „Silnice III/01020
Harrachov – Mýtiny“ - dodatek č. 1

Marek Pieter

odb. dopravy
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46.

Veřejná zakázka „Silnice II/283 Turnov Bělá“ – dodatek č. 1

Marek Pieter

odb. dopravy

47.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice
II/270 Mimoň, ulice Lužická“ – dodatek
č. 1

Marek Pieter

odb. dopravy

48.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice III/29015 a III/29013
Ludvíkov - Raspenava“

Marek Pieter

odb. dopravy

49.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky
„Silnice
III/28736
Bzí,
rekonstrukce silnice“

Marek Pieter

odb. dopravy

50.

Rozhodnutí o výběru dodavatele 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

51.

Příručka pro hodnocení projektových
žádostí a administraci smluv v rámci
projektu Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji II., verze 2

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

52.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření Z
č. 339/17 úprava specifických
ukazatelů v kapitole 917 02 – Transfery,
odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, ocenění v soutěži Vesnice roku
2017

Jiří Löffelmann
Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

53.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření Z
č. 338/17 rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Dotačního fondu Libereckého
kraje, program 2.2 – Regionální inovační
program

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

54.

Projekt
„Inovační
centrum
– Z
Podnikatelský inkubátor Libereckého
kraje“ – závazek spolufinancování

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

55.

Projekt
„Inovační
centrum
– Z pís. Ing. Radka
Podnikatelský inkubátor Libereckého
Loučková
kraje“ – návrh dalšího postupu
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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56.

Projekt „Snížení energetické náročnosti Z
objektu Zeyerova, APOSS Liberec p.o.“
– závazek spolufinancování

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

57.

Smlouvy o partnerství s obcemi v rámci
projektů „Významné aleje Libereckého
kraje – 3. etapa - Ošetření aleje Karolíny
Světlé“, a „Významné aleje Libereckého
kraje – 3. etapa - Ošetření Zámecké
lipové aleje Stvolínky a Ošetření
Valteřické aleje“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

58.

Významné
akce
realizované Z
v Libereckém kraji - poskytnutí dotací
z rozpočtu Libereckého kraje v letech
2018 - 2022

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního
ruchu

59.

Revokace části usnesení č. 1424/17/RK Z
a změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 330/17 - úprava kapitoly 92607 –
Dotační fond, odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu – přidělení
dotací v rámci programu 7.6 Podpora
rozvoje cestovního ruchu v Libereckém
kraji na rok 2017

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního
ruchu

60.

Změny závazných ukazatelů rozpočtů
a
plánů
investic
příspěvkových
organizací resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu na rok 2017

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního
ruchu

61.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí
vyrovnávací platby Krajské vědecké
knihovně v Liberci, příspěvkové
organizaci

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního
ruchu

62.

Revokace části usnesení č. 853/17/RK Z
a změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 352/17 - úprava kapitoly 92607 –
Dotační fond, odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu – přidělení
dotací v rámci programu 7.2 Záchrana
a obnova památek v Libereckém kraji

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního
ruchu

63.

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace Z
č. OLP/3300/2017, oblast podpory
Kultura, památková péče a cestovní ruch
– prodloužení termínu realizace projektu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního
ruchu
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64.

Rozpočtové opatření č. 340/17 – úprava Z pís. Petr Tulpa
kapitoly 913 04 – příspěvkové
organizace odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

65.

Rozpočtové opatření č. 341/17 – úprava Z pís. Mgr. René Havlík
kapitoly 923 04 – spolufinancování EU
odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu – příjem neinvestiční dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj –
Program spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Sasko 2014 - 2020

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

66.

Rozpočtové opatření č. 343/17 – Z pís. Mgr. René Havlík
navýšení příjmů rozpočtu kraje 2017
o přijaté účelové neinvestiční dotace
z MŠMT a jejich zapojení do výdajové
kapitoly 91604 – účelové neinvestiční
dotace školství

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

67.

Rozpočtové opatření č. 344/17 – úprava Z pís. Mgr. René Havlík
kapitoly 916 04 – odvody finančních
prostředků přijaté jako odvod za porušení
rozpočtové kázně na MŠMT

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

68.

Rozpočtové opatření č. 345/17 – 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

69.

Rozpočtové opatření č. 351/17 – úprava Z pís. Petr Tulpa
kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
příspěvkovým
organizacím
odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
změna termínu využití poskytnutého
mimořádného účelového investičního
příspěvku
Vyšší
odborné
škole
mezinárodního obchodu a Obchodní
akademii, Jablonec nad Nisou, Horní
náměstí 15, příspěvková organizace,
na
akci
„Pořízení
projektové
dokumentace na zateplení fasády včetně
souvisejících inženýrských činností“
a poskytnutí mimořádného účelového
příspěvku včetně podmínek stanovených
zřizovatelem vybraným příspěvkovým
organizacím odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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70.

Stanovisko kraje k žádosti Sdružení
TULIPAN, z. s., o zápis střední školy
do rejstříku škol a školských zařízení

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
Nepředloženo

71.

Plná moc pro zastupování Libereckého
kraje při právních jednáních týkajících
se předložení projektové žádosti projektu
„Naplňování krajského akčního plánu
vzdělávání Libereckého kraje I“

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

72.

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

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

73.

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

74.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky
„Zpracování
projektové
dokumentace na stavební úpravy
Domova
mládeže
Těpeřská
581
v
Železném
Brodě“,
Střední
uměleckoprůmyslovou školou sklářskou,
Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

75.

Změna termínu využití poskytnutého
mimořádného účelového investičního
příspěvku Léčebně respiračních nemocí
Cvikov, příspěvkové organizaci, na akci
„Zpracování PD – Snížení energetické
náročnosti budovy D“

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb.
zdravotnictví

76.

Odměna řediteli Zdravotnické záchranné
služby Libereckého kraje, příspěvkové
organizace

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb.
zdravotnictví

77.

Informace o snížení odpisových sazeb
Zdravotnické
záchranné
služby
Libereckého
kraje,
příspěvkové
organizace

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb.
zdravotnictví

78.

Stanovení platu ředitele Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje,
příspěvkové organizace

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb.
zdravotnictví

79.

Metodická podpora pro zajištění Z pís. MUDr. Přemysl
finančních zdrojů vybraným lůžkovým
Sobotka
zdravotnickým zařízením v LK

odb.
zdravotnictví
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80.

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

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb.
zdravotnictví

81.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Odstranění nebezpečných
odpadů s obsahem PBC ze skladu v obci
Dubá – Nový Bernštejn – sanace staré
ekologické zátěže“

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

82.

Střevliččí přírodní zahrada - projekt
STŘEVLIK p.o., bez finanční účasti
Libereckého kraje

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

83.

Zpráva o průběhu a ukončení projektu
„Odstranění ilegálního návozu odpadů
z lokality Arnoltice – sanace ekologické
zátěže“

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

84.

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

85.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Stavební
úpravy bytové jednotky na prostory
výuky v domově mládeže, SŠHL
Frýdlant“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

86.

Veřejná zakázka „Snížení energetické
náročnosti budovy jídelny a dílen – SŠ
a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“ – dodatek
č. 1

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

87.

Veřejná zakázka „Snížení energetické
náročnosti budovy tělocvičny – SŠ a MŠ,
Liberec, Na Bojišti 15“ – dodatek č. 1

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

88.

Veřejná zakázka „Zlepšení tepelně
technických
vlastností
obvodových
konstrukcí budov SOŠ a SOU v České
Lípě, budovy v Lužické ulici“ – dodatek
č. 1

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Nepředloženo
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89.

Rozpočtové opatření č. 346/17 – Z pís. Marek Pieter
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

90.

Rozpočtové opatření č. 347/17 – úprava Z pís. Marek Pieter
kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje
odboru investic a správy nemovitého
majetku

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

91.

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

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

92.

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

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

93.

Veřejná
zakázka
„Modernizace
Severočeského
muzea
v
Liberci
- 2. etapa“ – informace o změně lhůty
pro podání nabídek

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

94.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„BOZP – Oprava a rekonstrukce fasády
včetně zateplení dvorní části objektu
VOŠMO a Obchodní akademie Jablonec
nad Nisou“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

95.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„TDI – Oprava a rekonstrukce fasády
včetně zateplení dvorní části objektu
VOŠMO a Obchodní akademie Jablonec
nad Nisou“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

96.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce
budov
–
rekonstrukce
koupelny
a sociálního zařízení pro uživatele
a zaměstnance CDS, 2. patro, Jedličkův
ústav Liberec, p.o.“ (CDS - Centrum
denních služeb)

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

97.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„BOZP – Obnova fasády - Střední
odborná škola, Liberec, Jablonecká 999“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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98.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„TDI – Obnova fasády - Střední odborná
škola, Liberec, Jablonecká 999“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

99.

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Rekonstrukce výjezdové
základny
Jablonné v Podještědí“ - dodatek č. 1

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

100.

Majetkoprávní operace o právu k provedení stavby

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

smlouvy

1.

v k.ú. Hodkovice
(FAMA 2017/10/071)

nad

Mohelkou

2.

v k.ú. Hodkovice nad
(FAMA 2017/10/072)
v
k.ú.
Dětřichov
u
(FAMA 2017/10/080)

Mohelkou

3.

Frýdlantu

101.

Majetkoprávní operace – schválení
dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce
OLP/2302/2012

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

102.

Majetkoprávní operace – záměr změny
(rozšíření)
předmětu
pronájmu
nebytových prostor v budově „E“ v k.ú.
Liberec na dobu určitou Agentuře
pro podporu podnikání a investic
CzechInvest

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

103.

Majetkoprávní operace – záměr prodeje
nemovitých věcí v k.ú. Kateřinky
u Liberce

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

104.

Písemná informace
Kontrolní
řád
Krajského
Libereckého kraje

ředitel KÚ LK
Mgr. René Havlík

úřadu

105.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky
„COV
LK
strojírenství
a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o. –
technologie“

Marek Pieter

106.

Majetkoprávní operace - smlouva
o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného
elektrického
zařízení
k distribuční soustavě - budova D v k.ú.
Liberec

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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107.

Veřejná zakázka „TDI – Rekonstrukce
budovy
Domov
pro
seniory
Vratislavice nad Nisou“ – informace
o změně lhůty pro podání nabídek

Marek Pieter

odb. kancelář
ředitele

108.

Smlouva o spolupráci mezi Lubušským Z
vojvodstvím a Libereckým krajem

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

109.

Různé

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 12, 18, 19, 21, 28, 35 a 88 nejsou předloženy.
MUDr. Sobotka požádal o zařazení nového bodu č. 110 - Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky „Prodloužená záruka pro vozidla MB Sprinter“ Zdravotnickou záchrannou službou
Libereckého kraje, příspěvkovou organizací.
Mgr. Havlík požádal o zařazení bodů
- č. 111 - Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení
dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast
Sever“,
- č. 112 - Zahraniční pracovní cesta č. 110/2017,
- č. 113 - Přidělení služebních vozidel členům Rady Libereckého kraje.
Bylo hlasováno o zařazení nových bodů do programu.
hlasování č. 2

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Nově zařazené body byly rozdány před jednáním.
V 8.15 hodin se uskuteční projednání bodu č. 111, ke kterému jsou přizváni všichni členové
pracovní skupiny, včetně advokáta JUDr. Jakuba Blažka.
Bez dalších doplnění a úprav nechal M. Půta hlasovat o celkovém programu jednání.
hlasování č. 3

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

3. Kontrola plnění usnesení rady kraje
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2128/17/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 1769/17/RK, 1776/17/RK, 1794/17/RK, 1801/17/RK,
1802/17/RK, 1860/17/RK, 1861/17/RK, 1901/17/RK, 1902/17/RK, 1905/17/RK,
1906/17/RK, 1908/17/RK, 1909/17/RK, 1910/17/RK, 1914/17/RK, 1922/17/RK,
1923/17/RK, 1927/17/RK, 1929/17/RK, 1935/17/RK, 1962/17/mRK, 1963/17/mRK,
1966/17/mRK, 1967/17/mRK, 1968/17/mRK, 1969/17/mRK, 1970/17/mRK, 1972/17/mRK,
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1973/17/mRK, 1977/17/mRK, 1978/17/mRK, 1989/17/RK, 1997/17/RK, 2042/17/RK,
2043/17/RK, 2050/17/RK, 2051/17/RK, 2052/17/RK, 2057/17/RK, 2058/17/RK,
2059/17/RK, 2071/17/RK, 2072/17/RK, 2077/17/RK, 2101/17/RK, 2113/17/RK,
2114/17/RK, 2127/17/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 77/17/RK ad 2) z 31. 10. 2017 na 19. 12. 2017,
- 815/17/RK ad 3) z 31. 10. 2017 na 30. 4. 2018,
-

817/17/RK ad 3) z 31. 10. 2017 na 30. 4. 2018,
818/17/RK ad 3) z 31. 10. 2017 na 30. 6. 2018,
1942/17/RK ad 1) z 10. 11. na 30. 11. 2017.
hlasování č. 4

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

4. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 10. října do 13. listopadu 2017
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2129/17/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 10. října do 13. listopadu 2017
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 10. října do 13. listopadu 2017
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje k projednání zprávu o činnosti rady
kraje za období od 10. října do 13. listopadu 2017.
Termín: 28. 11. 2017
hlasování č. 5

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

5. Zahraniční pracovní cesta č. 105/2017
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2130/17/RK
Zahraniční pracovní cesta č. 105/2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zahraniční pracovní cestou paní Ing. Květy Vinklátové, členky Rady Libereckého kraje,
v termínu 24. - 25. 11. 2017 do Německa.
hlasování č. 6

pro

9

proti

0

zdržel se

6. Informace o změnách v magazínu Kraj – příloha LK
M. Půta krátce shrnul své připomínky k navrhovaným změnám.
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0
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Ing. Vinklátová vysvětlila svůj návrh na využití čtvrté strany magazínu pro pozvánky
do vzdálenějších krajů ČR, a to max. 3 x za rok.
Členové rady kraje se shodli na tom, že jedinou změnou magazínu bude návrh
Ing. Vinklátové. Druhý návrh komise RLK na změnu periodika nebude akceptován.
Poté bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2131/17/RK
Informace o změnách v magazínu Kraj – příloha LK
Rada kraje po projednání
schvaluje
navrhovanou změnu v magazínu Kraj – příloha Libereckého kraje, předložené Komisí Rady
LK - Redakční rady periodika „KRAJ – Příloha Libereckého kraje“.
hlasování č. 7

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

7. Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu
Libereckého kraje
Na jednání byla přizvána vedoucí odboru kancelář ředitele Mgr. Ivana Jarošová.
M. Půta požádal o poskytnutí přesné informace, v jakém časovém rozmezí budou zaměstnanci
potřební na zajištění dětské olympiády, zda je uvedený počet 8 zaměstnanců skutečně nutný
a jak vysoká bude jejich mzda. Pan hejtman dále vyjádřil svůj nesouhlas s navyšováním
zaměstnanců v oblasti pohřebnictví.
Mgr. Jarošová vysvětlila potřebu navyšování zaměstnanců v oblasti pohřebnictví v návaznosti
na příslušné nařízení vlády, a s tím související rozšíření agendy.
Členové rady kraje se dohodli na úpravě materiálu ve smyslu, že bude zřízeno 1 pracovní
místo na odboru regionálního rozvoje a evropských projektů. Zbývající část materiálu bude
přepracována, doplněny potřebné informace o rozsah vykonávaných činnosti v rámci
požadovaných pracovních míst a následně bude znovu předloženo na jednání rady kraje
k rozhodnutí.
Poté bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2132/17/RK
Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
stanovuje
ke dni 1. 12. 2017 počet systemizovaných pracovních pozic zaměstnanců Libereckého kraje
zařazených do Krajského úřadu Libereckého kraje na 428. Počet pracovních pozic tedy bude
navýšen o 1 na odboru regionálního rozvoje a evropských projektů, a to na dobu určitou
z důvodu potřeby zajistit činnosti související s přípravou a realizací projektů „Školy
bez bariér“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení příslušných organizačních
změn.
Termín: 30. 11. 2017
hlasování č. 8
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
- 15 -

Zápis z 20. RK konané dne 21. 11. 2017
8. Poskytnutí finanční odměny a věcného daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje
zaměstnancům u příležitosti řádného odchodu do starobního důchodu
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2133/17/RK
Poskytnutí finanční odměny a věcného daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje
zaměstnancům u příležitosti řádného odchodu do starobního důchodu
Rada kraje po projednání
schvaluje
vyplacení finanční odměny a věcného daru zaměstnancům zařazených do krajského úřadu
při příležitosti řádného odchodu do starobního důchodu dle Statutu Sociálního fondu
Libereckého kraje, z kapitoly 92515 – Sociální fond Libereckého kraje, v celkové výši
26.500 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání finančních odměn a věcných
darů příslušným zaměstnancům krajského úřadu.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 9

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

9. Odvolání proti rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu
„Efektivní řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Libereckého kraje“
Mgr. Jarošová uvedla předložený materiál.
M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy o informace, co bylo obsahem projektu a jak
dlouho trval.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2134/17/RK
Odvolání proti rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně v projektu „Efektivní
řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podáním odvolání proti platebnímu výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně
č. j. 1351911/17/2600-31471-507844, ze dne 25. 10. 2017, v projektu „Efektivní řízení
lidských zdrojů Krajského úřadu Libereckého kraje“ CZ.1.04/4.1.01/57.00107
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit odvolání proti platebnímu výměru
Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 23. 11. 2017
hlasování č. 10
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
10. (113) Přidělení služebních vozidel členům Rady Libereckého kraje
M. Půta vyjádřil svoji nespokojenost s postupem při zadání soutěže.
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 2135/17/RK
Přidělení služebních vozidel členům Rady Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) přidělení následujících služebních vozidel
1) ŠKODA OCTAVIA COMBI Style 2,0 TDI, VIN TMBLK9NE9J0187093 –
VTP UI413705, Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
2) ŠKODA OCTAVIA COMBI Style 2,0 TDI, VIN TMBLK9NEXJ0188303 –
VTP UI413706, Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana Libereckého kraje,
řízení rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky,
3) ŠKODA OCTAVIA COMBI Style 2,0 TDI, VIN TMBLK9NE1J0189372 –
VTP UI414712, Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana Libereckého kraje, řízení
rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
4) ŠKODA OCTAVIA COMBI Style 2,0 TDI, VIN TMBLK9NE5J0190542 –
VTP UI415759, Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu zaměstnanosti,
b) vzor Dohody o užívání služebního automobilu pro členy Rady Libereckého kraje
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, zajistit uzavření Dohod o užívání služebních automobilů
s výše jmenovanými členy Rady Libereckého kraje.
Termín: 30. 11. 2017
hlasování č. 11

