Z á p i s č. 2
z 2./V zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 06. 12. 2016

Přítomno:

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

Omluveni:

Ing. Radka Loučková Kotasová

Ověřovatelé:

Petr Tulpa a Mgr. Pavel Svoboda

Zapisovatelka:

Jitka Machálková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů a zapisovatelky
2. zasedání rady kraje v roce 2016 zahájila Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně
hejtmana, v 8:05 hodin. Omluvila nepřítomnost Ing. Radky Loučkové Kotasové a pana
hejtmana Martina Půty, který se dostaví na jednání rady kraje později. Ověřovateli zápisu byli
navrženi Petr Tulpa a Mgr. Pavel Svoboda, zapisovatelkou dnešního jednání byla určena Jitka
Machálková.
Ing. Volfová nechala hlasovat o ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1 pro 7
proti
0

zdržel se

0

byl přijat

2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisu z 1./V RK dne 29. 11. 2016

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
kraje

5.

Zpráva o činnosti rady kraje za období
od 22. listopadu do 5. prosince 2016

6.

Vyhodnocení ustavujícího zasedání
zastupitelstva kraje konaného
dne 22. 11. 2016 a 1./V zastupitelstva
kraje konaného dne 29. 11. 2016

7.

Harmonogram jednání rady kraje
na I. pololetí 2017

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z pís. Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana
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8.

Harmonogram jednání zastupitelstva
kraje na I. pololetí 2017

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

9.

Koncepce prevence kriminality
Libereckého kraje na období 2017
až 2021

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

10.

Dohoda o zrušení závazků vyplývajících Z
ze smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1091/2016 s obcí Plavy na nákup
radiostanic

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

11.

Nominace zástupce Libereckého kraje
do správní rady Singltrek pod Smrkem
o.p.s.

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

12.

Poskytování mediálních poradenských
služeb

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

13.

Výpověď Smlouvy č. OLP/3081/2014,
č. 078/0/00 o pronájmu pozemku a všech
jejích dodatků pro provoz placeného
parkoviště

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

14.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Rekonstrukce výměníků páry“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

15.

Aktualizace Akčního plánu pro rok 2017 Z
- prováděcí části Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb Libereckého
kraje 2014 - 2017

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

16.

Krajský plán vyrovnávání příležitostí
osob se zdravotním postižením 2017 2020

Z

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

17.

Aktualizace Metodiky pro poskytovatele Z
Liberecký kraj pro rok 2017

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

18.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace
k individuálnímu projektu „Podpora
procesů střednědobého plánování,
síťování a financování sociálních služeb
v Libereckém kraji“

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

19.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi resortu sociálních věcí

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí
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20.

Veřejná zakázka na evaluaci projektů
„Podpora a rozvoj sociálních služeb
v Libereckém kraji“ a „Nastavení
systémové podpory rodin s dětmi
v Libereckém kraji“
NEPŘEDLOŽENO

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

Nepředloženo
21.

Rozpočtové opatření č. 377/16 – úprava Z pís. Mgr. Pavel
dílčích ukazatelů kapitoly 91305
Svoboda
Příspěvkové organizace, odbor sociálních
věcí, bez dopadu na celkový objem
kapitoly

odb. sociálních
věcí

22.

Změna termínu využití poskytnutého
mimořádného účelového příspěvku
vybraným organizacím resortu sociálních
věcí – investiční akce

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

23.

Vyřazení nepotřebného movitého
majetku svěřeného příspěvkové
organizaci resortu sociálních věcí

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

24.

Smlouva o poskytnutí vyrovnávací
platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/5160/2016
pro příspěvkovou organizaci Léčebnu
respiračních nemocí Cvikov na rok 2017

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

25.

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

26.

Úprava finančních dokumentů
příspěvkových organizací resortu
zdravotnictví

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

27.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
Z
č. 376/16 – snížení výdajů kapitoly
912 09 Účelové příspěvky PO odbor
zdravotnictví a navýšení výdajů kapitoly
920 14 Kapitálové výdaje odbor investic
a správy majetku, LRN Cvikov, p.o. –
„Výměna oken budova A a B“

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

28.

Rozpočtové opatření č. 383/16 - Účelová Z pís. Mgr. René Havlík odb. zdravotnictví
dotace ze státního rozpočtu – likvidace
nepoužitelných léčiv
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29.

Informace o žádosti Krajské nemocnice
Liberec, a. s. získat statut výzkumné
organizace

30.

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2652/2016 Z
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, Program 6.3
Podpora projektové přípravy
pro Jilemnicko – svazek obcí, na projekt
„Územně technická dokumentace
Greenway Jizera na území Jilemnicka –
svazku obcí“

Marek Pieter

odb. dopravy

31.

Dodatek č. 1 smlouvy OLP/3731/2013
Z
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, Program 6.3
Podpora projektové přípravy - změna
termínu naplnění závazku zajištění další
fáze realizace projektu Mikroregionu
Podralsko

Marek Pieter

odb. dopravy

32.

Souhlas zřizovatele s vyřazením
nepotřebného movitého majetku
Libereckého kraje ve správě KSS LK –
2/16 prodej autovraku

Marek Pieter

odb. dopravy

33.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
Z
č. 374/16 – snížení příjmů kraje a výdajů
v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje,
odbor dopravy, akce „Financování silnic
II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“

Marek Pieter

odb. dopravy

34.

II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou havárie zdi – dodatek č. 1

Marek Pieter

odb. dopravy

35.

Prodloužení termínu realizace
neinvestiční akce „údržba mostů
na silnicích II. a III. třídy“

Marek Pieter

odb. dopravy

36.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace
Libereckému kraji z rozpočtu Města
Chrastava na stavební akci „Silnice
III/27250 ulice Liberecká, Chrastava nezpůsobilé výdaje“ – dodatek č. 1

Marek Pieter

odb. dopravy

37.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace
Libereckému kraji z rozpočtu Města
Lomnice nad Popelkou na stavební akci
„II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou havárie zdi - nezpůsobilé výdaje“–
dodatek č. 1

Marek Pieter

odb. dopravy
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Z pís. MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví
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38.

Dohoda o úhradě dodatečných nákladů
Z
vzniklých v souvislosti s plněním
ze Smlouvy o finanční spolupráci
ve veřejné linkové osobní dopravě
pro rok 2016 č. OLP/489/2016 - Ústecký
kraj

Marek Pieter

odb. dopravy

39.

Smlouva o poskytnutí vyrovnávací
platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu pro společnost
KORID LK, spol. s r.o. – rok 2017

Marek Pieter

odb. dopravy

40.

Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné
drážní osobní dopravě pro rok 2017
a 2018 – Statutární město Liberec,
tramvaj

Marek Pieter

odb. dopravy

41.

Řádná účetní závěrka společnosti Silnice
LK a.s. za období hospodářského roku
od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016, rozhodnutí
o rozdělení zisku

Marek Pieter

odb. dopravy

42.

Rozpočtové opatření č. 378/16 – úprava
v rámci kapitoly 92602 – Dotační fond
LK, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů a rozhodnutí
o poskytnutí dotace v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje, program 2.2 –
Regionální inovační program

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

43.

Plná moc pro Radku Loučkovou
Kotasovou a Jiřího Löffelmanna
k zastupování Libereckého kraje
při uzavírání smluv o poskytnutí dotací
z rozpočtu Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

44.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 381/16 - úprava specifických
ukazatelů v kapitole 917 02 – Transfery,
odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, ocenění v soutěži Vesnice roku
2016

Jiří Löffelmann

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

45.

Změny v nominacích zástupců
Libereckého kraje do Regionální stálé
konference Libereckého kraje

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

46.

Plná moc pro členku rady kraje
Ing. Radku Loučkovou Kotasovou
k právnímu jednání jménem Libereckého
kraje v rámci projektu Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji

Mgr. René Havlík odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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Z

Z
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47.

Rozpočtové opatření č. 379/16 –
rozhodnutí a změny rozhodnutí
o poskytnutí dotací v rámci programu
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“

Z pís. Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

48.