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

11. (111) Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení
dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast
Sever“
Na jednání byli přizváni členové pracovní skupiny JUDr. Jiří Němec, vedoucí správního
odboru, Ing. Jan Klíma, vedoucí ekonomického odboru, Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru
dopravy, Ing. Monika Šulcová, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, Mgr. Martina Šťastná,
vedoucí oddělení veřejných zakázek, Mgr. Leoš Teufl, vedoucí oddělení dozoru
a legislativy, advokát JUDr. Jakub Blažek a ředitel KORID LK, spol. s r. o., Ing. Jiří Hruboň.
Mgr. Havlík podal k předloženému materiálu podrobné informace. Shrnul obsah jednání
pracovní skupiny a možné varianty dalšího postupu.
JUDr. Blažek vysvětlil své stanovisko k dalšímu možnému postupu ze strany Libereckého
kraje.
Následovala rozsáhlá diskuse na dané téma, do které se zapojili členové rady kraje, ředitel
krajského úřadu a členové pracovní skupiny. Diskutováno bylo doporučení a obsah jednání
nové komise, možnosti dalšího postupu i v návaznosti na rozhodnutí ÚOHS.
Poté se M. Půta dotázal, jaké je v této věci konečné stanovisko odboru dopravy.
M. Pieter za rezort dopravy uvedl, že administrace veřejné zakázky (JŘBU I) byla v souladu
se zákonem. ÚOHS potvrdil správnost postupu hodnotící komise svým rozhodnutím. Pan
náměstek dále uvedl, že se odbor dopravy, ani ostatní zástupci pracovní skupiny, nezříkají
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práce v dané problematice a hledají možné řešení, bohužel není postupováno podle
doporučení odboru a oddělení veřejných zakázek, a tím se situace stále ještě více komplikuje.
Pokud by byla vítězem uvedené zakázky společnost ČSAD Liberec, tak by se zakázka možná
řešila jinak.
Ing. Čáp za sebe uvedl, že mu připadá těžké, někomu něco radit, když v předchozích
měsících, v různých etapách VŘ, prezentoval svá stanoviska za odbor, ale rozhodnuto bylo
v rozporu s tím, co bylo z jeho strany prezentováno. Doporučením dalšího postupu by se měla
zabývat hodnotící komise, která byla radou kraje jmenována. Odbor dopravy pouze vyjádřil
v materiálu pro radu kraje svůj názor k závěrům hodnotící komise. Důvod, pro který je nyní
navrženo JŘBU zrušit, je dle odboru dopravy nesprávný, protože zadávací dokumentace je
obdobně stanovena i pro další dopravní oblasti Libereckého kraje, ve kterých je již uzavřena
smlouva.
Členové rady kraje se shodli na úpravě usnesení ve smyslu, že rada kraje bere na vědomí
protokol z jednání hodnotící komise a ukládá Mgr. Havlíkovi, zajistit projednání vyjádření
zpracovatele odborné části zadávací dokumentace, zejména uvedených v 2. odstavci, na str. 8
důvodové zprávy materiálu, v hodnotící komisi. Poté bude materiál znovu předložen
k projednání radě kraje.
Následně bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2136/17/RK
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení
dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast
Sever“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Protokol z jednání hodnotící komise v rámci veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit, aby se hodnotící
komise zabývala vyjádřením zpracovatele odborné části zadávací dokumentace uvedeným
v důvodové zprávě, zejména odstavcem 2 na str. 8.
Termín: 27. 11. 2017
hlasování č. 12

pro

7

proti

0

zdržel se
MUDr. Sobotka
M. Pieter

2

byl přijat

Přestávka od 9.10 do 9.15 hodin.
12. (10) Protokol o kontrole č. j. OK-85/17 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem
238, 463 65 Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace Libereckého kraje
Na jednání byli přizváni Ing. Petr Pávek, ředitel Domova důchodců Jindřichovice
pod Smrkem, a Mgr. Petra Řepíková, vedoucí odboru kontroly.
Mgr. Řepíková krátce shrnula výsledek provedené kontroly a doplnila, že dnes, 21. 11. 2017,
obdržela od pana ředitele Pávka „Vypořádání kontrolovaného subjektu s nálezy uvedenými
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v protokolu o kontrole OK-85/17“. S těmito připomínkami se neměla čas seznámit, proto
navrhuje předložit toto vypořádání na následujícím jednání rady kraje.
P. Tulpa upozornil, že ze strany pana ředitele Pávka nebyla dodržena stanovená lhůta
pro podání námitek.
Ing. Pávek uznal připomínku P. Tulpy.
Členové rady kraje vedli diskusi nad zjištěním, týkajícím se nedoložení knihy jízd služebního
vozidla pana ředitele.
Následovalo konstatování ze strany členů rady kraje, že neměli dostatek času na seznámení
se s dokumentem zaslaným Ing. Pávkem dne 21. 11. 2017. Z uvedeného důvodu navrhli
úpravu usnesení, a to tak, že bude uloženo Mgr. Havlíkovi předložit na dalším zasedání rady
kraje vypořádání zaslané Ing. Pávkem, společně s vyjádřením krajského úřadu k tomuto
dokumentu.
Poté bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2137/17/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-85/17 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem 238,
463 65 Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Protokol č. j. OK-85/17 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace LK
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem 238, 463 65 Jindřichovice pod Smrkem.
Kontrola byla vykonána na místě ve dnech 24. 7. 2017 až 26. 7. 2017, kontrolou bylo zjištěno
15 nedostatků
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Protokol o kontrole č. j. OK- 85/17 Domov
důchodců Jindřichovice pod Smrkem 238, 463 65 Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková
organizace Libereckého kraje, na jednání rady kraje dne 5. 12. 2017, doplněný o vypořádání
zjištěných nedostatků.
Termín: 05. 12. 2017
hlasování č. 13 pro 7
proti
1
zdržel se
0
byl přijat
MUDr. Sobotka
Na jednání nebyl přítomen M. Pieter.
13. (11) Protokol o kontrole č. j. OK-102/17 Dětský domov, Větrov 3005, 464 01
Frýdlant, příspěvková organizace Libereckého kraje
Na jednání byla přizvána Mgr. Šárka Blechová, ředitelka Dětského domova Frýdlant.
Mgr. Řepíková stručně shrnula zjištěné nedostatky a následně navrhla provést v organizaci
následnou kontrolu.
P. Tulpa k závěrům z protokolu konstatoval, že některá zjištění považuje za drobná a některá
za závažná pochybení. Následně je vyjmenoval. Doporučil paní ředitelce, aby s paní účetní
řádně prodiskutovala zjištěná pochybení a poučila ji o aktivnějším vnímání v případě
nastalých změn (směrnice, zákony, apod.).
Mgr. Řepíková doplnila, že byla paní ředitelce nabídnuta metodická pomoc ze strany
kontrolního orgánu.
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Členové rady kraje se shodli na úpravě usnesení ve smyslu provedení následné kontroly
organizace, a to ke dni 30. 6. 2017.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2138/17/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-102/17 Dětský domov, Větrov 3005, 464 01 Frýdlant,
příspěvková organizace Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Protokol č. j. OK-102/17 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
Libereckého kraje Dětský domov, Větrov 3005, 464 01 Frýdlant. Kontrola byla vykonána
na místě ve dnech 4. 9. 2017 až 6. 9. 2017, kontrolou bylo zjištěno 12 nedostatků.
Příspěvková organizace přijala opatření k nápravě nedostatků dopisem ze dne 26. 10. 2017
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, provést následnou kontrolu stavu odstranění zjištěných
nedostatků.
Termín: 30. 06. 2018
hlasování č. 14

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

0

byl přijat

14. (104) Písemná informace
Kontrolní řád Krajského úřadu Libereckého kraje
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2139/17/RK
Písemná informace
Kontrolní řád Krajského úřadu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci "Kontrolní řád Krajského úřadu Libereckého kraje".
hlasování č. 15

pro

9

proti

0

zdržel se

15. (13) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji“
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2140/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji“, ve zjednodušeném režimu, dle § 129 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
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1.

komisi pro otevírání obálek ve složení
Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Ivana Vedralová, vedoucí oddělení sociální práce,
náhradník Mgr. Kateřina Blažková, projektový manažer,
Mgr. Tomáš Pavlů, právník odboru sociálních věcí,
náhradník Bc. Nikola Malíková, finanční manažer,
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví,
Mgr. Ivana Vedralová, vedoucí oddělení sociální práce,
náhradník Mgr. Kateřina Blažková, projektový manažer,
Mgr. Tomáš Pavlů, právník odboru sociálních věcí,
náhradník Bc. Nikola Malíková, finanční manažer,
Mgr. Jiří Tůma, metodik a analytik sociálních služeb,
náhradník Ing. Monika Musilová, koordinátor střednědobého plánování,
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. formulář „Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky“,
2.
3.

text "Zadávací dokumentace",
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji“ - část 1- Liberec
č. OLP/3966/2017,

4.

závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji“ - část 2 – Hrádek, Jablonné,
Chrastava č. OLP/3967/2017,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji“ část 3 – Českodubsko,
Hodkovicko č. OLP/3968/2017,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji“ část 4 – Frýdlantsko
č. OLP/3969/2017,

5.

6.

7.

8.

závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji“ část 5 – Nové Město
pod Smrkem č. OLP/3970/2017,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji“ část 6 – Železnobrodsko
č. OLP/3971/2017

a ukládá

- 21 -

Zápis z 20. RK konané dne 21. 11. 2017
1.

2.

Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajištění
dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění,
Termín: 11. 12. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise 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. 16

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

16. (14) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Libereckém kraji
Na jednání byla přizvána vedoucí oddělení příspěvkových organizací Ing. Luisa Kremerová.
Připomínky ani dotazy nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2141/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež v Libereckém kraji“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež v Libereckém kraji“ ve zjednodušeném režimu, dle § 129 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení
Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Ivana Vedralová, vedoucí oddělení sociální práce,
náhradník Mgr. Kateřina Blažková, projektový manažer,
Mgr. Tomáš Pavlů, právník odboru sociálních věcí,
náhradník Bc. Nikola Malíková, finanční manažer,
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
2. hodnotící komisi ve složení
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví,
Mgr. Ivana Vedralová, vedoucí oddělení sociální práce,
náhradník Mgr. Kateřina Blažková, projektový manažer,
Mgr. Tomáš Pavlů, právník odboru sociálních věcí,
náhradník Bc. Nikola Malíková, finanční manažer,
Mgr. Jiří Tůma, metodik a analytik sociálních služeb,
náhradník Ing. Monika Musilová, koordinátor střednědobého plánování,
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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. formulář „Sociální a jiné zvláštní služby – veřejné zakázky“,
2.
3.
4.

5.

6.

text "Zadávací dokumentace",
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ - část 1- Liberec - Rochlice č. OLP/3959/2017,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ - část 2 – Liberec - Františkov
č. OLP/3960/2017,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ část 3 – Liberec - Vratislavice
č. OLP/3961/2017,
závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ část 4 – Česká Lípa - Lada č. OLP/3962/2017,

7.

závazný návrh smlouvy o poskytování sociální služby „Zajištění sociální služby
„Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež“ Část 5 – Zákupy č. OLP/3964/2017
a ukládá
1. Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajištění
dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění,
2.

Termín: 11. 12. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise 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. 17

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

17. (15) Hodnotící zpráva ředitelky před uplynutím zkušební doby 6 měsíců - Domov
a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2142/17/RK
Hodnotící zpráva ředitelky před uplynutím zkušební doby 6 měsíců - Domov a Centrum
denních služeb Jablonec nad Nisou
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
hodnocení PhDr. Lenky Kadlecové, jmenované od 1. 7. 2017 do funkce ředitelky zařízení
Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
a ukládá
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Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, seznámit paní
ředitelku s hodnocením.
Termín: 30. 11. 2017
hlasování č. 18 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
18. (16) Hodnotící zpráva ředitelky před uplynutím zkušební doby 6 měsíců - Denní
a pobytové sociální služby Česká Lípa
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2143/17/RK
Hodnotící zpráva ředitelky před uplynutím zkušební doby 6 měsíců - Denní a pobytové
sociální služby Česká Lípa
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
hodnocení Mgr. Ilony Hummelové, jmenované od 1. 7. 2017 do funkce ředitelky zařízení
Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, seznámit paní
ředitelku s hodnocením.
Termín: 30. 11. 2017
hlasování č. 19

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

19. (17) Hodnotící zpráva ředitelky před uplynutím zkušební doby 6 měsíců - Domov
důchodců Jablonecké Paseky
Mgr. Svoboda shrnul obsah předloženého materiálu.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2144/17/RK
Hodnotící zpráva ředitelky před uplynutím zkušební doby 6 měsíců - Domov důchodců
Jablonecké Paseky
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
hodnocení Bc. Kláry Tekelyové, jmenované od 1. 7. 2017 do funkce ředitelky zařízení
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, seznámit paní
ředitelku s hodnocením.
Termín: 30. 11. 2017
hlasování č. 20

pro

9

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat
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20. Změna termínu vyúčtování poskytnutého mimořádného účelového příspěvku Domov
důchodců Sloup v Čechách, p. o., a Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, p. o.
Mgr. Svoboda uvedl předložený materiál.
M. Pieter popsal závažné nedostatky vzniklé v místě stavby, které byly zjištěny v rámci
kontrolního dne.
M. Půta konstatoval, že v případě nesplnění daného harmonogramu ze strany stavební
společnosti, bude dále postupováno dle zákonných možností.
Další připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2145/17/RK
Změna termínu vyúčtování poskytnutého mimořádného účelového příspěvku Domov
důchodců Sloup v Čechách, p. o., a Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, p. o.
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o změně termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku vybraným
příspěvkovým organizacím resortu sociálních věcí, a to takto
a) usnesením č. 1409/16/RK ze dne 16. 8. 2016 a usnesením č. 76/V/16/RK ze dne
6. 12. 2016 bylo rozhodnuto u zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace, IČO 48282928, investiční akce č. 05500111509 zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti
levého a pravého předzámčí“ o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí
do 10. 12. 2017, nově je termín ukončení realizace výdajů spojených s výše
uvedenou akcí do 30. 11. 2018,
b) usnesením č. 664/17/RK ze dne 18. 4. 2017 bylo rozhodnuto u zařízení Centrum
intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace,
IČO 70868476, investiční akce č. 05500131502 – TDI, BOZP k projektu „Snížení
energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445", o termínu ukončení realizace
výdajů spojených s akcí do 1. 12. 2017, nově je termín ukončení realizace výdajů
spojených s výše uvedenou akcí do 31. 3. 2018,
2.

o změně termínu předložení vyúčtování výše uvedených akcí formou „Závěrečného
vyúčtování akce mimořádného příspěvku“ dle přílohy č. 1 takto
a) usnesením č. 1409/16/RK ze dne 16. 8. 2016 a usnesením č. 76/V/16/RK ze dne
6. 12. 2016 bylo rozhodnuto u zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace, IČO 48282928, investiční akce č. 05500111509 zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti
levého a pravého předzámčí“ o termínu vyúčtování výše uvedené akce
do 31. 12. 2017 nově je termín předložení závěrečného vyúčtování stanoven
do 10. 12. 2018,
b) usnesením č. 664/17/RK ze dne 18. 4. 2017 bylo rozhodnuto u zařízení Centrum
intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace,
IČO 70868476, investiční akce č. 05500131502 - TDI, BOZP k projektu „Snížení
energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445", o termínu vyúčtování výše uvedené
akce do 10. 12. 2017 nově je termín předložení závěrečného vyúčtování stanoven
do 13. 4. 2018

- 25 -

Zápis z 20. RK konané dne 21. 11. 2017
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitelů příspěvkových organizací resortu sociálních věcí, o vydaném usnesení
Rady Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 21

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

21. (22) Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2146/17/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč od paní Danuše Šmídové, ''''''''''''' '''''''''''''
''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''' ''', ve prospěch zařízení Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30,
IČO 71220038,
2.

3.

4.

s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč od pana Mgr. Dalibora Bočka a paní
Stanislavy Bočkové, '''''''''''' '''''''''''''''' '''' '''''''''' '''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''' ''''', ve prospěch 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 5.000 Kč od dárce Ambulance dětské kardiologie,
s. r. o., se sídlem Masarykova 699/9, 460 01 Liberec 1, IČO 01729993, ve prospěch
zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárková 572/2,
460 01 Liberec 15, IČO 71294392,
s přijetím věcného daru dar – oděvy v celkové hodnotě ve výši 45.085 Kč od paní Marty
Knesplové, ''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''' '''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''''''''', do vlastnictví
zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárková 572/2,
460 01 Liberec 15, IČO 71294392

a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitelek příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 20. 12. 2017
hlasování č. 22 pro 8
proti
0
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.

zdržel se

0

byl přijat

22. (23) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění a provádění úklidových
služeb“ Domem seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace
M. Půta požádal, aby byl doplněn seznam firem, které budou vyzvány k podání nabídky,
o další firmy, se kterými má Liberecký kraj kladné zkušenosti.
Materiál s požadovaným doplněním bude upraven po projednání.
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Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2147/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění a provádění úklidových služeb“
Domem seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky s názvem „Zajištění
a provádění úklidových služeb“ Domem seniorů Liberec – Františkov, příspěvková
organizace,
2. s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 21. 12. 2017
hlasování č. 23 pro 8
proti
0
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.

zdržel se

0

byl přijat

23. (24) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup a montáž
nového osobního výtahu v DD Český Dub“ příspěvkovou organizací Domov důchodců
Český Dub, příspěvková organizace
Ing. Kremerová představila projednávaný materiál.
Po kratší diskusi k vysokým nákladům, které souvisejí s rekonstrukcemi historických objektů,
bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2148/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup a montáž nového
osobního výtahu v DD Český Dub“ příspěvkovou organizací Domov důchodců Český
Dub, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem „Nákup a montáž nového osobního výtahu v DD Český Dub“
pro zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace,
2. s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 21. 12. 2017
hlasování č. 24 pro 8
proti
0
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
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zdržel se

0

byl přijat
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24. (25) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby
Osobní asistence v Libereckém kraji“ – část 2 - Liberec, Hodkovice nad Mohelkou –
osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2149/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Osobní
asistence v Libereckém kraji“ – část 2 - Liberec, Hodkovice nad Mohelkou – osoby
s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Osobní asistence
v Libereckém kraji“ – část 2 - Liberec, Hodkovice nad Mohelkou – osoby s kombinovaným
postižením, osoby s mentálním postižením, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka DH Liberec,
o.p.s., se sídlem Vlčí vrch 523/54, Liberec – Starý Harcov, IČO 27298523, za nabídkovou
cenu 5.568.000 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytování sociální služby č. OLP/1906/2017 pro část 2 mezi Libereckým krajem
a společností DH Liberec, o.p.s., se sídlem Vlčí vrch 523/54, Liberec – Starý Harcov,
IČO 27298523
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. 12. 2017
hlasování č. 25 pro 8
proti
0
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.

zdržel se

0

byl přijat

25. (26) Souhlas s navýšením počtu pracovníků od 1. 1. 2018 v 5 příspěvkových
organizacích rezortu sociálních věcí
M. Půta se dotázal na srovnání počtu pracovníků s jinými příspěvkovými organizacemi.
Ing. Kremerová uvedla, že toto srovnání bylo provedeno komisí jak v počtu klientů, tak
pracovníků. Dále bylo provedeno srovnání z hlediska referenčních hodnot s městskými
organizacemi. Poté podrobně představila obsah předloženého materiálu.
Následovala diskuse mezi členy rady kraje na dané téma, ze které vyplynul závěr, že bude bod
č. 1 - Domov důchodců Velké Hamry a č. 2 - Domov a Centrum denních služeb Jablonec
nad Nisou doplněn o podmínku, že nebude o tyto pracovníky navýšen příspěvek z rozpočtu
kraje v letech 2017 a 2018.
Bez další diskuse a připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2150/17/RK
Souhlas s navýšením počtu pracovníků od 1. 1. 2018 v 5 příspěvkových organizacích
rezortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
nesouhlasí
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s navýšením stavu o 1 pracovníka uklízečka, pomocná síla do kuchyně, v organizaci Domov
důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, se sídlem ve Sloupu v Čechách
od 1. 1. 2018,
souhlasí
1. s navýšením stavu o 2 pracovníky v sociálních službách v organizaci Domov důchodců
Velké Hamry, příspěvková organizace, se sídlem Velké Hamry od 1. 1. 2018
za podmínky, že nebude na tyto pracovníky navýšen příspěvek z rozpočtu Libereckého
kraje,
2. s navýšením stavu o 2 pracovníky v sociálních službách v organizaci Domov a Centrum
denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem Jablonec
nad Nisou od 1. 1. 2018 za podmínky, že nebude na tyto pracovníky navýšen příspěvek
z rozpočtu Libereckého kraje,
3.

s navýšením stavu o 1 pracovníka uklízeč/pomocný kuchař v organizaci Domov
a Centrum aktivity, příspěvková organizace, se sídlem v Hodkovicích nad Mohelkou
od 1. 1. 2018 s tím, že současně budou ukončeny stávající dohody o pracovní činnosti
a provedení práce, které tyto pozice nahrazovaly,
4. s navýšením stavu o 2 pracovníky v sociálních službách v organizaci Domov Sluneční
dvůr, příspěvková organizace, se sídlem v Jestřebí nejdříve od 1. 6. 2018 s tím,
že organizace přijme tyto pracovníky až dnem otevření domu v Partyzánské ulici v České
Lípě
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, seznámit
ředitele/ředitelky organizací s výslednými stanovisky k navýšení zaměstnanců.
Termín: 15. 12. 2017
hlasování č. 26

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

26. (27) Schválení zveřejnění záměru přímého uzavření smluv o veřejných službách
v přepravě cestujících – období JŘ 2018/2019
Na jednání byli přizváni ředitel KORID LK, spol. s r. o., Ing. Jiří Hruboň, a Ing. Jan Čáp,
vedoucí odboru dopravy.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2151/17/RK
Schválení zveřejnění záměru přímého uzavření smluv o veřejných službách v přepravě
cestujících – období JŘ 2018/2019
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. záměr uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
se společností Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o., IČ 25095251, se sídlem
Polepská 867, 280 00 Kolín, přímým zadáním dle § 18 zákona č. 194/2010 Sb.,
o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, pro období
platnosti jízdních řádů od prosince 2018 do prosince 2019,
2. záměr uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
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3.

se společností KAD, spol. s r.o. Krkonošská automobilová doprava Vrchlabí,
IČ 49812947, se sídlem Vápenická 475, 543 01 Vrchlabí, přímým zadáním dle § 18
zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších
zákonů, pro období platnosti jízdních řádů od prosince 2018 do prosince 2019,
záměr uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
se společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., IČ 25620886, se sídlem Pod Hájem
97, 267 01 Králův Dvůr, přímým zadáním dle § 18 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných
službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, pro období platnosti jízdních
řádů od prosince 2018 do prosince 2019,

4.

záměr uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
se společností ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IČ 25945408, se sídlem Na Ostrově
177, Chrudim III, 537 01 Chrudim, přímým zadáním dle § 18 zákona č. 194/2010 Sb.,
o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, pro období
platnosti jízdních řádů od prosince 2018 do prosince 2019
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit zveřejnění záměru přímého uzavření smluv pro období platnosti jízdních řádů
od prosince 2018 do prosince 2019 na úředním věstníku Evropské unie.
Termín: 01. 12. 2017
hlasování č. 27

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

27. (29) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 349/17 – navýšení příjmů kraje
a navýšení výdajů v kapitole 914 03 - Působnosti, ekonomický odbor a v kapitole 914 06
- Působnosti, odbor dopravy; Příkazní smlouva se společností KORID LK, spol. s r. o.,
na správu a provoz Zákaznického centra Libereckého kraje
Na jednání byl přizván Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky.
M. Půta citoval text uvedený v materiálu „modifikován záměr karty“. Přiklání
se k možnosti využití systému bankovních karet. Dále poukázal na vysoké náklady,
v souvislosti se zavedením postupů dle evropské směrnice GDPR.
M. Pieter vysvětlil, že systém karet, jak stávajících, tak bankovních, bude využit.
Ing. Hruboň uvedl, že bude provedena analýza, na základě které vzejdou potřebné finance.
Dotazoval se manažera kybernetické bezpečnosti, zda na úřadě existuje systém s vysokým
obsahem osobních údajů. Dle jeho informací zde takový systém není.
M. Pieter považuje provedení analýzy GDPR externí firmou za zbytečně vynaložené peníze.
Obdržel informace o tom, že krajské organizace objíždí nějaká firma a nabízí jim tuto analýzu
za 60.000 Kč. K zavedení GDPR existuje metodika, kterou doporučuje k prostudování
a následně dle ní postupovat. Dále poukázal i na další související právní předpisy v této
problematice (novela zákona o ochraně osobních údajů).
M. Půta se dotázal, zda celá tato záležitost byla konzultována s manažerem kybernetické
bezpečnosti KÚ LK. Pan hejtman byl svědkem toho, když zmíněný manažer doporučoval
obcím, aby si objednaly externí firmu na provedení analýzy.

- 30 -

Zápis z 20. RK konané dne 21. 11. 2017
Mgr. Havlík sdělil, že krajský manažer kybernetické bezpečnosti není odborníkem
na GDPR. Poukázal na to, že krajský úřad nemá kapacitu na provedení analýz pro obce,
pouze zajišťuje metodickou pomoc. Na krajském úřadě byla zřízena pracovní skupina,
složená z vedoucích odborů, kteří spravují PO. Ta si stanovila, co všechno bude
pro příspěvkové organizace zpracováno.
M. Pieter požádal o přizvání jeho osoby na jednání pracovní skupiny.
Ing. Čáp doplnil, že diskutovaná problematika byla konzultována s manažerem kybernetické
bezpečnosti, který potřebu zpracovat analýzu na zákaznické centrum a GDPR odsouhlasil.
K potřebným financím se nevyjádřil. Navržena je odhadovaná částka, ale vyúčtovány budou
až skutečné náklady.
M. Půta požádal Mgr. Havlíka o svolání jednání pracovní skupiny v nejbližším možném
termínu, kde bude dohodnut jednotný postup pro všechny krajské organizace. Nesouhlasí
s tím, aby si ředitelé organizací objednávali zbytečné služby a následně za to platili.
M. Pieter dále poukázal na neodborně provedené školení pro PO dne 6. 11. 2017 ze strany
krajského manažera kybernetické bezpečnosti a jeho nevhodnou prezentaci. Organizace by
spíše uvítaly, kdyby jim byla poskytnuta vzorová dokumentace, jak mají postupovat.
Na závěrečný dotaz M. Půty, odkdy začne fungovat nový kartový systém, uvedl Ing. Hruboň
přibližný termín podzim roku 2018.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2152/17/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 349/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 914 03 - Působnosti, ekonomický odbor a v kapitole 914 06 Působnosti, odbor dopravy; Příkazní smlouva se společností KORID LK, spol. s r. o.,
na správu a provoz Zákaznického centra Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 349/17, kterým se
1. navyšují příjmy kraje vybrané z věcných břemen o částku 1.362.460 Kč,
2. navyšují výdaje v celkové výši 1.362.460 Kč, a to
a) v kapitole 914 03 – Působnosti, ekonomický odbor, o částku 236.460 Kč, jakožto
platba daně z přidané hodnoty,
b) v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, o částku 1.126.000 Kč, tak, že se
- snižují výdaje z akce „údržba cyklodopravy“ o částku 48.000 Kč,
- navyšují výdaje na akci „zákaznické centrum“ o částku 1.174.000 Kč,
schvaluje
1) příkazní smlouvu č. OLP/700/2017 mezi Libereckým krajem a společností KORID LK,
spol. s r.o., IČ 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 dle § 11 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na „Správu a provoz
Zákaznického centra veřejné dopravy“,
-

za část implementace řešení do 31. 12. 2017 za cenu 970.000 Kč bez DPH,
tj. 1.173.700 Kč včetně DPH,
za část řešení smluvního rámce do 28. 2. 2018 za cenu 600.000 Kč bez DPH,
tj. 726.000 Kč včetně DPH,
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-

od 1. 1. 2018 za cenu měsíčního provozu 177.000 Kč bez DPH, tj. 214.170 Kč
včetně DPH,
za pohyblivou část odměny, která se sestává z plateb a poplatků hrazených
jednotlivými držiteli karet Opuscard,

2) smlouvu č. OLP/3986/2017 o zpracování osobních údajů mezi Libereckým krajem
a společností KORID LK, spol. s r.o., IČ 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80
Liberec 2,
3) prováděcí projekt Zákaznického centra veřejné dopravy, ver. 3.41,
4) ceník poplatků za služby Zákaznického centra veřejné dopravy od 1. 1. 2018
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 349/17 k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 28. 11. 2017
Markovi Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, předložit příkazní smlouvu č. OLP/700/2017 a smlouvu č. OLP/3986/2017 výše
uvedené smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 29. 11. 2017

hlasování č. 28

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

28. (30) Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících – dopravce
COMPAG CZ s.r.o.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2153/17/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících – dopravce
COMPAG CZ s.r.o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
č. OLP/4623/2016, uzavíraný mezi Libereckým krajem a společností COMPAG CZ s.r.o.,
IČ 62241630, se sídlem Mimoň, V Lukách 95/IV, PSČ 471 24, kterým dochází pro období
od 10. prosince 2017 k navýšení rozsahu objednaného dopravního výkonu a změně výše
kompenzace
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit předložení uvedeného Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. OLP/4623/2016 k podpisu
hejtmanovi.
Termín: 08. 12. 2017
hlasování č. 29

pro

9

proti

0
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0

byl přijat
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29. (31) Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje – JŘ
2017/2018
M. Pieter seznámil členy rady kraje s obsahem předloženého materiálu. Po projednání bude
do druhé tabulky důvodové zprávy doplněna tržba dopravců za 1 km.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2154/17/RK
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje –
JŘ 2017/2018
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
č. OLP/3880/2017, uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností Okresní
autobusová doprava Kolín, s.r.o., IČ 25095251, se sídlem Kolín, Polepská 867,
PSČ 280 00,
2. Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
č. OLP/3881/2017, uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností KAD spol. s r.o.,
IČ 49812947, se sídlem Vrchlabí, Vápenická 475, okres Trutnov, PSČ 543 01,
3. Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
č. OLP/3882/2017, uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností ARRIVA
VÝCHODNÍ ČECHY a.s., IČ 25945408, se sídlem Na Ostrově 177, Chrudim III, 537 01
Chrudim,
4.

Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
č. OLP/3883/2017, uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností ARRIVA
STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., IČ 25620886, se sídlem Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit předložení smluv č. OLP/3880/2017, OLP/3881/2017, OLP/3882/2017
a OLP/3883/2017 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 08. 12. 2017
hlasování č. 30

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

30. (32) Stanovení platu ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace
M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy o vysvětlení objemu vykonávané činnosti
a rozsahu zajišťování přípravy projektů.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2155/17/RK
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Stanovení platu ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
stanovuje
řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Ing. Janu Růžičkovi,
''''''''''''''''''''''''' '''''''' ''''' '''' '''''''''''', v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích, novou výši platu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy (obálka),
s účinností od 1. 11. 2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
informovat ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace,
o přijatém usnesení.
Termín: 30. 11. 2017
hlasování č. 31

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

31. (33) Rozpočtové opatření č. 342/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje,
odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“
M. Pieter okomentoval předložený materiál.
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2156/17/RK
Rozpočtové opatření č. 342/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor
dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 342/17, kterým se v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor
dopravy
1. snižují výdaje v celkové výši 2.383.093 Kč, a to u akce
a) III/28115 Troskovice (Krčák, Vidlák) ve výši 29.542 Kč,
b) Most ev.č. 260-006 přes Obrtku v Tuhani ve výši 123.510 Kč,
c) III/27250 Liberec, ul. Hrádecká, rekonstrukce silnice ve výši 521.746 Kč,
d) III/2791 Jivina, oprava propustku ve výši 53.212 Kč,
e) III/01020 Harrachov - Mýtiny ve výši 226.697 Kč,

2.

f) II/278 Hamr na Jezeře - Stráž pod Ralskem ve výši 920.566 Kč,
g) II/283 Turnov - Bělá ve výši 507.820 Kč,
navyšují výdaje v celkové výši 2.383.093 Kč, a to u akce
a) III/28115 hranice LB kraje - Troskovice ve výši 871.271 Kč,
b) II/270 Mimoň, ulice Lužická ve výši 195.957 Kč,

c) III/28727 Jenišovice ve výši 48.698 Kč,
d) III/01023 Harrachov ve výši 1.267.167 Kč
a ukládá
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Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 342/17 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 19. 12. 2017
hlasování č. 32

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

32. (34) Veřejná zakázka „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ – dodatek č. 1
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2157/17/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1227/2017, uzavíraný v souladu
s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností „Společnost - Jablonné“,
zastoupenou vedoucím společníkem SYNER, s. r. o., se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7,
Liberec IV - Perštýn, 460 01 Liberec, IČ 48292516 a společníkem SILNICE GROUP a. s.,
se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ 62242105, jehož předmětem
jsou vícepráce ve výši 1.137.892,23 Kč bez DPH, tj. 1.376.849,60 Kč vč. DPH, a méněpráce
ve výši 46.690 Kč bez DPH, tj. 56.494,90 Kč vč. DPH, čímž dojde ke zvýšení ceny
o 1.091.202,23 Kč bez DPH, tj. 1.320.354,70 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. 12. 2017
hlasování č. 33

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

33. (36) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 350/17 – navýšení příjmů kraje, snížení
výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, navýšení výdajů
v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy a v kapitole 914 03 Působnosti, ekonomický odbor; Dodatek č. 2 ke Smlouvě s příspěvkovou organizací
Krajská správa silnic Libereckého kraje č. OLP/5426/2016, Dodatek č. 12 k příkazní
smlouvě č. OLP/586/2013
Ing. Čáp k předloženému materiálu doplnil, že vlivem velmi intenzivní povětrnostní situace
(vichřice 29. 10. 2017) bylo nutné zajistit práce související s odstraněním vzniklých škod.
M. Půta konstatoval, že se jedná o velmi vysokou částku. Předpokládá, že KSS LK má
na všechny vykázané finance v materiálu pořízenou fotodokumentaci před a po vichřici.
Následně požádal o její poskytnutí.
Ing. Čáp informace o fotodokumentaci prověří.
Na dotaz M. Pietera, zda lze nárokovat pojištění, Ing. Čáp odpověděl, že toto již prověřovali
a nárokovat nelze.
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Bez další diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2158/17/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 350/17 – navýšení příjmů kraje, snížení výdajů
v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, navýšení výdajů v kapitole
913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy a v kapitole 914 03 - Působnosti,
ekonomický odbor; Dodatek č. 2 ke Smlouvě s příspěvkovou organizací Krajská správa
silnic Libereckého kraje č. OLP/5426/2016, Dodatek č. 12 k příkazní smlouvě
č. OLP/586/2013
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 350/17, kterým se navyšují příjmy
v celkové výši 779.636 Kč, a to
a) vybrané za zkoušky z odborné způsobilosti o částku 13.000 Kč,
b) vybrané z licencí pro kamionovou dopravu o částku 33.605 Kč,
c) vybrané z věcných břemen o částku 277.090 Kč,
d) vybrané za sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů o částku 26.550 Kč,
e)
f)
2.

vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů o částku 291.991 Kč,
vybrané za náklady řízení o částku 34.100 Kč,

g) vybrané za prodej pozemků o částku 103.300 Kč,
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 350/17, kterým se navyšují výdaje
v celkové výši 779.636 Kč, a to tak, že se
a) snižují výdaje v kapitole 912 06 – účelové příspěvky PO, odbor dopravy, u akce
„údržba mostů na silnicích II. a III. třídy“ ve výši 668.454 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy,
v celkové výši 1.400.000 Kč, a to tak, že se
- snižují výdaje u akce „Krajská správa silnic LK p.o. - realizace příkazní smlouvy
Silnice LK a.s. na ZIMNÍ ÚDRŽBU 2017“ výši 3.400.000 Kč,
- navyšují výdaje u akce „Krajská správa silnic LK p.o. - realizace příkazní smlouvy
Silnice LK a.s. na BĚŽNOU ÚDRŽBU 2017“ ve výši 4.800.000 Kč,
c) navyšují výdaje v kapitole 914 03 – Působnosti, ekonomický odbor, o částku
48.090 Kč, jakožto platba daně z přidané hodnoty,