Informace o ukončení přípravy projektů
a souhlas s vyřazením zmařené investice
k projektům „Rekonstrukce sociálního
zázemí“ (Vyšší odborná škola sklářská
a Střední škola, Nový Bor)
a „Rekonstrukce dřevostavby - učeben
odborného výcviku“ (Integrovaná střední
škola, Semily)

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

49.

Monitoring Programu rozvoje
Libereckého kraje 2014 – 2020 za rok
2015

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

50.

Dodatek č. 1 ke smlouvě
č. OLP/4851/2016 o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje město Rovensko pod Troskami

Jiří Löffelmann

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

51.

Provádění změn rozpočtu 2016
prostřednictvím rozpočtových opatření
v období do konce roku 2016, ve kterém
již orgány kraje nezasedají

52.

Plnění rozpočtu kraje za období leden
až listopad 2016

53.

Jmenování hodnotících komisí transformace Domov Sluneční dvůr, p.o.
– Jestřebí, Lada, Sosnová

Marek Pieter

54.

Majetkoprávní operace – pronájem:

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

a)

nebytových prostor v budově "E"
v k.ú. Liberec

b)

nájemní smlouva

55.

Majetkoprávní operace - prodej:

1.

a) pozemku v k.ú. Kokonín

2.

b) kupní smlouva
a) pozemku v k.ú. Liberec
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Z

Ing. Jitka Volfová odb. ekonomiky

Z pís. Ing. Jitka Volfová odb. ekonomiky

Z

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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3.
56.

b) kupní smlouva
a) pozemku v k.ú. Raspenava
b) kupní smlouva
Majetkoprávní operace - budoucí
darování:

a)
b)

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

pozemků, komunikace a mostu
v k.ú. Nová Ves nad Popelkou
budoucí darovací smlouva

57.

Předběžný záměr koupě pozemků
v k.ú. Hamr na Jezeře

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

58.

Veřejná zakázka „Léčebna respiračních
nemocí Cvikov, p. o. – rekonstrukce
sprch Martinovo údolí“ – rozhodnutí
o zrušení zadávacího řízení

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

59.

Změny závazných ukazatelů rozpočtů
a plánů investic příspěvkových
organizací resortu cestovního ruchu,
památkové péče a kultury na rok 2016

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

60.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 382/16 - úprava kapitoly 92607 –
Dotační fond, odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu -přidělení dotací
v rámci programu 7.5 Poznáváme kulturu
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Nepředloženo
61.

Změna termínu využití poskytnutého
mimořádného investičního účelového
příspěvku Severočeskému muzeu
v Liberci, příspěvkové organizaci

62.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
investiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/340/2016
Divadlu F. X. Šaldy Liberec na pořízení
nákladního automobilu

Z

63.

Soubor opatření a projektů Libereckého
kraje vyplývajících z Opatření obecné
povahy, kterým se vydává Program
zlepšování kvality ovzduší, zóna
Severovýchod – CZ05

Z pís. Jiří Löffelmann
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Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

odb. životního
prostředí
a zemědělství
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64.

Úprava finančních dokumentů Střediska
ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvkové organizace

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

65.

Smlouva o poskytnutí vyrovnávací
platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu pro příspěvkovou
organizaci Středisko ekologické výchovy
Libereckého kraje na rok 2017

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

66.

Změna termínu realizace projektu Městu Z
Desná - Smlouva o poskytnutí účelové
dotace z Fondu ochrany vod Libereckého
kraje, Program vodohospodářských akcí
č. OLP/1477/2015

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

67.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 370/16 -Rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Fondu ochrany vod Libereckého
kraje na zajištění zásobování pitnou
vodou v oblasti zatížené těžbou v dole
Turów – dokumentace k územnímu
rozhodnutí (DUR); Program
vodohospodářských akcí 2016

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

68.

Smlouva o spolupráci při odstranění
odpadů z nelegálního skladu Pěnčín –
Sanace ekologické zátěže

Z

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

69.

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací
Libereckého kraje – změna č. 30

Z

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

70.

Žaloba na určení neplatnosti smluv
mezi společnostmi Ekocentrum o.p.s.
a Suchopýr o.p.s.

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

71.

Změna zřizovacích listin a příloh číslo 1
příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti
Gymnázium a Střední odborná škola,
Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková
organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

1.

2.

3.

Střední škola, Lomnice nad Popelkou,
Antala Staška 213, příspěvková
organizace
Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace
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Z
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72.

Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny
Střední školy hospodářské a lesnické,
Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace

Z

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

73.

Závazek poskytnutí investiční dotace
obci Bedřichov na kofinancování
projektu Zasněžování běžeckých tratí
Bedřichov stadion

Z

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

74.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 382/16 – úprava kapitoly 917 04 –
transfery, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu a poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu
Libereckého kraje v oblasti tělovýchovy
a sportu

Z

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

75.

Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2508/2016 Z
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje v programu
4.23 Sportovní akce pro FC SLOVAN
LIBEREC - mládež

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

76.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 372/16 – Úprava kapitol 914 04 –
Udržitelnost projektů
spolufinancovaných z prostředků EU
a 923 04 – Spolufinancování EU/odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Z

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

77.

Rozpočtové opatření č. 371/16 – úprava
kapitoly 916 – odvody na MŠMT

Z pís. Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

78.

Rozpočtové opatření č. 373/16 – úprava
kapitoly 916 - neinvestiční dotace
z MŠMT – rozvojový program
„Financování asistentů pedagoga
pro děti, žáky a studenty se zdravotním
postižením a pro děti, žáky a studenty
se sociálním znevýhodněním na období
září – prosinec 2016“ modul A,
rozvojový program „Zvýšení platů
pracovníků regionálního školství“

Z pís. Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

79.

Rozpočtové opatření č. 375/16 – úprava
kapitoly 913 04 – příspěvkové
organizace odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu

Z pís. Petr Tulpa
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odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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80.

Zmocnění Petra Tulpy, náměstka
hejtmana, řízení resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti

Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

81.

Projekt KREATIV (kvalita, Realizace,
Emoce, Aktivita, Tradice, Inovace,
Vzdělávání)

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

82.

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

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

83.

Úprava finančních dokumentů
u vybraných příspěvkových organizací
resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti v roce 2016

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

84.

Písemné informace

Mgr. René Havlík
člen rady kraje

Plán kontrolní činnosti KÚ LK
na I. pololetí 2017
Přehled veřejných zakázek projednaných
na 18., 19 a 1. zasedání rady kraje
a 15. mimořádném zasedání rady kraje

Mgr. René Havlík

85.

Příprava 2. zasedání zastupitelstva kraje
konaného dne 20. 12. 2016

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

86.

Dodatek č. 3 ke smlouvě
č. OLP/2585/2013 o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje

Z

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. územního
plánování
a stavebního řádu

87.

Rozpočtové opatření č. 386/16 –
investiční dotace ze státního rozpočtu –
krizová připravenost

Z pís. Mgr. René Havlík odb. zdravotnictví

88.

Revokace části usnesení č. 1908/16/RK
v bodě 2. b) – schvaluje – upravený
návrh plné moci pro Krajskou správu
silnic Libereckého kraje, příspěvkovou
organizaci

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

89.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Léčebna respiračních nemocí
Cvikov, p. o. – výměna oken v pavilonu
„A“ a „B“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

90.

Problematika kybernetické bezpečnosti –
ustavení Výboru pro řízení kybernetické
bezpečnosti

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

a)
b)
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91.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovou
organizací Léčebna respiračních nemocí
Cvikov

92.

Rozpočtové opatření č. 385/16 - Účelová Z pís. Mgr. René Havlík odb. zdravotnictví
dotace ze státního rozpočtu - prevence
TBC

93.

Jednání rady kraje v působnosti jediného
akcionáře akciové společnosti
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

Martin Půta

odb. zdravotnictví

94.

Jednání rady kraje v působnosti jediného
společníka společnosti Školní statek
Frýdlant, s.r.o.

Martin Půta

odb. životního
prostředí
a zemědělství

95.

Jednání rady kraje v působnosti jediného
společníka obchodní společnosti ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o

Martin Půta

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

96.

Jednání rady kraje v působnosti jediného
společníka společnosti s ručením
omezeným KORID LK

Martin Půta

odb. dopravy

97.