3.

s navýšením účelové neinvestiční dotace příspěvkové organizaci Krajská správa silnic
Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČ 70946078,
z částky 285.000.000 Kč na částku 286.400.000 Kč na akci „Údržba pozemních
komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic
Libereckého kraje, p.o.“,

4.

s dodatkem č. 2 ke smlouvě č. OLP/5426/2016, uzavřené mezi Libereckým krajem
a Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České
mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078, o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace na akci „Údržba pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje
v majetkové správě Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.“, na období
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, kterým dochází k navýšení dotace z částky
285.000.000 Kč na částku 286.400.000 Kč,
schvaluje
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dodatek č. 12 k příkazní smlouvě č. OLP/586/2013, uzavíraný mezi Libereckým krajem
a společností Silnice LK a.s. se sídlem Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec
nad Nisou, IČ 28746503, kterým se mění příloha č. 2 této smlouvy
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 350/17, návrh na poskytnutí
dotace a návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/5426/2016 k projednání a schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 28. 11. 2017
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, předložit Dodatek č. 12 k příkazní smlouvě k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi, po schválení poskytnutí dotace v zastupitelstvu kraje.
Termín: 10. 12. 2017

hlasování č. 34

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

34. (37) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce administrativní
budovy KSS LK, p. o., v ulici České mládeže v Liberci“
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2159/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce administrativní budovy
KSS LK, p. o., v ulici České mládeže v Liberci“
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce administrativní budovy
KSS LK v ulici České mládeže v Liberci“ příspěvkovou organizací Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace, ve zjednodušeném podlimitním řízení,
v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
2. s textem „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“
a ukládá
Markovi Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením zadávacího řízení řediteli
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 11. 2017
hlasování č. 35

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

35. (38) Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/2791 Jívina, oprava propustku“ –
dodatek č. 1
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2160/17/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/2791 Jívina, oprava propustku“ – dodatek
č. 1
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Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/939/2017, 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 Silnice LK a.s., se sídlem
Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČO 28746503,
jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 43.976,72 Kč bez DPH, tj. 53.211,83 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. 12. 2017
hlasování č. 36

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

36. (39) Veřejná zakázka „Silnice III/28115 Troskovice (Krčák, Vidlák) - oprava
vyztuženého svahu SO 251“ – dodatek č. 1
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2161/17/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/28115 Troskovice (Krčák, Vidlák) - oprava vyztuženého
svahu SO 251“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1763/2017, uzavíraný v souladu
s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní
138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45274924, jehož předmětem jsou méněpráce
ve výši 24.415 Kč bez DPH, tj. 29.542,15 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: 11. 12. 2017
hlasování č. 37

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

37. (40) Veřejná zakázka „Silnice III/2719 Hrádek nad Nisou, rekonstrukce silnice“
– dodatek č. 2
M. Půta okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2162/17/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2719 Hrádek nad Nisou, rekonstrukce silnice“ – dodatek
č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
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dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/165/2017, uzavíraný v souladu § 222
odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění mezi
Libereckým krajem a společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10,
110 00 Praha, IČO 45274924, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení stavby
z původních 111 dní na 141 dní
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. 12. 2017
hlasování č. 38

pro

8

proti

0

zdržel se
M. Půta

1

byl přijat

38. (41) Veřejná zakázka „Silnice III/27250 Liberec, ul. Hrádecká, rekonstrukce silnice“
– dodatek č. 1
M. Pieter představil projednávaný materiál.
Dotazy nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2163/17/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/27250 Liberec, ul. Hrádecká, rekonstrukce silnice“ –
dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/163/2017, uzavíraný v souladu § 222
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
mezi Libereckým krajem a společností PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha
Strašnice, IČO 43005560, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 431.194,85 Kč bez DPH,
tj. 521.745,377 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: 20. 12. 2017
hlasování č. 39

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

39. (42) Veřejná zakázka „Most ev. č. 260-006 přes Obrtku v Tuhani“ – dodatek č. 1
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2164/17/RK
Veřejná zakázka „Most ev. č. 260-006 přes Obrtku v Tuhani“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/167/2017, 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 STRABAG a.s., se sídlem
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Na Bělidle 198/21, 15000, Praha 5, IČO 60838744, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši
102.074,70 Kč bez DPH, tj. 123.510,38 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. 12. 2017
hlasování č. 40

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

40. (43) Veřejná zakázka „Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje“ – dodatek č. 1
M. Pieter podal vysvětlení k předloženému materiálu.
Bez diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2165/17/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/28115 Troskovice - hranice kraje“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/726/2017, uzavíraný v souladu
s ustanovením § 222 odst. 4, 5 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 4.017.502,14 Kč bez DPH, tj. 4.861.177,58 Kč vč. DPH, a méněpráce
ve výši 3.297.443,52 Kč bez DPH, tj. 3.989.906,66 Kč vč. DPH, čímž dojde ke zvýšení ceny
o 720.058,62 Kč bez DPH, tj. 871.270,93 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: 11. 12. 2017
hlasování č. 41

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

41. (44) Veřejná zakázka „Silnice II/278 Hamr na Jezeře - Stráž pod Ralskem“ –
dodatek č. 2
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2166/17/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/278 Hamr na Jezeře - Stráž pod Ralskem“ – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1567/2017, uzavíraný v souladu
§ 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, mezi Libereckým krajem a Společností „II/278 Hamr - Stráž_SŽ-SAM“, vedoucí
účastník společnosti Silnice Žáček s.r.o., se sídlem Antonína Sovy 965, 470 01, Česká Lípa,
IČO 44569432 a účastník společnosti SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129,
470 01, Česká Lípa, IČO 25018094, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši 760.798,34 Kč
bez DPH, tj. 920.565,99 Kč včetně DPH
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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, ve znění
pozdějších předpisů.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 42

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

42. (45) Veřejná zakázka „Silnice III/01020 Harrachov – Mýtiny“ - dodatek č. 1
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2167/17/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/01020 Harrachov – Mýtiny“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1328/2017, uzavíraný v souladu
s ustanovením § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a ALPINE Bau CZ a.s., se sídlem
Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 02604795, jehož
předmětem jsou vícepráce ve výši 2.878.723,77Kč bez DPH, tj. 3.483.255,76 Kč vč. DPH,
a méněpráce ve výši 3.066.076,81 Kč bez DPH, tj. 3.709.952,94 Kč vč. DPH, čímž dojde
ke snížení ceny o 187.353,04 Kč bez DPH, tj. 226.697,17 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: 11. 12. 2017
hlasování č. 43

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

43. (46) Veřejná zakázka „Silnice II/283 Turnov - Bělá“ – dodatek č. 1
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2168/17/RK
Veřejná zakázka „Silnice II/283 Turnov - Bělá“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1568/2017, uzavíraný v souladu § 222
odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
mezi Libereckým krajem a společností M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03,
Pardubice – Bílé Předměstí, IČO 42196868, jehož předmětem jsou méněpráce ve výši
419.686,28 Kč bez DPH, tj. 507.820,40 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, ve znění
pozdějších předpisů.
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Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 44

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

44. (47) Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice II/270 Mimoň, ulice Lužická“ –
dodatek č. 1
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2169/17/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice II/270 Mimoň, ulice Lužická“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2482/2017, 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
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393,
415 01, Teplice, IČO 40233308, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši 324.766 Kč bez
DPH,
tj. 392.966,86 Kč vč. DPH, a méněpráce ve výši 162.818,25 Kč bez DPH, tj. 197.010,08 Kč
vč. DPH, čímž dojde ke zvýšení hodnoty původního závazku o 161.947,75 Kč bez DPH,
tj. 195.956,78 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: 31. 12. 2017
hlasování č. 45 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.

0

zdržel se

0

byl přijat

45. (48) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29015 a III/29013
Ludvíkov - Raspenava“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2170/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29015 a III/29013 Ludvíkov Raspenava“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/29015 a III/29013 Ludvíkov Raspenava“, ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Milan Holeček, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
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organizace,
náhradník Jan Masopust, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
náhradník Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Bc. Luboš Tomíček, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
2. hodnotící komisi ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
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 Mgr. Jiří Římánek, zástupce klubu Změna pro Liberecký kraj,
schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/3927/2017
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů,
2.

3.

Termín: 31. 12. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise Ing. Jaroslavu Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi
Ing. Františku Peškovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna
ve výši 100 Kč/hod.,
Termín: 31. 12. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
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hodnotící komise Jiřímu Římánkovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena
maximální odměna ve výši 100 Kč/hod.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 46

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.
46. (49) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28736 Bzí, rekonstrukce
silnice“
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2171/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28736 Bzí, rekonstrukce silnice“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28736 Bzí, rekonstrukce silnice“
ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
a) komisi pro otevírání obálek ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Milan Holeček, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Jan Masopust, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace,
náhradník Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných
zakázek,
b) hodnotící komisi ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajské správy silnic
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Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
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 Mgr. Jiří Římánek, zástupce klubu Změna pro Liberecký kraj,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/3867/2017
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
2.

3.

Termín: 15. 12. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise 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., která bude rozdělena mezi člena a náhradníka,
Termín: 31. 12. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce náhradníkovi
hodnotící komise Mgr. Jiřímu Římánkovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena
maximální odměna ve výši 100 Kč/hod.
Termín: 31. 12. 2017

hlasování č. 47

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.
47. (50) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávka
výpočetní techniky s příslušenstvím pro projekt Smart akcelerátor Libereckého kraje“
Na jednání byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2172/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu "Dodávka výpočetní
techniky s příslušenstvím pro projekt Smart akcelerátor Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka výpočetní techniky
s příslušenstvím pro projekt Smart akcelerátor Libereckého kraje“, v souladu se Směrnicí RK
č. 2/2016, a to účastníka Miroslav Pavelka, se sídlem Franklinova 353, 460 15 Liberec 15,
IČO 66660921, za nabídkovou cenu 180.715 Kč bez DPH, 218.665 Kč včetně DPH,
schvaluje
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kupní smlouvu č. OLP/174/2017 mezi Libereckým krajem a panem Miroslavem Pavelkou,
se sídlem se sídlem Franklinova 353, 460 15 Liberec 15, IČO 66660921
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. 48

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.
48. (51) Příručka pro hodnocení projektových žádostí a administraci smluv v rámci
projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II., verze 2
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2173/17/RK
Příručka pro hodnocení projektových žádostí a administraci smluv v rámci projektu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II., verze 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
příručku pro hodnocení projektových žádostí a administraci smluv Programu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji II., verzi 2
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup
při hodnocení projektových žádostí a administraci smluv o poskytnutí kotlíkové dotace.
Termín: 31. 12. 2019
hlasování č. 49 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.

0

zdržel se

0

byl přijat

49. (52) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 339/17 úprava specifických
ukazatelů v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, ocenění v soutěži Vesnice roku 2017
Mgr. Otta požádal o drobnou úpravu přílohy materiálu, v tabulce rozpočtového opatření.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2174/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 339/17 - úprava specifických ukazatelů
v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů,
ocenění v soutěži Vesnice roku 2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 339 /17, kterým se
a)

upravují specifické ukazatele v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního
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rozvoje a evropských projektů, a to snížením specifického ukazatele Vesnice roku
o částku 300.000 Kč a navýšením/zavedením specifického ukazatele Oprava
chodníků u hřbitova, mateřské školy a kolem Kulturního domu v obci Kunratice
o částku 150.000 Kč a specifického ukazatele Úprava prostranství s workoutovým
a dětským hřištěm v obci Všelibice o částku 150.000 Kč,
b) snižují výdaje v kapitole 914 02 Působnosti, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů, ve výši 400.000 Kč,
c)

snižují výdaje v kapitole 914 08 Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství,
ve výši 200.000 Kč,
d) navyšují výdaje v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů, a to navýšením/zavedením specifického ukazatele Oprava
místní komunikace a oprava chodníku, nákup zařízení do sokolovny v obci Kruh
o částku 500.000 Kč a specifického ukazatele Výměna svítidel VO v obci Polevsko
o částku 100.000 Kč,
2) s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
a)

obci Kunratice, č.p. 158, 464 01 Kunratice, IČ 46744967, na projekt „Oprava
chodníků u hřbitova, mateřské školy a kolem Kulturního domu v Kunraticích“
do výše 150.000 Kč,
b) obci Všelibice, č.p. 65, 463 48 Všelibice, IČ 00263303, na projekt „Úprava
prostranství s workoutovým a dětským hřištěm“ do výše 150.000 Kč,
c)

obci Kruh, č.p. 165, 514 01 Kruh, IČ 00275859, na projekt „Oprava místní
komunikace a oprava chodníku, nákup zařízení do sokolovny v obci Kruh“ do výše
500.000 Kč,
d) obci Polevsko, č.p.152, 471 16 Polevsko, IČ 00525405, na projekt „Výměna svítidel
VO“ do výše 100.000 Kč,
3) se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
a)

č. OLP/3853/2017 na projekt „Oprava chodníků u hřbitova, mateřské školy a kolem
Kulturního domu v Kunraticích“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a obcí
Kunratice, č.p. 158, 464 01 Kunratice, IČ 46744967,
b) č. OLP/3852/2017 na projekt „Úprava prostranství s workoutovým a dětským
hřištěm“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a obcí Všelibice, č. p. 65, 463 48
Všelibice, IČ 00263303,
c)

č. OLP/3855/2017 na projekt „Oprava místní komunikace a oprava chodníku, nákup
zařízení do sokolovny v obci Kruh“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a obcí
Kruh, č. p. 165, 514 01 Kruh, IČ 00275859,
d) č. OLP/3856/2017 na projekt“ Výměna svítidel VO“ uzavíranou mezi Libereckým
krajem a obcí Polevsko, č. p.152, 471 16 Polevsko, IČ 00525405
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit zastupitelstvu
kraje materiál ke schválení a k rozhodnutí.
Termín: 28. 11. 2017
hlasování č. 50 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.

0
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0

byl přijat
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50. (53) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 338/17 - rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.2 – Regionální inovační
program
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2175/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 338/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.2 – Regionální inovační program
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 338/17, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, v úhrnné výši 1.953.180 Kč, a to
a) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.2 - Regionální inovační program
ve výši 1.953.180 Kč,
b) s navýšením, zavedením nových ukazatelů jednotlivých projektů programu č. 2.2 Regionální inovační program ve výši 1.953.180 Kč bez dopadu na celkový objem
kapitoly,
2) s poskytnutím dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 2 – Regionální inovační program
v úhrnné výši 1.953.180 Kč, níže uvedeným subjektům do výše
Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

1
25472445
Institut kreativity a inovací, s.r.o., Liberec

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Název projektu

Interaktivní linka pro praktické odborné
vzdělávání občanů LBK v oblasti Industry 4.0

Účel projektu

Účelem projektuje navržení interaktivní
tréninkové linky pro vzdělávání v oblasti tzv.
Industry 4.0 (Průmysl 4.0) jako formy projevu 4.
průmyslové revoluce. Projekt urychlí fyzickou
realizaci tréninkové linky přímo v LBK a
umožní rozvoj občanů LBK.

Parametry projektu

Projektová dokumentace a závěrečná zpráva 1ks

200.000,Celkové plánované náklady projektu
(Kč)
Podíl dotace na nákladech projektu (%) 50
Dotace v maximální výši (Kč)

100.000,-

Investice/Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1.1.2018- 30.6.2018
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Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

2
06025951
Český včelařský institut z.ú., Liberec

Právní forma

ústav

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

Provozní ověření přípravku pro ochranu včel
Projekt má prakticky v terénu ověřit účinky
přípravku na podporu imunity a ochranu včel
před patogeny, zejména původci nemoci
Nosema sp.
Laboratorní zpráva – 1ks; rozbor vzorků 600 ks
141.800,-

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

68,27

Dotace v maximální výši (Kč)
Investice/ Neinvestice

96 800,Neinvestice

Termín realizace projektu

1.9. 2017 - 31.8. 2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

3
05309557
ATEsystem Jablonec s.r.o., Jablonec nad
Nisou
Společnost s ručením omezeným
Vývoj komplexního kamerového
robotického systému pro 3D kontrolu
výrobků
Vývoj a modelové ověření řešení
komplexního inspekčního robotického
systému s instalovaným snímacím
kamerovým systémem (3D kamera a
laserový osvětlovač) pro kvalitativní
kontrolu prostorových výrobků (například
svárů).
Výzkumná zpráva ke zkoumané
problematice modelového ověření propojení
technologií vyhodnocování obrazu s robotem
při snímání 3D objektů – 1ks
285 000,-

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

68,42

Dotace v maximální výši (Kč)

195 000,-

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

2.10.2017- 30.6.2018

Poř. číslo

4

Název projektu
Účel projektu

Parametry projektu

Právní forma
Název projektu
Účel projektu

Parametry projektu
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IČ
Příjemce dotace/ žadatel

48265578
HOERBIGER ŽANDOV s.r.o., Žandov

Právní forma
Název projektu

Parametry projektu

Společnost s ručením omezeným
Modifikace povrchů kompresorových ventilů
s ohledem na zanášení
Cílem projektuje navrhnout, realizovat a
otestovat v reálném provozu možné/vhodné
vrstvy pro povrchovou úpravu ventilů, které
zamezí nebo částečně omezí zanášeni
kompresorových ventilů nečistotami as tím
spojené možné prodloužení životností
ventilů
Výzkumná zpráva – 1ks

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

278 000,-

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

49,64

Dotace v maximální výši (Kč)

138.000,-

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1.9.2017-28.12.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

5
03386562
SOLAR HEAT VENTI CZ, s.r.o., Liberec

Právní forma
Název projektu

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

Společnost s ručením omezeným
Vývoj a optimalizace teplovzdušného
kolektoru s integrovanou rekuperační
jednotkou
Cílem projektuje optimalizovat konstrukci
solárního vzduchového kolektoru s
integrovanou rekuperační jednotkou a
následně otestovat na několika prototypech
za účelem stanovení výkonové
charakteristiky solárního kolektoru v
podmínkách provozu
Prototyp solárního vzduchového kolektoru –
4ks; Základní metodika návrhu potřebné
plochy kolektorů – 1ks
233 400,-

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

70,00

Dotace v maximální výši (Kč)

163 380,00

Účel projektu

Účel projektu

Parametry projektu
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Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1.1.2018 - 31.10.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

6
04568095
Photon Water Technology s.r.o., Liberec

Právní forma
Název projektu

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

Společnost s ručením omezeným
Aplikace nanovlákenných materiálů pro
čištění vod
Účelem projektu je návrh technologie
využívající nanovlákenné filtrační materiály
pro čistění vody.
návrh prototypu technologie, technická
dokumentace – 1ks; výzkumná zpráva – 1ks
287 500,-

Podíl dotace na nákladech projektu (%)
Dotace v maximální výši (Kč)

69,57
200 000,-

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

2.10.2017 – 31.10.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

Parametry projektu

7
22688218
Česká membránová platforma, z.s., Česká
Lípa
Spolek
Regenerace čistících roztoků na bázi
hydroxidu sodného
Účelem projektu je změna technologie
čištění pomocí zředěného roztoku NaOH tak,
že se roztok zbaví nečistot a recykluje
pomocí mebránových technologií. Tím se
snižuje spotřeba NaOH a produkce
odpadních vod z neutralizace.
závěrečná zpráva – 1ks

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

286 000,-

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

69,93

Dotace v maximální výši (Kč)

200 000,00

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Účel projektu
Parametry projektu

Právní forma
Název projektu
Účel projektu
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Termín realizace projektu

1.1.2018 - 30.11.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

Celkové plánované náklady projektu (Kč)

8
25489925
Večerník s.r.o., Alšovice – Pěnčín u
Jablonce nad Nisou
Společnost s ručením omezeným
Aplikace textilní technologie na výrobu
hybridní pásky
Účelem projektuje zrychlit inovaci
poloprovozní linky na výrobu latentní
hybridní pásky ze skleněného rovingu.
Zhotovení prototypu odvíjecího a navíjecího
zařízení – 1ks; Výzkumná zpráva – 1ks
300 000,-

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

66,67

Dotace v maximální výši (Kč)

200 000,-

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1.9.2017 - 30.4.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

9
47781904
K M B systems, s.r.o., Liberec

Právní forma
Název projektu

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

Společnost s ručením omezeným
Metody vyhodnocování rušení sítě v pásmu
od 2 do 150 kHz
Účelem projektu je rešerše a analýza
požadavků na speciální analyzátor spektra
elektrického výkonu v pásmu 2-9kHz a 9150 kHz
výzkumná zpráva – 1ks; vzorová
implementace měřících algoritmů – 1ks
533 200,37,51

Dotace v maximální výši (Kč)

200 000,-

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1.1.2018 – 30.9.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

10
27348351
Prettl Automotive Czech s.r.o., Liberec

Právní forma
Název projektu
Účel projektu
Parametry projektu

Účel projektu

Parametry projektu
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Celkové plánované náklady projektu (Kč)

Společnost s ručením omezeným
Optimalizace svařovacího procesu linky
XL3
Optimalizace procesu svařování na nově
zprovozněné výrobní lince XL3, zvýšení
efektivity- snížení zmetkovitosti , stabilizace
výrobních parametrů , vzdělání a zaškolení
pracovníků kontroly
výzkumné zprávy – 2 ks; pracovní návodky,
zkušební postupy – 3ks
257 160,-

Podíl dotace na nákladech projektu (%)

46,66

Dotace v maximální výši (Kč)

120 000,-

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1.9.2017 - 30.4.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

Parametry projektu

11
44567146
MEGA a.s., Praha (provozovna Stráž pod
Ralskem)
akciová společnost
Využití membránového procesu
elektrodialýzy na odstranění dusičnanů ve
studničních vodách
Cílem projektuje vypracování studie
proveditelnosti zaměřené na dusičnanů ve
studničních vodách.
Studie proveditelnosti – 1ks

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

285 714,70,00

Dotace v maximální výši (Kč)

200 000,-

Investice/ Neinvestice
Termín realizace projektu

Neinvestice
1.8.2017 - 31.3.2018

Poř. číslo
IČ
Příjemce dotace/ žadatel

12
25475525
SILROC CZ,a.s., Tanvald

Právní forma
Název projektu

akciová společnost
Přístup k výzkumnému zařízení, testování a
měření vlastností produktů a výrobního
zařízení
Vybalancování vtokové soustavy u různých
složitých vstřikovacích forem a měření
odolnosti silikonových výrobků vůči tlaku

Právní forma
Název projektu
Účel projektu

Parametry projektu

Právní forma
Název projektu
Účel projektu

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

řádně vybalancovaná vtoková soustava
formy – 7ks; protokol o naměřených
hodnotách odolnosti vůči tlaku - 25 ks
200 000,70,00

Dotace v maximální výši (Kč)

140 000,-

Investice/ Neinvestice

Neinvestice

Termín realizace projektu

1.7.2017 – 31.12.2018

Parametry projektu

3) se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
programu 2.2 Regionální inovační program, která bude uzavřena mezi Libereckým
krajem a shora uvedenými příjemci
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit zastupitelstvu
kraje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 338/17 a vzor smlouvy o poskytnutí dotace
z Dotačního fondu, programu 2.2 – Regionální inovační program ke schválení,
Termín: 28. 11. 2017
2) poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům k rozhodnutí.
hlasování č. 51 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.

0

Termín: 28. 11. 2017
zdržel se
0
byl přijat

51. (54) Projekt „Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“ –
závazek spolufinancování
Mgr. Otta představil projednávaný materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2176/17/RK
Projekt „Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“ – závazek
spolufinancování
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu s názvem „Inovační centrum – Podnikatelský
inkubátor Libereckého kraje“ do Výzvy IV. programu podpory Služby infrastruktury,
vyhlášené v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
specifický cíl 1.2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích,
souhlasí
a) se závazkem předpokládaného spolufinancování projektu „Inovační centrum –
Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“ do výše 356.800.000 Kč a jeho rozložením
v letech 2017 – 2025 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z Výzvy
IV. programu podpory Služby infrastruktury vyhlášené v rámci Operačního programu
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Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „Inovační centrum – Podnikatelský
inkubátor Libereckého kraje“ do výše 58.200.000 Kč a jeho rozložením v letech 2017 –
2020 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z Výzvy IV programu
podpory Služby infrastruktury vyhlášené v rámci Operačního programu Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
a) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu
„Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“ Zastupitelstvu
Libereckého kraje ke schválení,
Termín: 28. 11. 2017
b) zajistit řízení a následnou udržitelnosti projektu „Inovační centrum – Podnikatelský
inkubátor Libereckého kraje“ v případě jeho schválení řídícím orgánem Operačního
programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
hlasování č. 52 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.

0

Termín: 31. 12. 2025
zdržel se
0
byl přijat

52. (55) Projekt „Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“ –
návrh dalšího postupu
Členové rady kraje se shodli na tom, že materiály pod body č. 54 a č. 55 budou pro jednání
zastupitelstva kraje sloučeny do jednoho bodu pod názvem „Projekt „Inovační centrum –
Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“ – závazek spolufinancování“.
Poté bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2177/17/RK
Projekt „Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“ – návrh
dalšího postupu
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o dalším postupu a rizicích v případě varianty č. 2 – rozdělení stavebních prací
rekonstrukce budovy D do dvou etap,
souhlasí
s realizací projektu „Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“, který
bude předložen ke spolufinancování do Výzvy IV programu podpory Služby infrastruktury
vyhlášené v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, a to
dle varianty č. 1 – rekonstrukce celého objektu D najednou
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
a) předložit informace o možném rozdělení stavebních prací do dvou etap, vč. uvedení rizik
tohoto postupu v projektu „Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor Libereckého
kraje“, jako součást materiálu s názvem "Projekt „Inovační centrum – Podnikatelský
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inkubátor Libereckého kraje“ – závazek spolufinancování" na jednání Zastupitelstva
Libereckého kraje,
Termín: 28. 11. 2017
b) zajistit další kroky v projektu „Inovační centrum – Podnikatelský inkubátor Libereckého
kraje“ v souladu s variantou č. 1 – rekonstrukce celého objektu D najednou.
Termín: 30. 06. 2018
hlasování č. 53 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.

0

zdržel se

0

byl přijat

53. (56) Projekt „Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec p.o.“
– závazek spolufinancování
Mgr. Otta představil obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2178/17/RK
Projekt „Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec p.o.“ –
závazek spolufinancování
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova,
APOSS Liberec p.o.“ do 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020,
specifického cíle 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie,
souhlasí
a) se závazkem předpokládaného spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti
objektu Zeyerova, APOSS Liberec p.o.“, do výše 5.772.700 Kč a jeho rozložením
v letech 2017 – 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace ze 70. Výzvy
Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020,
b) s předpokládaným předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti objektu
Zeyerova, APOSS Liberec p.o.“, Libereckým krajem do výše 1.335.712 Kč a jeho
rozložením v letech 2017 – 2019 v případě, že danému projektu bude schválena dotace
ze 70. Výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
1) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu
„Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec p.o.“ zastupitelstvu
kraje ke schválení,
Termín: 19. 12. 2017
2) zajistit řízení projektu „Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec
p.o.“ v případě jeho schválení řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí
2014 - 2020.
Termín: 21. 12. 2019
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hlasování č. 54

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

54. (57) Smlouvy o partnerství s obcemi v rámci projektů „Významné aleje Libereckého
kraje – 3. etapa - Ošetření aleje Karolíny Světlé“, a „Významné aleje Libereckého kraje
– 3. etapa - Ošetření Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2179/17/RK
Smlouvy o partnerství s obcemi v rámci projektů „Významné aleje Libereckého kraje –
3. etapa - Ošetření aleje Karolíny Světlé“, a „Významné aleje Libereckého kraje –
3. etapa - Ošetření Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) Smlouvu o partnerství v rámci projektu „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa
Ošetření aleje Karolíny Světlé“ č. OLP/3956/2017, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a Městem Český Dub, se sídlem Náměstí Bedřicha Smetany 1, 463 43 Český Dub,
IČ 00262722,
2) Smlouvu o partnerství v rámci projektu „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa
Ošetření Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“ č. OLP/3957/2017,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Obcí Stvolínky, se sídlem Stvolínky 53, 471 02
Stvolínky, IČ 00524751,
3) Smlouvu o partnerství v rámci projektu „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa
Ošetření Zámecké lipové aleje Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“ č. OLP/3958/2017,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Obcí Horní Branná, se sídlem Horní Branná 262,
512 36 Horní Branná, IČ 00275735
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit smlouvy
o partnerství č. OLP/3956/2017, č. OLP/3957/2017 a č. OLP/3958/2017 Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 55

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

55. (58) Významné akce realizované v Libereckém kraji - poskytnutí dotací z rozpočtu
Libereckého kraje v letech 2018 - 2021
Na jednání byla přizvána Mgr. Lucie Prandnerová, vedoucí oddělení památkové péče.
M. Půta navrhl úpravu usnesení ve smyslu vzetí na vědomí navrhovaných akcí. Dále navrhl
upravit poskytnutí dotací významných akcí na rozmezí let 2018 – 2021 jako tomu je u všech
ostatních akcí. Kancelář hejtmana připraví aktualizaci seznamu významných akcí
s případnými úpravami a doplněními ze strany členů zastupitelstva kraje s termínem
předložení na lednové zasedání zastupitelstva kraje v roce 2018.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 2180/17/RK
Významné akce realizované v Libereckém kraji - poskytnutí dotací z rozpočtu
Libereckého kraje v letech 2018 – 2021
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
poskytnutí účelových neinvestičních dotací níže uvedeným příjemcům v uvedené výši
na realizaci významných akcí v Libereckém kraji v letech 2018 - 2021.
Název
příjemce/
právní
forma

IČ:

Sídlo

Rozhodují Celková Roční
Termín
de
cí závazné
výše
záloha realizac minim
výstupy
dotace v letech
e
is
projektu
v Kč
20182021 ve
výši v
Kč

Název /účel
projektu

Generála
Sdružení
Svobody
pro
Festival dětského
83/47,
veletrhy
čtenářství/
Liberec
dětské
72741 XIII-Nové Podpora a rozvoj
knihy
597
dětského
Pavlovice
v Liberci,
čtenářství.
460
01
spolek/
Liberec
spolek

Eurocentr
um
Jablonec
Jiráskova
nad
2047/7,
Nisou
25412
466 01
s.r.o./spol 604
Jablonec
ečnost
nad Nisou
s ručením
omezený
m

Realizace
veletrhů
Euroregion
Tour 2018 –
2021/ veletrhy
cestovního
ruchu
Euroregion
Tour v letech
2018 – 2021 .

Realizace 280.000
akce v r.
2018/akce/
1
Realizace
akce v r.
2019/akce/
1
Realizace
akce v r.
2020/akce/
1
Realizace
akce v r.
2021/akce/
1

70.000

Realizace
veletrhu
včetně
studijní
cesty pro
odborníky
v roce
2018/akce/
1
Realizace
400.000
veletrhu
včetně
studijní
cesty pro
odborníky
v roce
2019/akce/
1
Realizace
veletrhu
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100.000

1.1.
201831.12.
2021

1.1.
201831.12.
2021

NE

ANO
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včetně
studijní
cesty pro
odborníky
v roce
2020/akce/
1
Realizace
veletrhu
včetně
studijní
cesty pro
odborníky
v roce
2021/akce/
1

MEZIN
ÁRODN
Í
FILMO
VÝ
FESTIV
AL
Praha 1,
PRAHA
Růžová
26721 951/13,
FEBIOF 546
PSČ
EST,
11000
s.r.o./spo
lečnost
s ručení
m
omezený
m

Název
příjemce/
právní
forma

IČ:

Sídlo

Sdružení
Generála
72741
pro
Svobody
597 83/47,
veletrhy
dětské
Liberec

Mezinárodní
filmový festival
Praha Febiofest REGIONÁLNÍ
OZVĚNY –
LIBEREC/
Rozšíření kulturní
nabídky v
Libereckém kraji,
nabídnout
obyvatelům i
návštěvníkům
kraje atraktivní
filmová díla, která
vznikla ve světě i
u nás v
předchozích dvou
letech, převážně
se jedná o filmy
nedistribučního
charakteru.

Realizace
akce v r.
2018/akce/
1
Realizace
akce v r.
2019/akce/
1
Realizace 280.000
akce v r.
2020/akce/
1
Realizace
akce v r.
2021/akce/
1

70.000

1.1.
201831.12.
2021

ANO

Rozhodují Celková Roční
Termín
de
cí závazné
výše
záloha realizac minim
výstupy
dotace v letech
e
is
projektu
v Kč
20182021 ve
výši v
Kč

Název /účel
projektu

Festival dětského
čtenářství/
Podpora a rozvoj
dětského

Realizace 280.000
akce v r.
2018/akce/
1
Realizace
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70.000

1.1.
201831.12.
2021

NE
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knihy
v Liberci,
spolek/
spolek

XIII-Nové
Pavlovice
460
01
Liberec

čtenářství.

akce v r.
2019/akce/
1
Realizace
akce v r.
2020/akce/
1
Realizace
akce v r.
2021/akce/
1
Realizace
veletrhu
včetně
studijní
cesty pro
odborníky
v roce
2018/akce/
1

Eurocentr
um
Jablonec
Jiráskova
nad
2047/7,
Nisou
25412
466 01
s.r.o./spol 604
Jablonec
ečnost
nad Nisou
s ručením
omezený
m

Realizace
veletrhů
Euroregion
Tour 2018 –
2021/ veletrhy
cestovního
ruchu
Euroregion
Tour v letech
2018 – 2021 .

Realizace
veletrhu
včetně
studijní
cesty pro
odborníky
v roce
2019/akce/
1
Realizace 400.000
veletrhu
včetně
studijní
cesty pro
odborníky
v roce
2020/akce/
1

100.000

1.1.
201831.12.
2021

ANO

70.000

1.1.

ANO

Realizace
veletrhu
včetně
studijní
cesty pro
odborníky
v roce
2021/akce/
1

MEZIN 26721 Praha 1,

Mezinárodní

Realizace
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ÁRODN
Í
FILMO
VÝ
FESTIV
AL
PRAHA
FEBIOF
EST,
s.r.o./spo
lečnost
s ručení
m
omezený
m

546

Růžová
951/13,
PSČ
11000

filmový festival
Praha Febiofest REGIONÁLNÍ
OZVĚNY –
LIBEREC/
Rozšíření kulturní
nabídky v
Libereckém kraji,
nabídnout
obyvatelům i
návštěvníkům
kraje atraktivní
filmová díla, která
vznikla ve světě i
u nás v
předchozích dvou
letech, převážně
se jedná o filmy
nedistribučního
charakteru.

akce v r.
2018/akce/
1
Realizace
akce v r.
2019/akce/
1
Realizace
akce v r.
2020/akce/
1
Realizace
akce v r.
2021/akce/
1

201831.12.
2021

a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit aktualizovaný Seznam významných akcí
podporovaných Libereckým krajem, včetně předkládané výše roční finanční podpory
ze strany LK, ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 01. 2018
hlasování č. 56

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

56. (59) Revokace části usnesení č. 1424/17/RK a změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 330/17 - úprava kapitoly 92607 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu – přidělení dotací v rámci programu 7.6 Podpora rozvoje cestovního
ruchu v Libereckém kraji na rok 2017
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2181/17/RK
Revokace části usnesení č. 1424/17/RK a změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 330/17
- úprava kapitoly 92607 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu – přidělení dotací v rámci programu 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu
v Libereckém kraji na rok 2017
Rada kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 1424/17/RK ze dne 8. 8. 2017, kterou rada kraje po projednání souhlasila
s poskytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje ve výši 26.318,00 Kč příjemci Anna Jelínková, IČO 04880285, na projekt
Marmeládová 50“, a to z důvodu odmítnutí dotace ze strany příjemce,
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 330/17, kterým se snižuje specifický
ukazatel v kapitole 926 07 Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
v celkové výši 26.318,00 Kč u akce 7060009 Anna Jelínková „Marmeládová 50“a současně
- 61 -
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se v kapitole 926 07 Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
v programu 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji navyšují
nespecifikované rezervy v celkové výši 26. 318, 00 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit materiál zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: 28. 11. 2017
hlasování č. 57

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

57. (60) Změny závazných ukazatelů rozpočtů a plánů investic příspěvkových organizací
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu na rok 2017
M. Pieter se dotázal na výši částky 250.000 Kč na pořízení webových stránek Oblastní galerie
Liberec.
Ing. Vinklátová k tomuto tématu zpracuje a předloží materiál na poradu uvolněných radních.
Další připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2182/17/RK
Změny závazných ukazatelů rozpočtů a plánů investic příspěvkových organizací resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu na rok 2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
změny závazných ukazatelů rozpočtů a plánů investic příspěvkových organizací resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu na rok 2017
1) Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace
2) Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace
3) Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace
4) Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace
5) Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitele příspěvkových organizací o usnesení rady kraje
Termín: 19. 12. 2017
hlasování č. 58