Jednání rady kraje v působnosti jediného
akcionáře akciové společnosti SILNICE
LK

Martin Půta

odb. dopravy

98.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zpracování projektové
dokumentace - zkvalitnění ochrany
a zpřístupnění knihovního fondu a jeho
prezentace v Krajské vědecké knihovně
Liberec“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

99.

Změna zástupců Libereckého kraje
v řídícím výboru projektu „Modernizace
KNL, a. s.“

100.

Dodatek č. 1 k dlouholeté Smlouvě
Z
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/2425/2016 spolku ARBOR
na projekt Lípa Musica

101.

Různé

102.

Písemná informace předkládaná
zastupitelstvu kraje:
Informace o zahraničních pracovních
cestách členů Rady a Zastupitelstva LK
za období 1. – 30. 9. a 1. – 31. 10. 2016
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MUDr. Přemysl
Sobotka

Z pís. MUDr. Přemysl
Sobotka
Ing. Květa
Vinklátová

Z pís. člen rady kraje
Martin Půta

odb. zdravotnictví

odb. zdravotnictví

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu
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103.

Veřejná zakázka „Významné aleje
Libereckého kraje – části I. – III.“
Rozhodnutí o podaných námitkách
a jejich vyřízení

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

Ing. Volfová konstatovala, že na žádost předkladatelů nejsou předloženy body č. 20, 60 a 89.
Uvedla žádost M. Půty o zařazení bodu č. 102 – Písemná informace o zahraničních
pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. – 30. 9. a 1. – 31. 10. 2016.
M. Pieter požádal o zařazení bodu č. 103 – Veřejná zakázka „Významné aleje Libereckého
kraje – části I. – III.“ Rozhodnutí o podaných námitkách a jejich vyřízení, předkladatelkou
materiálu je Ing. R. Loučková Kotasová.
Ing. Volfová nechala hlasovat o doplnění nových bodů.
hlasování č. 2 pro 7
proti
0

zdržel se

0

byl přijat

Ing. Volfová sdělila, že dne 5. 12. 2016 obdrželi členové rady kraje následující materiály
-

upravené usnesení bodu č. 33 – Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 374/16 –
snížení příjmů kraje a výdajů v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy,
akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“,
bod č. 80 – Zmocnění Petra Tulpy, náměstka hejtmana, řízení rezortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
nové znění bodu č. 86 – Dodatek č. 3 ke smlouvě č. OLP/2585/2013 o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje,
bod č. 100 – Dodatek č. 1 k dlouholeté Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2425/2016 spolku ARBOR na projekt
Lípa Musica,
bod č. 103 – Veřejná zakázka „Významné aleje Libereckého kraje – části I. – III.“
Rozhodnutí o podaných námitkách a jejich vyřízení.

Dále před jednáním rady kraje obdrželi členové RK „na stůl“
-

přílohy bodu č. 5 – Zpráva o činnosti rady kraje za období od 22. listopadu
do 5. prosince 2016,
bod č. 73 – Závazek poskytnutí investiční dotace obci Bedřichov na kofinancování
projektu Zasněžování běžeckých tratí Bedřichov stadion,
bod č. 74 - Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 382/16 – úprava kapitoly 917 04
– transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti tělovýchovy a sportu.

J. Löffelmann požádal o předřazení bodů č. 64 - Úprava finančních dokumentů Střediska
ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace a 65 - Smlouva o poskytnutí
vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro příspěvkovou
organizaci Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje na rok 2017 na začátek jednání,
neboť je k projednávání těchto bodů přizván ředitel společnosti STŘEVLIK, p.o., Ing. Martin
Modrý, Ph.D. Dále žádá o předřazení bodu č. 94 - Jednání rady kraje v působnosti jediného
společníka společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o., ke kterému je přizván jednatel
společnosti Ing. Tomáš Kysilka.
Ing. Vinklátová požádala o předřazení bodů č. 59 - Změny závazných ukazatelů rozpočtů
a plánů investic příspěvkových organizací resortu cestovního ruchu, památkové péče
a kultury na rok 2016, 61 - Změna termínu využití poskytnutého mimořádného investičního
účelového příspěvku Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, 62 - Dodatek
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č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/340/2016 Divadlu F. X. Šaldy Liberec na pořízení nákladního automobilu a 100 Dodatek č. 1 k dlouholeté Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/2425/2016 spolku ARBOR na projekt Lípa Musica, neboť musí
odejít z jednání rady kraje v 9,15 hod.
Členové rady kraje se dále dohodli na předřazení bodů č. 93 až 97, které se týkají valných
hromad akciových společností či společností s ručením omezeným, ve kterých je 100%
vlastníkem Liberecký kraj.
Další
požadavky
na
úpravu
programu
nikdo
nechala hlasovat o celkovém upraveném programu jednání.
hlasování č. 3

pro

7

proti

0

nevznesl,

zdržel se

Ing.
0

Volfová
byl přijat

3. (93) Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky
a Ing. Jaroslav Kratochvíl, předseda představenstva Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Ing. Volfová uvedla konkrétní změny v dozorčí radě NsP ČL.
Bez připomínek nechala Ing. Volfová hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 47/V/16/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a.s., se sídlem Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa, IČ: 272 83 518,
bere na vědomí
ukončení mandátu člena dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa, a. s., s účinností ke dni 19. 12. 2016:
1. Hany Moudré, ''''''''' ''''''' ''''''''''''' '''''''''',
2. Jiřího Löffelmanna, '''''''''' '''''''' '''''''''''' '''''''''',
3.
4.

Lenky Kadlecové'' ''''''''' '''' ''''''''''''' ''''''''''''''
Jaromíra Baxy, nar. '''''' '''''''''''''' ''''''''''''''

jmenuje
do dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., s účinností
od 20. 12. 2016:
1. Evu Burešovou, ''''''''' '''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''' '''''''' ''''' '''''''''''''',
2. Radka Lípu, ''''''''' ''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''''',
3. Jitku Volfovou, ''''''''' ''''''' ''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''' ''''''''''''
4. Romana Hejnu, ''''''''' '''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''' ''''''''''',
schvaluje
znění vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a. s.,
nominuje
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na funkci předsedkyně dozorčí rady obchodní společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa, a. s., paní Evu Burešovou, ''''''''' '''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' ''''' '''''''''''''''
a ukládá
a) Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, zajistit doručení výpisu z usnesení rady kraje
představenstvu společnosti,
Termín: 23. 12. 2016
b) MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, projednat
se zástupci města Česká Lípa zastoupení města Česká Lípa v dozorčí radě obchodní
společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
hlasování č. 4

pro

7

proti

0

Termín: 31. 03. 2017
zdržel se
0
byl přijat

4. (94) Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka společnosti Školní statek
Frýdlant, s.r.o.
Na jednání rady kraje byli přizváni RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství a Ing. Tomáš Kysilka, jendatel společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o.
Ing. Volfová uvedla navržené změny ve složení dozorčí rady Školního statku Frýdlant.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 48/V/16/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka společnosti Školní statek Frýdlant,
s.r.o.
Rada kraje v působnosti jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady
společnosti s ručením omezeným Školní statek Frýdlant, s.r.o., se sídlem Zámecká 4005,
464 01 Frýdlant, IČ: 27308481 po projednání,
odvolává
z dozorčí rady obchodní společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o., s účinností ke dni
6. 12. 2016:
1. Josefa Součka, '''''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' '''''
''''''''''''''''''''''
2.
3.

Ing. Dana Ramzera, '''''''''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''
''''''''''''''''''' '''''''' ''''' ''''''''''''''''''''
Martina Tobišku, ''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''''
'''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''

jmenuje
do dozorčí rady obchodní společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o., s účinností od 7. 12. 2016:
1. Vladimíra Stříbrného, '''''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''' ''''''
'''''''''''''''''''
2.
3.