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

58. (61) Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby Krajské vědecké
knihovně v Liberci, příspěvkové organizaci
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2183/17/RK
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby Krajské vědecké knihovně
v Liberci, příspěvkové organizaci
Rada kraje po projednání
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schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/9/2017 mezi Libereckým krajem a Krajskou vědeckou
knihovnou v Liberci, příspěvkovou organizací, jehož předmětem je změna výše odvodu
z investičního fondu organizace
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování
služeb v obecném hospodářském zájmu k podpisu Martinovi Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje.
Termín: 15. 12. 2017
hlasování č. 59

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

59. (62) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 352/17 - úprava kapitoly 92607 –
Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – přidělení dotací
v rámci programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji
Ing. Vinklátová představila projednávaný materiál. Poté požádala o úpravu materiálu
po projednání, a to tak, že se jedná o změnu rozpočtu. Část, týkající se revokace usnesení,
bude z textu vypuštěna.
Bez diskuse a připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2184/17/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 352/17 - úprava kapitoly 92607 – Dotační fond,
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – přidělení dotací v rámci
programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 352/17, kterým se
1) snižuje specifický ukazatel v kapitole 926 07 Dotační fond, odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu, v celkové výši 300.000 Kč u akce 7020189 „Rejman Markvartice čp. 44 Markvartice“,
2) a současně se v kapitole 926 07 Dotační fond, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu v programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji
navyšují nespecifikované rezervy v celkové výši 300.000 Kč bez dopadu na celkový
objem kapitoly
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého k projednání změnu rozpočtu – rozpočtové
opatření č. 352/17.
Termín: 19. 12. 2017
hlasování č. 60

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

60. (63) Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/3300/2017, oblast podpory
Kultura, památková péče a cestovní ruch – prodloužení termínu realizace projektu
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Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2185/17/RK
Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. OLP/3300/2017, oblast podpory Kultura,
památková péče a cestovní ruch – prodloužení termínu realizace projektu
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Prysk, se sídlem Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk, IČ 00525197,
o prodloužení termínu realizace projektu „Úprava webových stránek obce Prysk s cílem
rozšíření nabídky pro turistické návštěvníky“, na jehož realizaci byla přiznána dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu č. 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu
v Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 329/17/ZK
ze dne 29. srpna 2017,
souhlasí
1) s prodloužením termínu realizace projektu „Úprava webových stránek obce Prysk s cílem
rozšíření nabídky pro turistické návštěvníky“ z 30. listopadu 2017 na 28. února 2018,
a s prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. ledna
2018 na 19. dubna 2018,
2) s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/3300/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, Programu 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém
kraji na projekt „Úprava webových stránek obce Prysk s cílem rozšíření nabídky
pro turistické návštěvníky“, uzavřené dne 6. října 2017 mezi Libereckým krajem a obcí
Prysk, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu a prodloužení termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit prodloužení termínu realizace projektu „Úprava webových stránek obce
Prysk s cílem rozšíření nabídky pro turistické návštěvníky“ k rozhodnutí a dodatek č. 1
smlouvy č. OLP/3300/2017 a dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/3300/2017 ke schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 28. 11. 2017
hlasování č. 61

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

61. (64) Rozpočtové opatření č. 340/17 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové
organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Na jednání byl přizván Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2186/17/RK
Rozpočtové opatření č. 340/17 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
schvaluje
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rozpočtové opatření č. 340/17, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 913 04 –
příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši
1.189.910 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly
1. snížení dílčího ukazatele: finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu roku
o částku 1.082.290 Kč,
2. snížení dílčího ukazatele: Střední průmyslová škola stavební, Liberec, Sokolovské
nám. 14, příspěvková organizace, o částku 107.620 Kč z důvodu změny charakteru
využití poskytnutých neinvestičních prostředků,
3.

navýšení dílčího ukazatele: Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvková organizace, o celkovou částku 537.510 Kč, z toho
a) částka 529.010 Kč na úhradu mzdových nákladů pro zaměstnance bývalé
příspěvkové organizace CVLK, která byla ke dni 1. 7. 2017 sloučena s výše
uvedenou příspěvkovou organizací,
b) částka 8.500 Kč na úhradu nákladů za auditorské služby CVLK,

4.

navýšení dílčího ukazatele Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec,
příspěvková organizace, o částku 150.000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s havárií
litinového svodu,
navýšení dílčího ukazatele Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod,
Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace, o částku 7.400 Kč na úhradu nákladů
spojených s akcí Mapy kolem nás,

5.

6.

navýšení dílčího ukazatele Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426,
příspěvková organizace, o částku 200.000 Kč na úhradu nákladů za opravu
konvektomatu,
7. navýšení dílčího ukazatele: Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390,
příspěvková organizace, o částku 295.000 Kč na dofinancování stravovaných žáků
v domově mládeže
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 340/17 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 19. 12. 2017
hlasování č. 62

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

62. (65) Rozpočtové opatření č. 341/17 – úprava kapitoly 923 04 – spolufinancování EU
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – příjem neinvestiční dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj – Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát
Sasko 2014 - 2020
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2187/17/RK
Rozpočtové opatření č. 341/17 – úprava kapitoly 923 04 – spolufinancování EU odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – příjem neinvestiční dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj – Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko
2014 - 2020
Rada kraje po projednání
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schvaluje
rozpočtové opatření č. 341/17, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 18.520,48 Kč z titulu
přijaté neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 z Ministerstva pro místní
rozvoj na Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020, současně
se navyšují výdaje v kapitole 923 04 – Spolufinancování EU odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu o částku 18.520,48 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 341/17 jako písemné informace
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 19. 12. 2017
hlasování č. 63

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

63. (66) Rozpočtové opatření č. 343/17 – navýšení příjmů rozpočtu kraje 2017 o přijaté
účelové neinvestiční dotace z MŠMT a jejich zapojení do výdajové kapitoly 91604 –
účelové neinvestiční dotace školství
Mgr. Křeček podal vysvětlení k předloženému materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2188/17/RK
Rozpočtové opatření č. 343/17 – navýšení příjmů rozpočtu kraje 2017 o přijaté účelové
neinvestiční dotace z MŠMT a jejich zapojení do výdajové kapitoly 91604 – účelové
neinvestiční dotace školství
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 343/17, kterým se zvyšuje rozpočet Libereckého kraje v příjmové
i výdajové části (kapitola 916 04 - účelové neinvestiční dotace školství) o účelové dotace
MŠMT v celkové výši 3.903.178,80 Kč, z toho
a) 2.001.728 Kč pod ÚZ 33 457 na rozvojový program Financování asistentů pedagoga
pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017,
modul B,
b) 152.200,80 Kč pod ÚZ 33 063 na projekt z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání. Příjemcem dotace je Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238,
příspěvková organizace,
c)

1.761.500 Kč pod UZ 33 049 na Podporu odborného vzdělávání na období září - prosinec
2017,
d) 12.250 Kč vratka nevyužitých finančních prostředků z dotačního programu
pod UZ 33 070 - Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017, kde je
stanovena příjemci dotace povinnost odvést nevyčerpané finanční prostředky na účet
ministerstva v průběhu roku
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 343/17 jako písemné informace
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 19. 12. 2017
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hlasování č. 64

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

64. (67) Rozpočtové opatření č. 344/17 – úprava kapitoly 916 04 – odvody finančních
prostředků přijaté jako odvod za porušení rozpočtové kázně na MŠMT
Bez další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2189/17/RK
Rozpočtové opatření č. 344/17 – úprava kapitoly 916 04 – odvody finančních prostředků
přijaté jako odvod za porušení rozpočtové kázně na MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 344/17, kterým se o celkovou částku 2.439 Kč navyšují příjmy kraje
a výdaje kraje v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční dotace odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu o finanční prostředky přijaté jako odvod za porušení
rozpočtové kázně a odvedené na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 344/17 jako písemné informace
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 19. 12. 2017
hlasování č. 65

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

67. (68) Rozpočtové opatření č. 345/17 – 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
Bez diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2190/17/RK
Rozpočtové opatření č. 345/17 – 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. 345/17, kterým se zvyšuje rozpočet Libereckého kraje v příjmové
i výdajové části (kapitola 916 04 - účelové neinvestiční dotace školství) o účelové dotace
MŠMT ve výši 6.984.755 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. 345/17 jako písemné informace
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 19. 12. 2017
hlasování č. 66

pro

9

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat
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68. (69) Rozpočtové opatření č. 351/17 – úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
příspěvkovým organizacím odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, změna
termínu využití poskytnutého mimořádného účelového investičního příspěvku Vyšší
odborné škole mezinárodního obchodu a Obchodní akademii, Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 15, příspěvková organizace, na akci „Pořízení projektové dokumentace
na zateplení fasády včetně souvisejících inženýrských činností“ a poskytnutí
mimořádného účelového příspěvku včetně podmínek stanovených zřizovatelem
vybraným příspěvkovým organizacím odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Připomínky nebyly vzneseny, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2191/17/RK
Rozpočtové opatření č. 351/17 – úprava kapitoly 912 04 – Účelové příspěvky
příspěvkovým organizacím odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, změna
termínu využití poskytnutého mimořádného účelového investičního příspěvku Vyšší
odborné škole mezinárodního obchodu a Obchodní akademii, Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 15, příspěvková organizace, na akci „Pořízení projektové dokumentace
na zateplení fasády včetně souvisejících inženýrských činností“ a poskytnutí
mimořádného účelového příspěvku včetně podmínek stanovených zřizovatelem
vybraným příspěvkovým organizacím odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 351/17, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 1.607.620 Kč bez
dopadu na celkový objem kapitoly následovně
1. snižuje dílčí ukazatel, akce číslo 04500471433 – Střední škola strojní, stavební
a dopravní, Liberec, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – Vybavení interiéru
domova mládeže o částku 1.500.000 Kč,
2. snižuje dílčí ukazatel, akce číslo 04500421425 – Střední uměleckoprůmyslová škola,
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace – Inkubátor výtvarných
talentů 160 – zpracování projektové dokumentace včetně souvisejících inženýrských
činností o částku 107.620 Kč,
3. zavádí nový dílčí ukazatel, akce číslo 04501081420 – Střední průmyslová škola stavební,
Liberec 1, Sokolovské nám. 14, příspěvková organizace – Instalace odporových kabelů
do žlabů a na okapy střechy části školy ve výši 107.620 Kč,
4.

zavádí nový dílčí ukazatel, akce číslo 04501091429 – Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace – Vybavení
odloučeného pracoviště v České Lípě ve výši 1.500.000 Kč,
rozhoduje
1. u Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad
Nisou, Horní nám. 15, příspěvková organizace, IČ: 60252511, číslo akce 04500511413
„Pořízení projektové dokumentace na zateplení fasády včetně souvisejících inženýrských
činností“
a)

o změně termínu využití poskytnutého mimořádného účelového investičního
příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové příspěvky příspěvkovým organizacím odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu do výše 325.000 Kč, a to takto

-

usnesením č. 1866/16/RK ze dne 15. 11. 2016 bylo rozhodnuto o termínu ukončení
realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2017, nově je termín ukončení realizace
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výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 31. 12. 2018,
b) o změně termínu předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného investičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, nově je termín předložení
vyúčtování stanoven na 14. 1. 2019,
2.

o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 04 – účelové
příspěvky příspěvkovým organizacím odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
a) do výše 107.620 Kč Střední průmyslové škole stavební, Liberec 1, Sokolovské nám.
14, příspěvková organizace, IČ 46747982, na výdaje spojené s realizací investiční
akce č. 04501081420 „Instalace odporových kabelů do žlabů a na okapy střechy části
školy“,
b) do výše 1.500.000 Kč Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole
zdravotnické, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace, IČ 00673731, na výdaje
spojené s realizací investiční akce č. 04501091429 „Vybavení odloučeného
pracoviště v České Lípě“,

3.

o zaslání finančních prostředků příjemcům mimořádného účelového investičního
příspěvku, a to takto
a) Střední průmyslové škole stavební, Liberec 1, Sokolovské nám. 14, příspěvková
organizace, IČ 46747982, po realizaci akce do 30 dnů od obdržení žádosti příslušné
příspěvkové organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového
příspěvku, dle přílohy č. 2, nejpozději však do 14. 12. 2017,

4.

5.

b) Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace, IČ 00673731, formou zálohové platby ve výši
50%, tj. ve výši 750.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatelem,
další závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové
organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku,
dle přílohy č. 2,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s investičními akcemi následovně
a) č. akce č. 04501081420 „Instalace odporových kabelů do žlabů a na okapy střechy
části školy“ u Střední průmyslové školy stavební, Liberec 1, Sokolovské nám. 14,
příspěvková organizace, do 10. 12. 2017,
b) č. akce 04501091429 „Vybavení odloučeného pracoviště v České Lípě“ u Střední
zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace, do 30. 11. 2018,
o předložení vyúčtování uvedených akcí formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného investičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, následovně
a) Střední průmyslovou školou stavební, Liberec 1, Sokolovské nám. 14, příspěvková
organizace, investiční akce č. 04501081420„Instalace odporových kabelů do žlabů
a na okapy střechy části školy“, formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného investičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu do 12. 1. 2018,

b) Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace, investiční akce č. 04501091429 „Vybavení odloučeného
pracoviště v České Lípě“, v termínu do 12. 12. 2018
a ukládá
1. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh
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ředitelům výše zmíněných příspěvkových organizací,
2.

Termín: 31. 12. 2017
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 351/17 – úprava kapitoly 912 04 Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a změna termínu
využití poskytnutého mimořádného účelového investičního příspěvku Vyšší odborné
škole mezinárodního obchodu a Obchodní akademii, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí
15, příspěvková organizace, na akci „Pořízení projektové dokumentace na zateplení
fasády včetně souvisejících inženýrských činností“ a poskytnutí mimořádného účelového
příspěvku včetně podmínek stanovených zřizovatelem vybraným příspěvkovým
organizacím odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 19. 12. 2017

hlasování č. 67 pro 8
proti
Na jednání nebyla přítomna Ing. Volfová.

0

zdržel se

0

byl přijat

69. (71) Plná moc pro zastupování Libereckého kraje při právních jednáních týkajících
se předložení projektové žádosti projektu „Naplňování krajského akčního plánu
vzdělávání Libereckého kraje I“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2192/17/RK
Plná moc pro zastupování Libereckého kraje při právních jednáních týkajících
se předložení projektové žádosti projektu „Naplňování krajského akčního plánu
vzdělávání Libereckého kraje I“
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zmocněním Petra Tulpy, náměstka hejtmana, pověřeného řízením resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, k zastupování Libereckého kraje při právních
jednáních týkajících se předložení projektové žádosti projektu „Naplňování krajského akčního
plánu vzdělávání Libereckého kraje I“ poskytovateli dotace, kterým je Ministerstvo školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení plné moci PM 103/2017
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 05. 12. 2017
hlasování č. 68

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

70. (72) Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi
resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2193/17/RK
Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
- 70 -

Zápis z 20. RK konané dne 21. 11. 2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím
a) věcného daru
potravin v hodnotě 46.845,50 Kč od spolku Potravinová banka Libereckého kraje, 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) finančního daru
ve výši 3.000 Kč na nákup materiálu na výrobu vánočních dárků v rámci projektu „Obchůdek
Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace“ od Nadačního fondu
ALBERT, se sídlem Radlická 520/117, 158 00 Praha 5, IČ 28967496, do vlastnictví
příspěvkové organizace Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace,
IČ 46748105,
c) nadačního příspěvku
ve výši 70.000 Kč na úhradu nákladů spojených s projektem „Lyžování to nás baví“
od Nadace ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha – Michle, IČ 26721511,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková
organizace, IČ 46748105
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 15. 12. 2017
hlasování č. 69

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

71. (73) Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2194/17/RK
Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) aktualizaci údajů finančních dokumentů dle skutečnosti roku 2017 (úprava schválení výše
odpisů, úprava celkového provozního příspěvku včetně aktualizace hodnot akcí v Plánu
investic organizace) u příspěvkových organizací
Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, IČ 62237004
Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, IČ 00828840
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, IČ 60252758
Gymnázium a Obchodní akademie, Tanvald, příspěvková organizace, IČ 60252570
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace, IČ 46748016
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace, IČ 46748067
Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace,
IČ 00856070
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková organizace, IČ 00854981
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Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace,
IČ 00856037
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková
organizace, IČ 46748075
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace,
IČ 49864637
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 15, příspěvková organizace, IČ 60252511
Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace,
IČ 48283142
Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace, IČ 46747974
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková
organizace, IČ 49864688
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková
organizace, IČ 62237039
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková
organizace, IČ 00854999
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace, IČ 00673731
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace, IČ 00581071
Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace, IČ 00528714
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace,
IČ 00087891
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
organizace, IČ 14451018
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková
organizace, IČ 18385036
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace,
IČ 00140147
Střední škola gastronomie služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace,
IČ 00555053
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace,
IČ 15043151
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace,
IČ 00082554
Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace, IČ 46746862
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace, IČ 75129507
Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková
organizace, IČ 46749799
Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace,
IČ 60254190
Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková
organizace, IČ 70842922
Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková
organizace, IČ 70972826
Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková
organizace, IČ 60254301
Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace, IČ 60254238
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Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace,
IČ 70839921
Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace, IČ 70839999
Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace, IČ 49864360
Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351
Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace, IČ 60252774
Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace, IČ 46748105
Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, IČ 00855006
Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
IČ 70948798
Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace,
IČ 70948801
Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace,
IČ 70848211
Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, příspěvková
organizace, IČ 70948810
b) úpravu finančních dokumentů těchto příspěvkových organizací
1. Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace, IČ 63778181,
snížení čerpání prostředků fondu investic celkem ve výši 340.000 Kč a změnu v Plánu
investic organizace na rok 2017 v souvislosti s vyřazením akcí
 „Oprava a zastřešení schodiště vchodu do budovy“ ve výši 250.000Kč,
 „Oprava koupelny“ ve výši 150.000 Kč,
 „Oprava sociálního zařízení v přízemí“ v rozpočtu 50.000 Kč
a současně se zařazením nové akce
 „Zastřešení schodiště hlavního vchodu do budovy“ v rozpočtu 110.000 Kč,
2. Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace,
IČ 70226458,
změna účelu použití prostředků fondu investic ve výši 100.000 Kč při zachování rozpočtu,
konkrétně
 snížení rozpočtu stávající akce „Plynový bojler“ o 36.276 Kč z původních
100.000 Kč na 63.724 Kč,
 zařazení nové akce „Betonové patky pro workoutové prvky – 2 ks“ ve výši
36.276 Kč,
3. Střední průmyslová škola stavební, Liberec, Sokolovské náměstí 14, příspěvková
organizace, IČ 46747982,
navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 50.000 Kč na úhradu opravy WC
v budově školy,
4. Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1,
Masarykova 3, příspěvková organizace, IČ 46747991,

5.

navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 70.000 Kč na dočasnou úhradu
nákladů projektu „Šablony 2017“,
Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace,
IČ 46748059,
navýšení čerpání prostředků fondu investic ve výši 300.000 Kč a zařazení nové akce
„Oprava-prasklý dešťový svod – tělocvična“,
- 73 -

Zápis z 20. RK konané dne 21. 11. 2017
6.