Ing. Dana Ramzera, ''''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''' '''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''
''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''''
Martina Tobišku, ''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''''
'''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''

nominuje
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Vladimíra Stříbrného, ''''''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''' '''''''' ''''''
'''''''''''''''''''' na předsedu dozorčí rady obchodní společnosti Školní statek Frýdlant, s.r.o.,
schvaluje
znění vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Školní statek
Frýdlant, s.r.o.
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, informovat Ing. Tomáše Kysilku, jednatele společnosti
Školní statek Frýdlant, s.r.o., o změně ve složení dozorčí rady.
Termín: 31. 12. 2016
hlasování č. 5
pro
7
Proti
0
zdržel se
0
byl přijat
5. (95) Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka obchodní společnosti ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o
Na jednání byli přizváni Ing. Petra Kašparová, vedoucí oddělení dotací a Ing. Petr Dobrovský,
jednatel ARR – Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Ing. Volfová uvedla předložený materiál a shrnula změny v obsazení dozorčí rady ARR –
Agentury regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Proběhla diskuze týkající se uvádění titulů u odvolávaných či jmenovaných zástupců, dále
návrh na předsedu dozorčí rady. Z diskuze vyplynulo, že tituly budou po projednání doplněny
do materiálu. Dále se členové rady kraje domluvili na přerušení projednávání předloženého
materiálu, a to do příchodu pana hejtmana, který navrhne nominaci předsedy dozorčí rady.
6. (96) Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka společnosti s ručením
omezeným KORID LK
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy a Ing. Pavel
Blažek, jednatel společnosti KORID LK, spol. s r.o.
Ing. Volfová okomentovala předložený materiál.
Ing. Čáp krátce představil Ing. Blažka.
Mgr. Svoboda se dotázal na to, proč není ve vzorové smlouvě uvedeno ustanovení týkající
se střetu zájmu.
Mgr. Ulmann přislíbil, že bude po projednání smlouva doplněna.
Bez dalších připomínek nechala Ing. Volfová hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 49/V/16/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka společnosti s ručením omezeným
KORID LK
Rada kraje v působnosti Libereckého kraje jako jediného společníka společnosti KORID LK,
spol. s r. o., IČ: 272 67 351, se sídlem 461 80 Liberec 2, U Jezu 642/2a,
odvolává
z dozorčí rady společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ: 272 67 351, s účinností ke dni
6. 12. 2016
1. Radka Lípu, ''''''''' ''''''''' ''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''
2. Františka Peška, '''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''' ''''''''''''

- 15 -

Zápis z 2./V zasedání RK konaného dne 6. 12. 2016
3. Ondřeje Petrovského, '''''''' '''''''' '''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''
jmenuje
do dozorčí rady společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ: 272 67 351, s účinností od 7.12.2016:
1. Jiřího Rýdla, ''''''''' '''''''' '''' ''''''''''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''
2. Petra Holuba, '''''''' ''''''''' '''' ''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' '''''''' ''''''' ''''''''' ''''' '''''''''''''''''''''''
3. Davida Pražáka, ''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''
nominuje
na předsedu dozorčí rady společnosti KORID LK, spol. s r.o., IČ: 272 67 351, pana Jiřího
Rýdla, ''''''''' ''''''''' ''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''' '''''''' ''''' '''''''''''''''''''' '''' '''''''''''''''''''''''
schvaluje
vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti KORID LK, spol. s r.o.
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, informovat jednatele společnosti KORID LK,
spol. s r.o., IČ: 272 67 351, se sídlem 461 80 Liberec 2, U Jezu 642/2a, o výše uvedeném
usnesení rady kraje.
Termín: 31. 12. 2016
hlasování č. 6
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7. (97) Jednání rady kraje v působnosti
SILNICE LK

jediného akcionáře akciové společnosti

Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Petr Šén, generální ředitel a předseda představenstva
společnosti Silnice LK, a.s.
Ing. Volfová uvedla předložený materiál.
Ing. Šén po dohodě s právním oddělením krajského úřadu, rozdal členům rady kraje návrhy
vzorových smluv pro předsedu a členy dozorčí rady. Požádal členy rady kraje o seznámení
se s těmito smlouvami a jejich následné schválení. Uvedl, že tato smlouva je potřebná,
důvodem jsou zkušenosti z předchozích let. Konstatoval, že se jedná o totožné smlouvy, které
byly schváleny v roce 2014 a jsou v souladu se zákonem o obchodních korporacích.
Mgr. Ulmann vyjádřil souhlasné stanovisko k těmto smlouvám.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 50/V/16/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti SILNICE LK
Rada kraje v působnosti Libereckého kraje jako jediného společníka společnosti SILNICE
LK a. s. IČ 287 46 503, se sídlem Jablonec nad Nisou, Československé armády 4805/24, PSČ
466 05
odvolává
z dozorčí rady společnosti SILNICE LK a.s., IČ: 28746503, s účinností ke dni 6. 12. 2016
1. Petra Poláka, '''''''' ''''''''' ''''''' ''''''''''''' ''''''''''''
2. Ivana Kunetku, ''''''''' '''''''' ''''''' '''''''''' ''''''''''
3. Miloše Titu, ''''''''' ''''''''' '''' ''''''''''''' '''''''''''
4. Michaela Canova, ''''''''' '''''''' ''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''
jmenuje
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do dozorčí rady společnosti SILNICE LK a.s., IČ: 28746503, s účinností od 7. 12. 2016
1. Josefa Horinku, dat. nar. 7. prosince 1968, bytem Zlatá výšina 810, 463 34 Hrádek
nad Nisou
2. Jaroslava Demčáka, ''''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''
3. Martina Brože, '''''''' ''''''''' '''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''
4. Miloše Titu, ''''''''' '''''''' ''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''',
nominuje
na předsedu dozorčí rady společnosti SILNICE LK a.s., IČ: 28746503 Josefa Horinku,
'''''''''''''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''' ''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''',
schvaluje
a) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti SILNICE LK a.s.,
IČ: 28746503,
b) smlouvu o výkonu funkce předsedy dozorčí rady společnosti SILNICE LK a.s.,
IČ: 28746503
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, informovat předsedu představenstva
společnosti SILNICE LK a.s., IČ: 28746503, o výše uvedeném usnesení rady kraje.
Termín: 31. 12. 2016
hlasování č. 7
pro 7
Proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Mgr. Chýle sdělil návrh pana hejtmana, aby body č. 93 až 97 byly shodně pojmenovány
a takto po projednání upraveny.
Členové rady kraje se shodli na tom, že materiály budou po projednání přejmenovány.
8. (59) Změny závazných ukazatelů rozpočtů a plánů investic příspěvkových organizací
resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury na rok 2016
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr., Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury.
Ing. Vinklátová velmi podrobně popsala informace uvedené v předloženém materiálu.
Bez připomínek nechala Ing. Volfová hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 51/V/16/RK
Změny závazných ukazatelů rozpočtů a plánů investic příspěvkových organizací resortu
cestovního ruchu, památkové péče a kultury na rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) změny závazných ukazatelů rozpočtů a plánů investic příspěvkových organizací resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu na rok 2016
1. Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace,
2.
3.
4.

Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace,
Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace,
Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace,

b) dodatky k jednotlivým smlouvám o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb
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v obecném hospodářském zájmu mezi Libereckým krajem a těmito příspěvkovými
organizacemi resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury:
1. Dodatek č.4 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu č. OLP/40/2016, uzavřené mezi Libereckým krajem
a Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, příspěvkovou organizací, se sídlem
Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1, IČ 00083194,
2.

Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu č. OLP/39/2016, uzavřené mezi Libereckým krajem
a Severočeským muzeem v Liberci, příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykova
11, 460 01 Liberec, IČ 00083232,
3. Dodatek č.3 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu č. OLP/38/2016, uzavřené mezi Libereckým krajem
a Oblastní galerií v Liberci, příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykova 723/14,
460 01 Liberec, IČ 00083267
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady, pověřené řízením resortu cestovního ruchu, památkové
péče a kultury, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací a předložit
Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu k podpisu hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016
hlasování č. 8
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
9. (61) Změna termínu využití poskytnutého mimořádného investičního účelového
příspěvku Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci
Ing. Vinklátová podrobně seznámila členy rady kraje s předloženým materiálem.
Bez připomínek nechala Ing. Volfová hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 52/V/16/RK
Změna termínu využití poskytnutého mimořádného investičního účelového příspěvku
Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o změně termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku z rozpočtu
Libereckého kraje Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, takto:
usnesením č. 1101/16/RK ze dne 7. 6. 2016 bylo rozhodnuto o poskytnutí mimořádného
účelového investičního příspěvku do výše 2.000.000 Kč pro Severočeské muzeum
v Liberci, příspěvkovou organizaci, Masarykova 11, 46001 Liberec 1, IČ 00083232,
na výdaje spojené s realizací akce „Pořízení projektové dokumentace na stavbu
a dodávky v rámci projektu Modernizace Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“
s termínem ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2016, nově je termín
ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 30. 9. 2017;
2. o změně termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce formou “Závěrečného
vyúčtování akce - mimořádného investičního příspěvku“ do 31. 10. 2017“
a ukládá
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Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, pověřené vedením resortu cestovního ruchu,
památkové péče a kultury, informovat o usnesení rady ředitele Severočeského muzea
v Liberci, příspěvkové organizace.
Termín: 31. 12. 2016
hlasování č. 9
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
10. (62) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/340/2016 Divadlu F. X. Šaldy Liberec na pořízení nákladního
automobilu
Ing. Vinklátová shrnula informace uvedené v předloženém materiálu. Dále sdělila, že členové
rady kraje obdrželi fotografii návrhu potisku nákladního automobilu pro Divadlo F. X. Šaldy
na dopravu scénických dekorací.
Následně proběhla diskuze týkající se vzhledu reklamních ploch na vozidle.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 53/V/16/RK
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje č. OLP/340/2016 Divadlu F. X. Šaldy Liberec na pořízení nákladního automobilu
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Divadla F. X. Šaldy Liberec, příspěvkové organizace, se sídlem
Zhořelecká 344/5, 460 01 Liberec, IČO 00083143 o změnu textu bodu 12., Článku III.
Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/340/2016,
souhlasí
s dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje č. OLP/340/2016, uzavřené mezi Divadlem F. X. Šaldy Liberec, se sídlem Zhořelecká
344/5, 460 01 Liberec, IČO 00083143 a Libereckým krajem, kterým se mění podmínka
v čl. III. odst. 12 smlouvy, týkající se velikosti loga kraje umístěného na nákladním
automobilu pořízeném z dotace kraje
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/340/2016 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 10
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání rady kraje se v 8:45 hod., dostavil M. Půta, hejtman.
11. (100) Dodatek č. 1 k dlouholeté Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2425/2016 spolku ARBOR na projekt Lípa Musica
Ing. Vinklátová uvedla předložený materiál.
Mgr. Svoboda upozornil, že pokud by akce byla označena jako služba v obecném
hospodářském zájmu, tak je výše limitu 500.000 Euro.
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Proběhla krátká diskuze ohledně využití dotačních finančních prostředků.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 54/V/16/RK
Dodatek č. 1 k dlouholeté Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/2425/2016 spolku ARBOR na projekt Lípa Musica
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace ARBOR – spolku pro duchovní obnovu, se sídlem Klášterní 464/11,
470 01 Česká Lípa, IČO 70820503 o omezení účinnosti Smlouvy o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2425/2016 na dobu 3 let,
souhlasí
s dodatkem č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje č. OLP/2425/2016, uzavřené mezi ARBOR – spolkem pro duchovní obnovu, se sídlem
Klášterní 464/11, 470 01 Česká Lípa, IČO 70820503 a Libereckým krajem, kterým se mění
doba účinnosti smlouvy z 5 let na 3 roky v odst. 1. a 3. Článku I., v odst. 1. Článku II.
a v odst. 4. a 5. Článku III. smlouvy
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/2425/2016 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 11 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
12. (95) Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka obchodní společnosti ARR
– Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Členové rady kraje se vrátili k projednávání bodu č. 95. Proběhla diskuze týkající
se nominace na předsedu dozorčí rady společnosti. Výstupem z diskuze vyplynulo,
že nominovaným předsedou dozorčí rady bude Marek Hotovec.
Bez dalších připomínek nechal M. Půta hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 55/V/16/RK
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka obchodní společnosti ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o
Rada kraje v působnosti Libereckého kraje jako jediného společníka obchodní společnosti
ARR - Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o., IČ 48267210, se sídlem Dr. Milady
Horákové 185/66, Liberec VII - Horní Růžodol, 460 07 Liberec,
odvolává
z dozorčí rady obchodní společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o.,
IČ 48267210, se sídlem Dr. Milady Horákové 185/66, Liberec VII – Horní Růžodol, 460 07
Liberec, zástupce kraje s účinností ke dni 6. 12. 2016
1. RNDr. Víta Příkaského, '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''' ''''' ''''''''' ''''''' ''''''''' '''''''' '''''' ''''''' '''''''''''''
2. André Jakubičku, ''''''' ''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''' ''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''' ''''''' '''''''''''
3. Jindřicha Kvapila, '''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''' ''''''' ''''''''' ''''''''' ''''''' '''' ''''''''''''
4. Josefa Adamčíka, ''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''' '''''''' ''''''' ''''''''' '''''''' ''''' '''' '''''''''''
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5. Evu Zbrojovou, '''''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''' '''' ''''''''''''''
jmenuje
do dozorčí rady obchodní společnosti ARR – Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o.,
IČ 48267210, se sídlem Dr. Milady Horákové 185/66, Liberec VII – Horní Růžodol, 460 07
Liberec, zástupce kraje s účinností od 7. 12. 2016
1. Jana Berkiho, '''''''''''''''' ''''''' '''''''' '''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''
2. Roberta Gambu, ''''''''' '''''''''' '''''''' '''' ''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''
3. Tomáše Hudce, ''''''' '''''''' ''''''' ''''''' ''''''''''''' '''''''''''''' '''' ''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''' '''''''''''''''
4. Marka Hotovce, '''''''' ''''''''' ''''''' ''''' '''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''''''
schvaluje
znění vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti ARR Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o.,
nominuje
na předsedu dozorčí rady Marka Hotovce, '''''''' ''''''''' ''''''' '''' '''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''''''''
'''''''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''''''
a ukládá
Martinovi Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajistit doručení výpisu z usnesení rady
kraje Ing. Petru Dobrovskému, jednateli obchodní společnosti ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o., a dozorčí radě obchodní společnosti ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o.
Termín: 23. 12. 2016
hlasování č. 12 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
13. (64) Úprava finančních dokumentů Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvkové organizace
Na jednání rady kraje byli přizváni RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství a Ing. Martin Modrý, Ph.D., ředitel společnosti STŘEVLIK.
M. Půta se dotázal, zda v projektu „Smědá, řeka která nás spojuje“, nejsou peníze na platy.
Ing. Modrý konstatoval, že finanční prostředky na platy jsou, ale projekt je řešen v rámci
hlavní činnosti.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 56/V/16/RK
Úprava finančních dokumentů Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
úpravu finančních dokumentů Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, se sídlem Jizerská 190, 463 62 Hejnice, IČ 75053144 rok 2016
1. změnu v čerpání prostředků fondu investic v souvislosti s využitím úspory při zadávání
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Středisko ekologické výchovy LK –
rekonstrukce objektu v Hejnicích“ ve výši 475.000 Kč:
a) snížení čerpání prostředků fondu investic ve výši 475.000 Kč na akci „Středisko
ekologické výchovy LK – rekonstrukce objektu v Hejnicích“ z původních

- 21 -

Zápis z 2./V zasedání RK konaného dne 6. 12. 2016
960.000 Kč na 485.000 Kč,
b) snížení odvodu do rozpočtu zřizovatele v souvislosti s realizací akce „Středisko
ekologické výchovy LK – rekonstrukce objektu v Hejnicích z původních 960.000 Kč
na 485.000 Kč,
c)

zařazení nové akce „Zařízení výdejny jídel v objektu v Hejnicích“ v rozpočtu
162.357 Kč,
d) zařazení nové akce „Konvektomat UNOX“ v rozpočtu 114.440 Kč,
e) zařazení nové akce „Projektová dokumentace, elektro, stavební dozor“ v rozpočtu
119.190 Kč,
2.
3.