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace, IČ 00526517,
navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 600.000 Kč na zvýšené náklady
za energie, vodné a stočné
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit seznámení se schválenými finančními dokumenty ředitele
příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 70

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

72. (74) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové
dokumentace na stavební úpravy Domova mládeže Těpeřská 581 v Železném Brodě“,
Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace
P. Tulpa představil projednávaný materiál.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2195/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace
na stavební úpravy Domova mládeže Těpeřská 581 v Železném Brodě“, Střední
uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace
na stavební úpravy Domova mládeže Těpeřská 581 v Železném Brodě“ Střední
uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace, v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
b) s textem „zadávací dokumentace“
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením veřejné zakázky
malého rozsahu řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 28. 11. 2017
hlasování č. 71

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

73. (75) Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového investičního
příspěvku Léčebně respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizaci, na akci
„Zpracování PD – Snížení energetické náročnosti budovy D“
Na jednání byla přizvána Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 2196/17/RK
Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového investičního příspěvku
Léčebně respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizaci, na akci „Zpracování PD –
Snížení energetické náročnosti budovy D“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o změně termínů schváleného mimořádného účelového investičního příspěvku, usnesení
č. 79/V/16/RK ze dne 6. 12. 2016, Léčebně respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové
organizaci, IČ 00673951, Martinovo Údolí 532/II, 471 54 Cvikov, akce č. 09500051907 –
zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy D“,
a to takto
1. další závěrečná platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové
organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku
dle přílohy č. 2, nejpozději však do 10. 12. 2017, nově je termín do 10. 12. 2018,
2. o termínu realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2017, nově je termín ukončení
realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 15. 12. 2018,
3.

o změně termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného
vyúčtování akce mimořádného investičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu do 31.
12. 2017, nově je termín do 31. 12. 2018,

4.

o předložení „Průběžného vyúčtování akce mimořádného investičního příspěvku“
dle přílohy č. 1, v termínu do 12. 1. 2018
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, zaslat výpis
tohoto usnesení Ing. Rudolfu Fockemu, řediteli Léčebny respiračních nemocí Cvikov,
příspěvkové organizace.
Termín: 09. 12. 2017
hlasování č. 72

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

74. (76) Odměna řediteli Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje,
příspěvkové organizace
MUDr. Sobotka uvedl předložený materiál.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2197/17/RK
Odměna řediteli Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové
organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
odměnu řediteli Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o.
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, předložit
rozhodnutí o poskytnutí schválené odměny Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
k podpisu.
Termín: 11. 12. 2017
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hlasování č. 73

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

75. (77) Informace o snížení odpisových sazeb Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje, příspěvkové organizace
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2198/17/RK
Informace o snížení odpisových sazeb Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje, příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o úpravě odpisových sazeb odpisové skupiny 2 - Zdravotnické přístroje, jiná zdravotnická
technika z 10 na 8 let a odpisové skupiny 4 – IT technika z 10 na 5 let u příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, Klášterní 954/5, 460 01 Liberec
I – Staré Město, IČ 46744991, s účinností od 1. 1. 2018
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, vyrozumět
o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 15. 12. 2017
hlasování č. 74 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
76. (78) Stanovení platu ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje,
příspěvkové organizace
MUDr. Sobotka uvedl předložený materiál.
Připomínky nebyly vzneseny, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2199/17/RK
Stanovení platu ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové
organizace
Rada kraje po projednání
stanovuje
MUDr. Luďkovi Kramářovi, MBA, řediteli Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje, příspěvková organizace, se sídlem Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1, plat ve výši
dle přílohy důvodové zprávy (obálka) s účinností od 1. prosince 2017
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, zajistit
podpis platového výměru hejtmanem Libereckého kraje a doručit platový výměr
MUDr. Luďkovi Kramářovi, MBA.
Termín: 22. 12. 2017
hlasování č. 75 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
77. (79) Metodická podpora pro zajištění finančních zdrojů vybraným lůžkovým
zdravotnickým zařízením v LK
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MUDr. Sobotka podal vysvětlení k předloženému materiálu.
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2200/17/RK
Metodická podpora pro zajištění finančních zdrojů vybraným lůžkovým zdravotnickým
zařízením v LK
Rada kraje po projednání
schvaluje
metodickou podporu pro zajištění finančních zdrojů vybraným lůžkovým zdravotnickým
zařízením v LK
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, předložit
metodickou podporu pro zajištění finančních zdrojů vybraným lůžkovým zdravotnickým
zařízením v LK Zastupitelstvu Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 19. 12. 2017
hlasování č. 76

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

78. (80) Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací trvale nepotřebného movitého
majetku kraje, předaného k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci
Ing. Veselá shrnula obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2201/17/RK
Souhlas zřizovatele s vyřazením a likvidací trvale nepotřebného movitého majetku
kraje, předaného k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci
Rada kraje po projednání
souhlasí
s prodejem použitelných zbytků vozidla 3L9 61 80 výherci aukce – firmě Auto Bezděk
s. r. o., za cenu 111.800 Kč a následným vyřazením vozidla z majetku předaného
k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci,
IČ 46744991
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, vyrozumět
o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 15. 12. 2017
hlasování č. 77

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

79. (110) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky „Prodloužená záruka pro vozidla
MB Sprinter“ Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou
organizací
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Na jednání byli přizváni vedoucí právního oddělení Mgr. Petr Anton a Mgr. Aleš Pauly,
DiS., technik referátu dopravy ZZS LK, p. o.
Ing. Veselá představila projednávaný materiál.
Mgr. Pauly, DiS., podrobně vysvětlil potřebu prodloužené záruky vozidla.
Na dotaz M. Pietera, kolik mají vozidla za 2 roky najeto km, Mgr. Pauly, DiS, uvedl,
že průměr činní 100 km/rok.
M. Pieter dále požádal o doplnění materiálu o další firmy, které budou osloveny k podání
nabídky v rámci výběrového řízení.
Další připomínky nebyly vzneseny, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2202/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky „Prodloužená záruka pro vozidla MB
Sprinter“ Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje, příspěvkovou
organizací
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Prodloužená záruka
pro vozidla MB Sprinter“ Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje,
příspěvkovou organizací,
2. s textem „Základních zadávacích podmínek“
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, zajistit předání
informace o udělení souhlasu se zahájením výběrového řízení řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 30. 11. 2017
hlasování č. 78 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0

zdržel se

0

byl přijat

80. (81) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Odstranění nebezpečných
odpadů s obsahem PBC ze skladu v obci Dubá – Nový Bernštejn – sanace staré
ekologické zátěže“
Na jednání byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.
J. Löffelmann provedl předloženým materiálem.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2203/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Odstranění nebezpečných odpadů
s obsahem PBC ze skladu v obci Dubá – Nový Bernštejn – sanace staré ekologické
zátěže“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Odstranění nebezpečných odpadů s obsahem PBC
ze skladu v obci Dubá – Nový Bernštejn – sanace staré ekologické zátěže“, v souladu

- 78 -

Zápis z 20. RK konané dne 21. 11. 2017
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to
účastníka SUEZ Využití zdrojů a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín,
IČO 25638955, za nabídkovou cenu 1.959.089,60 Kč bez DPH, tj. 2.370.498,42 Kč včetně
DPH,
schvaluje
Smlouvu o dílo č. OLP/3221/2017 mezi Libereckým krajem a společností SUEZ Využití
zdrojů a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO 25638955
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. 12. 2017
hlasování č. 79 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0

zdržel se

0

byl přijat

81. (82) Střevliččí přírodní zahrada - projekt STŘEVLIK p.o., bez finanční účasti
Libereckého kraje
J. Löffelmann představil obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2204/17/RK
Střevliččí přírodní zahrada - projekt STŘEVLIK p.o., bez finanční účasti Libereckého
kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Střevliččí přírodní zahrada“ do Národního programu
Životní prostředí, výzvy č. 16/2017, aktivita „6.1.C - rekonstrukce a vybavení center
ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO“ Střediskem ekologické
výchovy Libereckého kraje, p. o., s tím, že spolufinancování tohoto projektu ve výši
81.000 Kč v roce 2018 zajistí Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková
organizace, ze svého provozního příspěvku
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova
a) zajistit prostřednictvím Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková
organizace, předložení projektové žádosti do Národního programu Životní prostředí,
výzvy č. 16/2017, aktivita 6.1.C,
Termín: 31. 01. 2018
b) zajistit prostřednictvím Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková
organizace, řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů
projektu v případě jeho schválení řídícím orgánem Národního programu Životní
prostředí.
Termín: 31. 12. 2023
hlasování č. 80

pro

8

proti

0

- 79 -

zdržel se

0

byl přijat

Zápis z 20. RK konané dne 21. 11. 2017
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.
82. (83) Zpráva o průběhu a ukončení projektu „Odstranění ilegálního návozu odpadů
z lokality Arnoltice – sanace ekologické zátěže“
J. Löffelmann shrnul obsah předloženého materiálu.
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2205/17/RK
Zpráva o průběhu a ukončení projektu „Odstranění ilegálního návozu odpadů z lokality
Arnoltice – sanace ekologické zátěže“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Zprávu o průběhu a ukončení projektu „Odstranění ilegálního návozu odpadů z lokality
Arnoltice - sanace ekologické zátěže“
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, vyrozumět Českou inspekci životního prostředí, Oblastní inspektorát
Liberec, o projednání zprávy o průběhu a ukončení projektu „Odstranění ilegálního návozu
odpadů z lokality Arnoltice – sanace ekologické zátěže“.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 81 pro 7
proti
0
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a MUDr. Sobotka.

zdržel se

0

byl přijat

83. (84) Veřejná zakázka „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa - stavební práce“
– informace o změně lhůty pro podání nabídek
Na jednání byl přizván vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku Ing. Vladimír
Koudelka.
M. Pieter shrnul obsah předloženého materiálu.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2206/17/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 z 23. 11. 2017 na 1. 12. 2017 u zadávacího řízení
veřejné zakázky „COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa - 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 zakázkách, v platném
znění.
Termín: 30. 11. 2017
hlasování č. 82 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a MUDr. Sobotka.
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84. (85) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební
úpravy bytové jednotky na prostory výuky v domově mládeže, SŠHL Frýdlant“
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2207/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy
bytové jednotky na prostory výuky v domově mládeže, SŠHL Frýdlant“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytové jednotky
na prostory výuky v Domově mládeže, SŠHL Frýdlant“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
a to účastníka BENNE s.r.o., se sídlem Frýdlant, Železná 824, PSČ 46401, IČO 28695828,
za nabídkovou cenu 582.000 Kč bez DPH, 704.220 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/1361/2017 mezi Libereckým krajem a společností
BENNE s.r.o., se sídlem Frýdlant, Železná 824, PSČ 46401, IČO 28695828
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 83 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a MUDr. Sobotka.
85. (86) Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen – SŠ
a MŠ, Liberec, Na Bojišti 15“ – dodatek č. 1
M. Pieter krátce představil materiály pod body č. 86 a č. 87.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2208/17/RK
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen – SŠ a MŠ,
Liberec, Na Bojišti 15“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2178/2017, uzavíraný v souladu § 222
odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
mezi Libereckým krajem a společností Pozemní stavitelství s.r.o., se sídlem Ruprechtická
538/24, Liberec 1, 460 01, IČO 27298370, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
902.444,20 Kč bez DPH, tj. 1.091.957,48 Kč vč. DPH, a méněpráce ve výši 641.374,30 Kč
bez DPH, tj. 776.062,91 Kč vč. DPH; cena je tedy vyšší o 261.069,90 Kč bez DPH,
tj. 315.894,57 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: 31. 12. 2017
hlasování č. 84 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a MUDr. Sobotka.
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86. (87) Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – SŠ a MŠ,
Liberec, Na Bojišti 15“ – dodatek č. 1
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2209/17/RK
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – SŠ a MŠ, Liberec,
Na Bojišti 15“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2177/2017 uzavíraný v souladu § 222
odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
mezi Libereckým krajem a společností Pozemní stavitelství s.r.o., se sídlem Ruprechtická
538/24, Liberec 1, 460 01, IČO 27298370, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
283.624,00 Kč bez DPH, tj. 343.185,04 Kč vč. DPH, a méněpráce ve výši 117.955,20 Kč
bez DPH, tj. 142.725,79 Kč vč. DPH; cena je tedy vyšší o 165.668,80 Kč bez DPH,
tj. 200.459,24 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: 31. 12. 2017
hlasování č. 85 pro 7
proti
0
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a MUDr. Sobotka.

zdržel se

0

byl přijat

87. (89) Rozpočtové opatření č. 346/17 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části
v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku,
včetně výše nařízeného odvodu
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2210/17/RK
Rozpočtové opatření č. 346/17 – 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 Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace, IČO 82554, ve výši 705.000 Kč, v termínu do 15. 12. 2017,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 346/17, kterým se
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje 2017 z titulu nařízeného odvodu finančních prostředků
z fondu investic Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvkové organizace (dále jen SŠHL Frýdlant), IČO 82554, ve výši 705.000 Kč,
2. navyšují výdaje rozpočtu v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy
nemovitého majetku, ve výši 705.000 Kč na finanční krytí investiční akce „Stavební
úpravy bytové jednotky na prostory výuky v Domově mládeže SŠHL Frýdlant“
a ukládá
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1.

2.

Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, informovat o přijatém usnesení ředitele školy,
Termín: 15. 12. 2017
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 346/17 Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 19. 12. 2017

hlasování č. 86 pro 7
proti
0
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a MUDr. Sobotka.

zdržel se

0

byl přijat

88. (90) Rozpočtové opatření č. 347/17 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje
odboru investic a správy nemovitého majetku
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2211/17/RK
Rozpočtové opatření č. 347/17 – úprava kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje odboru
investic a správy nemovitého majetku
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 347/17, kterým se
1. snižují výdaje kapitoly 920 14 - Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého
majetku o částku ve výši 1.800.000 Kč - akce č. 550009 1515 „Domov důchodců Český
Dub – výměna oken“, z důvodu nerealizace akce,
2. navyšují výdaje kapitoly 912 05 – Účelové příspěvky příspěvkových organizací odboru
sociálních věcí o částku ve výši 1.800.000 Kč na financování akce s názvem „Nákup
a montáž nového osobního výtahu v Domově důchodců Český Dub, která bude
realizovaná příspěvkovou organizací
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyně hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 347/17 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 19. 12. 2017
hlasování č. 87 pro 7
proti
0
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a MUDr. Sobotka.

zdržel se

0

byl přijat

89. (91) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI –
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec - výměna okenních
a dveřních výplní“
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2212/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Gymnázium
a Střední odborná škola pedagogická, Liberec - výměna okenních a dveřních výplní“
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „TDI – Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Liberec - výměna okenních a dveřních výplní“ v rámci dynamického nákupního
systému „Zajištění služeb technického dozoru investora pro pozemní stavby – DNS“,
dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to
účastníka V A R I A s. r. o. - inženýrská činnost a provádění staveb, se sídlem Rooseveltova
1804/2, 400 01, Ústí nad Labem, IČO 46712143, za nabídkovou cenu 54.000 Kč bez DPH,
tj. 65.340 Kč včetně DPH
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/3097/2017 mezi
Libereckým krajem a společností V A R I A s. r. o. - inženýrská činnost a provádění staveb,
se sídlem Rooseveltova 1804/2, 400 01, Ústí nad Labem, IČO 46712143
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 88 pro 7
proti
0
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a MUDr. Sobotka.

zdržel se

0

byl přijat

90. (92) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP –
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec - výměna okenních
a dveřních výplní“
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2213/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Gymnázium
a Střední odborná škola pedagogická, Liberec - výměna okenních a dveřních výplní“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „BOZP – Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Liberec - výměna okenních a dveřních výplní“ v rámci dynamického nákupního
systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní
stavby – DNS“, dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, a to účastníka 3L studio s.r.o., se sídlem Jiřího z Poděbrad 1435/12, 470 01 Česká Lípa,
IČO 25462644, za nabídkovou cenu 30.000 Kč bez DPH, tj. 36.300 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/3091/2017 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.
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Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 89 pro 7
proti
0
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a MUDr. Sobotka.

zdržel se

0

byl přijat

91. (93) Veřejná zakázka „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa“ –
informace o změně lhůty pro podání nabídek
M. Pieter okomentoval předložený materiál.
Připomínky nebyly vzneseny, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2214/17/RK
Veřejná zakázka „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa“ – informace
o změně lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o změně lhůty pro podání nabídek ze dne 30. 11. 2017 na 11. 12. 2017
u zadávacího řízení veřejné zakázky „Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa“
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. 11. 2017
hlasování č. 90 pro 7
proti
0
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a MUDr. Sobotka.

zdržel se

0

byl přijat

92. (94) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Oprava a rekonstrukce
fasády včetně zateplení dvorní části objektu VOŠMO a Obchodní akademie Jablonec
nad Nisou“
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2215/17/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Oprava a rekonstrukce fasády včetně
zateplení dvorní části objektu VOŠMO a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „BOZP - Oprava a rekonstrukce fasády včetně zateplení dvorní
části objektu VOŠMO a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou“, 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/3973/2017,

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 Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet, financování, veřejné zakázky,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
Mgr. Jiří Kabelka, ředitel školy,
náhradník Ing. Helena Janegová, zástupce ředitele pro ekonomiku a organizaci
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: 31. 12. 2017
hlasování č. 91 pro 7
proti
0
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a MUDr. Sobotka.

zdržel se

0

byl přijat

93. (95) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Oprava a rekonstrukce fasády
včetně zateplení dvorní části objektu VOŠMO a Obchodní akademie Jablonec
nad Nisou“
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2216/17/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Oprava a rekonstrukce fasády včetně
zateplení dvorní části objektu VOŠMO a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou“
Rada kraje po projednání
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rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „TDI – Oprava a rekonstrukce fasády včetně zateplení dvorní části
objektu VOŠMO a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou“ 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/3965/2017,
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 Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet, financování, veřejné zakázky,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
Mgr. Jiří Kabelka, ředitel školy,
náhradník Ing. Helena Janegová, zástupce ředitele pro ekonomiku a organizaci
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: 31. 12. 2017
hlasování č. 92 pro 7
proti
0
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a MUDr. Sobotka.
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zdržel se

0

byl přijat
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94. (96) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu
„Rekonstrukce budov – rekonstrukce koupelny a sociálního zařízení pro uživatele
a zaměstnance CDS, 2. patro, Jedličkův ústav Liberec, p.o.“ (CDS - Centrum denních
služeb)
Ing. Koudelka podal vysvětlení k předloženému materiálu.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2217/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce budov
– rekonstrukce koupelny a sociálního zařízení pro uživatele a zaměstnance CDS,
2. patro, Jedličkův ústav Liberec, p.o.“ (CDS - Centrum denních služeb)
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce budov – rekonstrukce
koupelny a sociálního zařízení pro uživatele a zaměstnance CDS, 2. patro, Jedličkův ústav
Liberec, p.o.“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka Jan Šeliga INSTALA,
se sídlem Americká 585/48, 460 10, Liberec 3, IČO 10431276, za nabídkovou cenu
659.969 Kč bez DPH, tj. 798.562 Kč vč. DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/2679/2017 mezi Libereckým krajem a Janem Šeligou,
se sídlem Americká 585/48, 460 10, Liberec 3, IČO 10431276
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 93 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.