změnu v Plánu investic organizace na rok 2016,
změnu závazného ukazatele „limit prostředků na platy“ z 3.023.000 na 3.053.000 Kč

a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit seznámení se schválenými finančními dokumenty ředitele
příspěvkové organizace Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 13 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
14. (65) Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu pro příspěvkovou organizaci Středisko ekologické výchovy
Libereckého kraje na rok 2017
M. Půta požádal o úpravu materiálu po projednání, a to doplnění tabulky, která bude
obsahovat srovnání poskytnutých příspěvků za posledních 5 let.
Proběhla krátká diskuze týkající se vyrovnávacích plateb.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 57/V/16/RK
Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu pro příspěvkovou organizaci Středisko ekologické výchovy
Libereckého kraje na rok 2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu č. OLP/5208/2016, ve výši 4.924.000 Kč, mezi Libereckým krajem a Střediskem
ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Jizerská 190,
463 62 Hejnice, IČ 75053144, uzavíranou na základě Pověření k poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu ze dne 6. 9. 2016 za předpokladu, že Zastupitelstvo
Libereckého kraje schválí v rámci rozpočtu na rok 2017 poskytnutí vyrovnávací platby
v uvedené výši
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit předložení smlouvy č. OLP/5208/2016 k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 01. 2017
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hlasování č. 14

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

15. (3) Kontrola plnění usnesení rady kraje
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 58/V/16/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje
a vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 1252/16/RK, 1484/16/RK, 1486/16/RK, 1503/16/RK,
1518/16/RK, 1609/16/RK, 1657/16/RK, 1658/16/RK, 1698/16/RK, 1710/16/RK,
1720/16/RK, 1723/16/mRK, 1772/16/RK, 1773/16/RK, 1777/16/RK, 1812/16/RK,
1813/16/RK, 1814/16/RK, 1815/16/RK, 1816/16/RK, 1824/16/RK, 1825/16/RK,
1826/16/RK, 1836/16/RK, 1843/16/RK, 1844/16/RK, 1845/16/RK, 1846/16/RK,
1847/16/RK, 1848/16/RK, 1852/16/RK, 1858/16/RK, 1859/16/RK, 1861/16/RK,
1868/16/RK, 1887/16/RK, 1892/16/RK, 1893/16/RK, 1894/16/RK 1895/16/RK, 1896/16/RK,
1900/16/RK, 1901/16/RK, 1902/16/RK, 1909/16/RK, 1912/16/RK, 1918/16/mRK.
hlasování č. 15 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
16. (4) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
M. Půta uvedl předložený materiál a požádal náměstka pro dopravu, aby usnesení
č. 524/15/ZK, týkající se dopravní obslužnosti, bylo opravdu splněno do nyní prodlouženého
termínu, tedy do 31. 3. 2017.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 59/V/16/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č. 524/15/ZK ad 1) z 30. 11 2016 na 31. 3. 2017,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 530/16/ZK, 539/16/ZK, 540/16/ZK, 541/16/ZK, 542/16/ZK,
543/16/ZK, 544/16/ZK, 545/16/ZK, 546/16/ZK, 547/16/ZK, 550/16/ZK, 551/16/ZK,
553/16/ZK, 554/16/ZK, 556/16/ZK, 563,16/ZK
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje
k projednání zastupitelstvu kraje.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 16 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

- 23 -

Zápis z 2./V zasedání RK konaného dne 6. 12. 2016
17. (5) Zpráva o činnosti rady kraje za období od 22. listopadu do 5. prosince 2016
M. Půta uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 60/V/16/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 22. listopadu do 5. prosince 2016
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 22. listopadu do 5. prosince 2016
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje k projednání zprávu o činnosti rady
kraje za období od 22. listopadu do 5. prosince 2016.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 17
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
18. (6) Vyhodnocení ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje konaného dne
22. 11. 2016 a 1./V zastupitelstva kraje konaného dne 29. 11. 2016
M. Půta uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 61/V/16/RK
Vyhodnocení ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 22. 11. 2016
a 1./V zastupitelstva kraje konaného dne 29. 11. 2016
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením ustavujícího zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne
22. 11. 2016 a 1./V zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 29. 11. 2016
s tím, že z průběhu obou zasedání a projednávání jednotlivých bodů programu nevyplynuly
pro členy rady kraje žádné konkrétní úkoly.
hlasování č. 18 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
19. (41) Řádná účetní závěrka společnosti Silnice LK a.s. za období hospodářského roku
od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Petr Šén, předseda představenstva a generální ředitel
Silnice LK, a.s.
M. Půta uvedl předložený materiál a dotázal se, co je obsahem sociálního fondu.
Ing. Šén uvedl, že sociální fond obsahuje zaměstnanecké benefity, jako je např. penzijní
připojištění, pojistky, očkování, příplatek na stravenky.
Dále proběhla diskuze týkající se zimní údržby.
Bez dalších připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 62/V/16/RK
Řádná účetní závěrka společnosti Silnice LK a.s. za období hospodářského roku
od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016, rozhodnutí o rozdělení zisku
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Rada kraje v působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady akciové
společnosti Silnice LK a.s., se sídlem Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou,
IČ: 28746503,
schvaluje
řádnou účetní závěrku společnosti Silnice LK a.s. za období hospodářského roku
od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016, podle níž společnost Silnice LK a.s. vytvořila zisk ve výši
5 613 836 Kč, přičemž tato účetní závěrka byla auditorem ověřena s výrokem „bez výhrad“,
rozhoduje
v souladu se stanovami společnosti Silnice LK a.s. a v souladu s ustanovením § 421,
odst. č. 2, písm. h) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,
o naložení se ziskem společnosti Silnice LK a.s. vykázaným v účetním období hospodářského
roku od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 ve výši 5 613 836 Kč tak, že tento zisk se nevyplácí,
ale bude přidělen do fondů zřizovaných společností Silnice LK a.s., a to následujícím
způsobem:
3 513 836 Kč - příděl do fondu rozvoje,
2 100 000 Kč - příděl do sociálního fondu
a ukládá
a) Ing. Petru Šénovi, předsedovi představenstva společnosti Silnice LK a.s., zajistit přidělení
zisku do fondů dle rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Silnice LK a.s.,
Termín: 15. 01. 2017
b) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit doručení usnesení rady kraje představenstvu a dozorčí radě společnosti
Silnice LK a.s.
hlasování č. 19

pro

8

proti

0

Termín: 31. 12. 2016
zdržel se
0
byl přijat

20. (7) Harmonogram jednání rady kraje na I. pololetí 2017
M. Půta uvedl předložený materiál.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 63/V/16/RK
Harmonogram jednání rady kraje na I. pololetí 2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
harmonogram jednání Rady Libereckého kraje na I. pololetí roku 2017
a ukládá
a) Martinu Půtovi, hejtmanovi, seznámit členy zastupitelstva kraje se schváleným
harmonogramem jednání Rady Libereckého kraje na I. pololetí roku 2017 formou
písemné informace,
Termín: 20. 12. 2016
b) Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schváleným
harmonogramem jednání Rady Libereckého kraje na I. pololetí roku 2017 zaměstnance
Krajského úřadu Libereckého kraje.
Termín: 09. 12. 2016
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hlasování č. 20

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

21. (8) Harmonogram jednání zastupitelstva kraje na I. pololetí 2017
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 64/V/16/RK
Harmonogram jednání zastupitelstva kraje na I. pololetí 2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
s harmonogramem jednání Zastupitelstva Libereckého kraje na I. pololetí roku 2017
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit harmonogram jednání Zastupitelstva Libereckého kraje
na I. pololetí roku 2017 zastupitelstvu kraje ke schválení.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 21
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
22. (9) Koncepce prevence kriminality Libereckého kraje na období 2017 až 2021
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
M. Pieter se dotázal, zda je nutné, aby byl tento materiál schvalován nyní.
Mgr. Chýle uvedl, že je potřeba jej schválit, neboť by jinak nemohl být vypsán nový program
v lednu 2017.
Proběhla diskuze týkající se obsahu koncepce prevence kriminality v Libereckém kraji.
Bez dalších připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 65/V/16/RK
Koncepce prevence kriminality Libereckého kraje na období 2017 až 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Koncepcí prevence kriminality Libereckého kraje na období 2017 až 2021
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
materiál k projednání a schválení.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 22 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
23. (10) Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1091/2016 s obcí Plavy na nákup radiostanic
M. Půta uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 66/V/16/RK
Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/1091/2016 s obcí Plavy na nákup radiostanic
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Rada kraje po projednání
bere na vědomí
oznámení starostky Obce Plavy o nerealizaci projektu nákupu radiostanic - smlouvy
č. OLP/1091/2016 o poskytnutí dotace mezi Obcí Plavy, IČO 00262510, se sídlem Plavy 186,
468 46 Plavy a Libereckým krajem,
souhlasí
s Dohodou o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Libereckého kraje č. OLP/1091/2016 mezi Obcí Plavy, IČO 00262510, se sídlem Plavy 186,
468 46 Plavy a Libereckým krajem
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání a schválení Dohodu o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1091/2016 mezi Obcí Plavy, IČO 00262510,
se sídlem Plavy 186, 468 46 Plavy a Libereckým krajem.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 23 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
24. (11) Nominace zástupce Libereckého kraje do správní rady Singltrek pod Smrkem
o.p.s.
M. Půta uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 67/V/16/RK
Nominace zástupce Libereckého kraje do správní rady Singltrek pod Smrkem o.p.s.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost společnosti Singltrek pod Smrkem, o.p.s., o nominaci zástupce za Liberecký kraj
do správní rady,
navrhuje
jako zástupce Libereckého kraje do správní rady společnosti Singltrek pod Smrkem, o.p.s.,
IČ 28736010 se sídlem č.p. 16, 463 42 Lázně Libverda pana Dana Ramzera,
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''' ''''' '''''''''''''''''''''
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, vyrozumět společnost Singltrek pod Smrkem, o.p.s. o přijatém
usnesení.
Termín: 31. 12. 2016
hlasování č. 24 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
25. (12) Poskytování mediálních poradenských služeb
M. Půta shrnul informace uvedené v důvodové zprávě předloženého materiálu.
Mgr. Svoboda upozornil na to, že ve smlouvě chybí možnost výpovězení smlouvy.
Následně proběhla krátká diskuze, ze které vyplynula úprava smlouvy po projednání, a to,
že bude doplněn odstavec ve smyslu vypovězení smlouvy bez udání důvodu.
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Další připomínky ani dotazy nikdo neměl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 68/V/16/RK
Poskytování mediálních poradenských služeb
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytování mediálních poradenských služeb“,
a to uchazeči PR&MEDIA PARTNERS s.r.o., IČ: 29370655, se sídlem Tibetská 806/4,
160 00 Praha 6 - Vokovice, za nabídkovou cenu 444.000 Kč bez DPH (444.000 Kč včetně
DPH) na dobu od ledna 2017 do prosince 2018,
schvaluje
a) výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek (dále jen „Směrnice RK“), části B, článku 2, odst. 3 – veřejná zakázka bude
zadána formou přímého zadání v souladu se Směrnicí RK, části A, článku 1. odst. 5,
b) závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/5253/2016 mezi Libereckým krajem a společností
PR&MEDIA PARTNERS s.r.o., IČO: 29370655, se sídlem Tibetská 806/4, 160 00 Praha
6 - Vokovice
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajištění dalšího postupu dle Směrnice
č. 2/2016.
Termín: 31. 12. 2016
hlasování č. 25 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Ing. Vinklátová se omluvila z dalšího jednání rady kraje.
26. (13) Výpověď Smlouvy č. OLP/3081/2014, č. 078/0/00 o pronájmu pozemku a všech
jejích dodatků pro provoz placeného parkoviště
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Marie Filipová, vedoucí odboru kancelář ředitele.
M. Půta se dotázal, jakým způsobem bude zajištěn provoz parkoviště, když bude vypovězena
stávajícímu nájemci smlouva. Jak bude zajištěno parkování zaměstnanců krajského úřadu
a následně uživatelů budovy E.
Mgr. Filipová uvedla některé možné varianty.
Poté proběhla rozsáhlá diskuze týkající se počtu parkovacích míst, řešení bezpečného
parkování, zamezení průjezdu cizích vozidel a nutnost vypovězení smlouvy.
Členové rady kraje se domluvili na stažení materiálu z jednání rady kraje, s tím, že bude
materiál více rozpracován v rámci pracovní skupiny – budovy E.
27. (14) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce výměníků páry“
Na jednání byl přizván Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého
majetku.
M. Pieter stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 69/V/16/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce výměníků páry“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce výměníků páry“
v zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
a) komisi pro otevírání obálek ve složení:
Lubomír Nevyhoštěný, hlavní technik klimatizace,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Zita Stankovská, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
b) hodnotící komisi ve složení:
Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky,
náhradník: Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
Mgr. Marie Filipová, vedoucí odboru kancelář ředitele, zástupkyně ředitele,
náhradník: Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého
majetku,
Bc. Tomáš Charypar, vedoucí oddělení hospodářské správy,
náhradník: Ing. Jaroslav Svoboda, energetik,
Lubomír Nevyhoštěný, hlavní technik klimatizace,
náhradník: Bc. Helena Straková, odborný zaměstnanec hospodářské správy,
schvaluje
1) text „Zadávací dokumentace“,
2) závazný návrh Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/5210/2016
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: 06. 01. 2017
hlasování č. 26 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
28. (15) Aktualizace Akčního plánu pro rok 2017 - prováděcí části Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014 - 2017
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Mgr. Šebková uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 70/V/16/RK
Aktualizace Akčního plánu pro rok 2017 - prováděcí části Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014 - 2017
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Rada kraje po projednání
schvaluje
aktualizovaný Akční plán pro rok 2017 - prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Libereckého kraje 2014 - 2017
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
aktualizovaný Akční plán pro rok 2017 - prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb Libereckého kraje 2014 – 2017 k projednání a schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 27 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
29. (16) Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením 2017 2020
Mgr. Šebková podrobně uvedla předložený materiál.
Mgr. Svoboda uvedl, že o vzniku nového pracovního místa bude ještě diskutováno a následně
řešeno.
Bez další diskuze a dalších připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 71/V/16/RK
Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením 2017 - 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2017 - 2020
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit Krajský
plán vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením na období 2017 - 2020
ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 28 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
30. (17) Aktualizace Metodiky pro poskytovatele Liberecký kraj pro rok 2017
Mgr. Svoboda stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 72/V/16/RK
Aktualizace Metodiky pro poskytovatele Liberecký kraj pro rok 2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
aktualizaci Metodiky pro poskytovatele na r. 2017 (včetně aktualizovaných příloh), která
provádí poskytovatele sociálních služeb procesem dotačního řízení pro rok 2017
a ukládá
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Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
aktualizaci Metodiky pro poskytovatele na r. 2017 (včetně aktualizovaných příloh)
do zastupitelstva kraje.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 29 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
31. (18) Rozhodnutí o poskytnutí dotace k individuálnímu projektu „Podpora procesů
střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“
Mgr. Svoboda shrnul informace uvedené v předloženém materiálu.
Bez připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 73/V/16/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k individuálnímu projektu „Podpora procesů
střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o přijetí Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ007-871-16/2016 vydané Ministerstvem práce
a sociálních věcí na individuální projekt „Podpora procesů střednědobého plánování, síťování
a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“, registrační číslo projektu:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003861
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
Prohlášení příjemce dotace k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 30 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
32. (19) Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 74/V/16/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím finančního daru ve výši 15.000 Kč od společnosti INISOFT s. r. o.,
Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec 1, IČO: 25417657 ve prospěch zařízení Jedličkův
ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1, IČO: 70932522,
2. s přijetím věcného daru – výtisky časopisu National Geographic v celkové hodnotě
ve výši 3.500 Kč od paní Mgr. Radky Lankašové, Na Žižkově 635/68, 460 06 Liberec 6,
IČO: 61316440 do vlastnictví zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou,
příspěvková organizace, U Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČO: 71220038,
3. s přijetím finančního daru ve výši 38.930 Kč od společnosti SEMILEAS, a. s., Husova 4,
513 01 Semily, IČO: 25930044 ve prospěch zařízení Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou, příspěvková organizace, U Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČO: 71220038
a ukládá
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Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitelů příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 23. 12. 2016
hlasování č. 31
pro
7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
33. (21) Rozpočtové opatření č. 377/16 – úprava dílčích ukazatelů kapitoly 913 05
Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, bez dopadu na celkový objem kapitoly
Mgr. Šebková stručně uvedla předložený materiál.
M. Pieter se dotázal na to, jak je možné, že ostatní organizace dokázaly hospodařit
bez navýšení dílčích ukazatelů a Domov důchodců Velké Hamry a Domov pro seinory
Vratislavice nad Nisou to nezvládly.
Mgr. Šebková uvedla situace v konkrétních příspěvkových organizacích a určité plánované
změny v příštím roce.
Proběhla krátká diskuze týkající se hospodaření v příspěvkových organizacích rezortu
sociálních věcí. M. Půta požádal o zpracování analýzy mezd v jednotlivých organizacích,
bez mzdy ředitele, na poradu uvolněných radních v lednu 2017.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 75/V/16/RK
Rozpočtové opatření č. 377/16 – úprava dílčích ukazatelů kapitoly 913 05 Příspěvkové
organizace, odbor sociálních věcí, bez dopadu na celkový objem kapitoly
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 377/16, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 913 05 –
Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, v celkové výši 300.000,00 Kč,
bez dopadu na celkový objem kapitoly:
a) snížením dílčího ukazatele Denní a pobytové sociální služby, příspěvková
organizace, ve výši 300.000,00 Kč,
b) navýšením dílčího ukazatele Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková
organizace, na mzdy a platy, odpisy majetku, ve výši 150.000,00 Kč,
c)
2.