0

zdržel se

0

byl přijat

95. (97) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Obnova fasády - Střední
odborná škola, Liberec, Jablonecká 999“
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2218/17/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP – Obnova fasády - Střední odborná
škola, Liberec, Jablonecká 999“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „BOZP – Obnova fasády - Střední odborná škola, Liberec,
Jablonecká 999“ 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
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2.

ve složení zaměstnanců oddělení veřejných zakázek,
text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,

3. smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/3947/2017,
jmenuje
a) 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 Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
b) hodnotící komisi ve složení
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
Ing. Stříbrná Michaela, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
náhradník Křeček Leoš, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
PhDr. Milan Adamec, ředitel školy,
náhradník Ing. Jitka Bradáčová, zástupce ředitele školy
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 15. 12. 2017
hlasování č. 94 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.

0

zdržel se

0

byl přijat

96. (98) Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Obnova fasády - Střední
odborná škola, Liberec, Jablonecká 999“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2219/17/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Obnova fasády - Střední odborná škola,
Liberec, Jablonecká 999“
Rada kraje po projednání
rozhoduje

- 89 -

Zápis z 20. RK konané dne 21. 11. 2017
o zahájení veřejné zakázky „TDI – Obnova fasády - Střední odborná škola, Liberec,
Jablonecká 999“ 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/3946/2017,
jmenuje
a) 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 Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
b) hodnotící komisi ve složení
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
Ing. Stříbrná Michaela, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
náhradník Křeček Leoš, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
PhDr. Milan Adamec, ředitel školy,
náhradník Ing. Jitka Bradáčová, zástupce ředitele školy
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 15. 12. 2017
hlasování č. 95 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.

0

zdržel se

0

byl přijat

97. (99) Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce výjezdové základny Jablonné
v Podještědí“ - dodatek č. 1
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M. Pieter představil projednávaný materiál.
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2220/17/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce výjezdové základny Jablonné
v Podještědí“ - dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2568/2017, uzavíraný analogicky
v souladu s § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, mezi Libereckým krajem a společností EVOSA spol. s r.o.,
se sídlem Frýdštejn 72, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO 18384501, jehož předmětem
jsou vícepráce ve výši 254.799,93 Kč bez DPH, tj. 308.307,91 Kč vč. DPH, a méněpráce ve
výši 149.266,64 Kč bez DPH, tj. 180.612,63 Kč vč. DPH, čímž dojde ke zvýšení ceny
o 105.533,29 Kč bez DPH, tj. 127.695,28 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: 31. 12. 2017
hlasování č. 96 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
98. (100) Majetkoprávní operace - smlouvy o právu k provedení stavby
1.
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou (FAMA 2017/10/071)
2.
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou (FAMA 2017/10/072)
3.
v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu (FAMA 2017/10/080)
Ing. Volfová představila projednávaný materiál.
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2221/17/RK
Majetkoprávní operace - smlouvy o právu k provedení stavby
1.
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou (FAMA 2017/10/071)
2.
v k.ú. Hodkovice nad Mohelkou (FAMA 2017/10/072)
3.
v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu (FAMA 2017/10/080)
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Rekonstrukce lávky U Buriánků
přes Mohelku v Hodkovicích nad Mohelkou“ na p.p.č. 1057/1 o výměře 6792 m2,
ostatní plocha, způsob využití silnice, ev. č. III/28713, nacházející se v katastrálním
území Hodkovice nad Mohelkou, obec Hodkovice nad Mohelkou, evidované na listu
vlastnictví č. 127 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec, s městem Hodkovice nad Mohelkou, IČO 00262820; jedná se o trvalý
a dočasný zábor pozemku pro rekonstrukci lávky, která je v havarijním stavu,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/3952/2017
mezi Libereckým krajem a městem Hodkovice nad Mohelkou,
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2.

a)

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Rekonstrukce mostu Rychnovská
přes Mohelku v Hodkovicích nad Mohelkou“ na p.p.č. 1036 o výměře 414 m2,
ostatní plocha, způsob využití silnice, ev. č. III/28713, nacházející se v katastrálním
území Hodkovice nad Mohelkou, obec Hodkovice nad Mohelkou, evidované na listu
vlastnictví č. 127 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Liberec, s městem Hodkovice nad Mohelkou, IČO 00262820; jedná se o trvalý
a dočasný zábor pozemku pro rekonstrukci mostu,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/3953/2017
mezi Libereckým krajem a městem Hodkovice nad Mohelkou,

3.

a)

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Oprava místní komunikace v obci
Dětřichov Etapa č. 2“ na p.p.č. 1874 o výměře 11169 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, ev. č. III/03513, nacházející se v katastrálním území Dětřichov
u Frýdlantu, obec Dětřichov, evidované na listu vlastnictví č. 324 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, s obcí Dětřichov,
IČO 00831468; jedná se dočasný zábor pozemku pro o opravu čtyř místních
komunikací v k.ú. Dětřichov u Frýdlantu,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/3951/2017
mezi Libereckým krajem a obcí Dětřichov
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit po schválení, předložení smluv
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2018
hlasování č. 97 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.

0

zdržel se

0

byl přijat

99. (101) Majetkoprávní operace – schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce
OLP/2302/2012
Ing. Koudelka požádal o úpravu položek v přiloženém seznamu movitých věcí. Jedná
se o pulzní oxymetr (z 3 ks na 2 ks) a o lineární dávkovač (ze 3 ks na 4 ks).
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2222/17/RK
Majetkoprávní operace – schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce OLP/2302/2012
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložený návrh Dodatku č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce č. j. OLP/2302/2012, uzavřené dne
14. 8. 2012 mezi Libereckým krajem a Hospicem sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem
Pod Perštýnem 321/1, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec, IČO 28700210, kterým
se upřesňuje předmět výpůjčky, jenž bude nově odrážet skutečný stav předmětu výpůjčky
po ukončení projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“ a doplňuje se příloha č. 1, kde
budou nově vyspecifikovány movité věci, resp. specifikace vybavení a příslušenství, předané
na základě Smlouvy o provozování a zajištění poskytování služeb lůžkového hospice
v budově vlastněné Libereckým krajem, ze dne 17. 12. 2015, č. j. OLP/1914/2015, Hospicem
sv. Zdislavy, o.p.s., a změna zástupce Libereckého kraje pro věcná jednání týkající
se Smlouvy o výpůjčce
a ukládá
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Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit po schválení, předložení
dodatku k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 98 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.

0

zdržel se

0

byl přijat

100. (102) Majetkoprávní operace – záměr změny (rozšíření) předmětu pronájmu
nebytových prostor v budově „E“ v k.ú. Liberec na dobu určitou Agentuře pro podporu
podnikání a investic CzechInvest
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2223/17/RK
Majetkoprávní operace – záměr změny (rozšíření) předmětu pronájmu nebytových
prostor v budově „E“ v k.ú. Liberec na dobu určitou Agentuře pro podporu podnikání
a investic CzechInvest
Rada kraje po projednání
schvaluje
záměr rozšíření předmětu pronájmu nebytových prostor o 1 kancelář (č. 2.18) o celkové
podlahové ploše 23,59 m2, nacházející se ve 2. NP budovy Liberec IV – Perštýn, č.p. 525,
způsob využití jiná stavba (budova „E“), jež je součástí p.p.č. 4008/1 o výměře 3829 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, nacházející se v k.ú. Liberec, obci Liberec, evidované na listu
vlastnictví č. 4358 u Katastrálního pracoviště Liberec, Agentuře pro podporu podnikání
a investic CzechInvest, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 - Nové Město,
IČO 71377999, za účelem administrativní a kancelářské činnosti, za nájemné ve výši
1.050 Kč bez DPH za m2/rok, na dobu určitou tj. od účinnosti dodatku k nájemní smlouvě
č.j. OLP/1344/2017 do 31. 8. 2022
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit po schválení, zveřejnění
záměru pronájmu na úřední desce Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 99 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.

0

zdržel se

0

byl přijat

101. (103) Majetkoprávní operace – záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. Kateřinky
u Liberce
Ing. Volfová uvedla předložený materiál.
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2224/17/RK
Majetkoprávní operace – záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. Kateřinky u Liberce
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) záměr prodeje nemovitého majetku ve správě Střední školy strojní, stavební a dopravní,
Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvkové organizace, se sídlem Truhlářská 360/3,
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Liberec II – Nové Město, 460 01 Liberec, IČO 00526517, a to p.p.č. 802/1 o výměře
564 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Liberec XVII – Kateřinky,
č. p. 165, jiná stavba, p.p.č. 802/2 o výměře 25 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, p.p.č. 803 o výměře 357 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba
Liberec XVII – Kateřinky, č.p. 166, jiná stavba,
p.p.č. 804 o výměře 67 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba, p.p.č. 805 o výměře 400 m2, trvalý travní porost, p.p.č. 806
o výměře 1007 m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr,
p.p.č. 807/1 o výměře 1819 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 807/2
o výměře 245 m2, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, nacházejících
se v k.ú. Kateřinky u Liberce, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 210
u Katastrálního pracoviště Liberec, včetně vodního díla (jezu) na vodním toku Černá
Nisa, nacházejícího se na p.p.č. 2240/3 v k.ú. Ruprechtice dle geometrického plánu
č. 2494-19/2014 ze dne 19. 3. 2014 a p.p.č. 818/3 v k.ú. Kateřinky u Liberce
dle geometrického plánu č. 505-19/2014 ze dne 19. 3. 2014, za minimální prodejní cenu
ve výši 5.500.000 Kč (slovy: pět milionů pět set tisíc korun českých),
b) kauci na kupní cenu ve výši 250.000 Kč (slovy dvě stě padesát tisíc korun českých),
c) pět kol nabídkového řízení,
d) minimální navýšení nabídkové ceny v rámci jednoho kola výběrového řízení na částku
25.000 Kč (slovy dvacet pět tisíc korun českých),
e) komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek ve složení
předseda Petr Tulpa, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
člen Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, pověřená řízením resortu
ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky,
člen Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
náhradník Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého
majetku,
náhradník Ing. Drahomír Nesvadba, odbor školství, mládeže tělovýchovy a sportu
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit po schválení, zveřejnění
záměru prodeje na úřední desce Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 100 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.

0

zdržel se

0

byl přijat

102. (105) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK strojírenství
a informatiky - SPŠ Česká Lípa, p.o. – technologie“
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Ing. Koudelka doplnil, že s ohledem na novelu zákona o veřejných zakázkách dochází
k úpravě zadávací dokumentace v bodě č. 19. Materiál s citovanou změnou bude upraven
po projednání.
Další připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2225/17/RK
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Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ
Česká Lípa, p.o. – technologie“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „COV LK strojírenství a informatiky - SPŠ
Česká Lípa, p.o. - technologie“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 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,
Bc. Luboš Tomíček, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Semerádová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných
zakázek,
Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník Ing. Lukáš Stavěl, projektový manažer,
Ing. Iva Prokopová, vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání,
náhradník Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
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 Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek,
Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník Ing. Lukáš Stavěl, projektový manažer,
Ing. Iva Prokopová, vedoucí oddělení projektů ve vzdělávání,
náhradník Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Ing. Petr Veselý, ředitel Střední průmyslové školy Česká Lípa, příspěvková organizace,
náhradník Mgr. Vendulka Vorlová, zástupce ředitele Střední průmyslové školy Česká
Lípa, příspěvková organizace,
Ing. Michal Badalec, technolog, Střední průmyslové školy Česká Lípa, příspěvková
organizace,
náhradník Eduard Podlešák, vedoucí dílen, Střední průmyslové školy Česká Lípa,
příspěvková organizace,
Ing. Jaroslav Morávek, zástupce klubu KSČM,
náhradník Ing. František Pešek, zástupce klubu KSČM,
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., člen klubu Změna pro Liberecký kraj,
náhradník Kamila Lubasová, zástupce klubu Změna pro Liberecký kraj,
schvaluje
1. text „zadávací dokumentace“,
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2. závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/3982/2017
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
2.

3.

Termín: 31. 12. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise 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: 28. 02. 2018
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce člence hodnotící
komise Kamile Lubasové. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální
odměna ve výši 100 Kč/hod.

hlasování č. 101 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.

0

Termín: 28. 02. 2018
zdržel se
0
byl přijat

103. (106) Majetkoprávní operace - smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě - budova D v k.ú. Liberec
Ing. Koudelka představil obsah předloženého materiálu.
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2226/17/RK
Majetkoprávní operace - smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě - budova D v k.ú. Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 10 kV (VN) v rámci akce
"Rekonstrukce budovy D“ - stavba Liberec IV – Perštýn, č.p. 525, způsob využití jiná
stavba, jež je součástí p.p.č. 4008/1 o výměře 3829 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
nacházející se v k.ú. Liberec, obec Liberec, evidované na listu vlastnictví č. 4358
u Katastrálního pracoviště Liberec, se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035. Liberecký kraj je
povinen zaplatit společnosti ČEZ Distribuce, a.s., podíl na oprávněných nákladech
spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu ve výši 348.000 Kč
(slovy tři sta čtyřicet osm tisíc korun českých) bez DPH,
b) předložený návrh o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 10 kV (VN) číslo OLP/3988/2017
mezi Libereckým krajem a společností ČEZ Distribuce, a. s.
a ukládá
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Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit po schválení, předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2018
hlasování č. 102 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.

0

zdržel se

0

byl přijat

104. (107) Veřejná zakázka v rámci DNS „TDI – Rekonstrukce budovy - Domov
pro seniory Vratislavice nad Nisou“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
M. Pieter uvedl předložený materiál.
M. Půta požádal o doplnění názvu bodu a usnesení o chybějící text „v rámci DNS“.
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2227/17/RK
Veřejná zakázka v rámci DNS „TDI – Rekonstrukce budovy - Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o změně lhůty pro podání nabídek ze dne 20. 11. 2017 na 22. 11. 2017
u zadávacího řízení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI – Rekonstrukce budovy - Domov
pro seniory Vratislavice nad Nisou“
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. 11. 2017
hlasování č. 103 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.

0

zdržel se

0

byl přijat

105. (108) Smlouva o spolupráci mezi Lubušským vojvodstvím a Libereckým krajem
M. Půta přiblížil přítomným obsah předloženého materiálu.
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2228/17/RK
Smlouva o spolupráci mezi Lubušským vojvodstvím a Libereckým krajem
Rada kraje po projednání
souhlasí
se Smlouvou o spolupráci mezi Lubušským vojvodstvím (Polská republika) a Libereckým
krajem č. OLP/3987/2017
a ukládá
hejtmanovi Martinu Půtovi, předložit Smlouvu o spolupráci mezi Lubušským vojvodstvím
(Polská republika) a Libereckým krajem ke schválení zastupitelstvu kraje.
Termín: 19. 12. 2017
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hlasování č. 104 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.

0

zdržel se

0

byl přijat

106. (112) Zahraniční pracovní cesta č. 110/2017
Připomínky nikdo nevznesl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 2229/17/RK
Zahraniční pracovní cesta č. 110/2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zahraniční pracovní cestou hejtmana Martina Půty v termínu 29. 11. - 1. 12. 2017
do Belgie.
hlasování č. 105 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.

0

zdržel se

0

byl přijat

107. (109) Různé
M. Půta požádal M. Pietera o zajištění podpisu smlouvy s vítězem architektonické soutěže
na okolí Krajského úřadu Libereckého kraje s termínem do konce roku 2017.
P. Tulpa informoval o své účasti na jednání se zástupci Města Turnov v záležitosti návrhu
odkupu budovy gymnázia, a dále o činnosti vybraných školských organizací ve volných
prostorách objektu v Alšově ulici.
Mgr. Svoboda krátce informoval o ohrožení projektu transformace Domova žen v Jablonci
nad Nisou.
Ing. Vinklátová podala informace související s použitím Ještědu dle autorského zákona
a z toho vyplývajících nákladů.
M. Půta navrhl projednat s majiteli autorských práv Ještědu rámcovou smlouvu na 5 let
s celkově stanovenou částkou.

----XXXX---
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Zápis z 20. RK konané dne 21. 11. 2017
Žádné další náměty ani připomínky nebyly vzneseny, Martin Půta, hejtman, ukončil
20. zasedání rady kraje dne 21. 11. 2017 ve 12.00 hodin.

Ověřovatelé

Ing. Květa Vinklátová

……………..………………….……

Jiří Löffelmann

………………………………………

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

Liberec, 27. 11. 2017
Zapsala Jana Kvapilová
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