3.

navýšením dílčího ukazatele Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková
organizace, na mzdy a platy, ve výši 150.000,00 Kč,
Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby na rok 2016 č. OLP/19/2016
uzavřené mezi Libereckým krajem a zařízením Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace,
Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby na rok 2016 č. OLP/21/2016
uzavřené mezi Libereckým krajem a zařízením Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou, příspěvková organizace

a ukládá
1. Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitele zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace,
a ředitele zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace,
o vydaném usnesení Rady Libereckého kraje,
Termín: 30. 12. 2016
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2.

3.

Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
předložení dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby na rok 2016 zařízení
Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, a Dodatku č. 3 ke smlouvě
o poskytnutí vyrovnávací platby na rok 2016 zařízení Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou, příspěvková organizace, k podpisu hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 12. 2016
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 377/16 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.

hlasování č. 32

pro

7

proti

0

Termín: 20. 12. 2016
zdržel se
0
byl přijat

34. (22) Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku
vybraným organizacím resortu sociálních věcí – investiční akce
Mgr. Šebková uvedla předložený materiál.
M. Pieter navrhl změny termínů v usnesení ve výroku - rozhoduje za 1. a), b), c) a d) bude
nově termín ukončení realizace výdajů do 10. 12. 2017 a ve výroku – rozhoduje za 2. a), b), c)
a d) termín předložení závěrečného vyúčtování do 31. 12. 2017.
Členové rady kraje s tímto návrhem souhlasili.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 76/V/16/RK
Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového příspěvku vybraným
organizacím resortu sociálních věcí – investiční akce
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 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. 2016, nově je termín ukončení realizace výdajů
spojených s výše uvedenou akcí do 10. 12. 2017,
b) usnesením č. 1409/16/RK ze dne 16. 8. 2016 bylo rozhodnuto u zařízení Centrum
intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace,
IČO: 70868476, investiční akce č. 05500121502 – zpracování projektové
dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445",
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 10. 12. 2016, nově je termín
ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 10. 12. 2017,
c) usnesením č. 845/16/RK ze dne bylo rozhodnuto u zařízení Domov důchodců
Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, IČO: 71220011, neinvestiční akce
č. 05500031512, oprava vnitřní komunikace, o termínu ukončení realizace výdajů
spojených s akcí do 10. 12. 2016, nově je termín ukončení realizace výdajů
spojených s výše uvedenou akcí do 10. 12. 2017,
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d) usnesením č. 845/16/RK ze dne bylo rozhodnuto u zařízení Domov důchodců Český
Dub, příspěvková organizace, IČO: 71220020, neinvestiční akce č. 05500091515,
výměna oken, o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 10. 12. 2016,
nově je termín ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí
do 10. 12. 2017,
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 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 15. 12. 2016 nově je termín předložení závěrečného vyúčtování
stanoven do 31. 12. 2017,
b) usnesením č. 1409/16/RK ze dne 16. 8. 2016 bylo rozhodnuto u zařízení Centrum
intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace,
IČO: 70868476, investiční akce č. 05500121502 – zpracování projektové
dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445",
o termínu vyúčtování výše uvedené akce do 15. 12. 2016 nově je termín předložení
závěrečného vyúčtování stanoven do 31. 12. 2017,
c) usnesením č. 845/16/RK ze dne bylo rozhodnuto u zařízení Domov důchodců
Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, IČO: 71220011, neinvestiční akce
č. 05500031512, oprava vnitřní komunikace, o termínu vyúčtování výše uvedené
akce do 30. 1. 2017, nově je termín předložení závěrečného vyúčtování stanoven
do 31. 12. 2017,
d) usnesením č. 845/16/RK ze dne bylo rozhodnuto u zařízení Domov důchodců Český
Dub, příspěvková organizace, IČO: 71220020, neinvestiční akce č. 05500091515,
výměna oken, o termínu vyúčtování výše uvedené akce do 30. 1. 2017, nově
je termín předložení závěrečného vyúčtování stanoven do 31. 12. 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: 30. 12. 2016
hlasování č. 33 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
35. (23) Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci
resortu sociálních věcí
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 77/V/16/RK
Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci resortu
sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
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s vyřazením nepotřebného movitého majetku – mandl Kovo Beluša, myčka černého nádobí
HOBART, pračky Ipso HW94C (3 kusy), svěřeného zařízení Domov důchodců Sloup
v Čechách, příspěvková organizace, Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách, IČO: 48242928
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitelky příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 23. 12. 2016
hlasování č. 34 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
36. (24) Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/5160/2016 pro příspěvkovou organizaci Léčebnu
respiračních nemocí Cvikov na rok 2017
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky
a zdravotní politiky.
Bez připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 78/V/16/RK
Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/5160/2016 pro příspěvkovou organizaci Léčebnu
respiračních nemocí Cvikov na rok 2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu č. OLP/5160/2016, ve výši 2.500.000 Kč, mezi Libereckým krajem a Léčebnou
respiračních nemocí Cvikov, příspěvkovou organizací, IČ: 00673951, Martinovo Údolí
532/II, 471 54 Cvikov uzavíranou na základě Pověření k poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu ze dne 8. 1. 2013 za předpokladu, že Zastupitelstvo Libereckého kraje
schválí v rámci rozpočtu na rok 2017 poskytnutí vyrovnávací platby v uvedené výši
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, zajistit
předložení smlouvy č. OLP/5160/2016 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje.
Termín: 31. 01. 2017
hlasování č. 35 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
37. (25) Změna termínu využití poskytnutého mimořádného účelového investičního
příspěvku Léčebně respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizaci, na akci
„Zpracování PD – Snížení energetické náročnosti budovy D“
M. Půta se dotázal, z jakého důvodu nestihnou vyhotovit závěrečné vyúčtování do konce roku
2017.
Ing. Veselá podrobně popsala a vysvětlila, že investiční příspěvek je určen na pořízení
projektové dokumentace potřebné ke stavebnímu povolení na zateplení objektu příspěvkové
organizace LRN Cvikov.
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M. Půta navrhl, aby závěrečné vyúčtování akce bylo do 31. 12. 2017, nikoli do 6. 2. 2018, jak
je uvedeno v materiálu.
Následně proběhla krátká diskuze, ze které vyplynul závěr, že po projednání bude upraven
termín závěrečného vyúčtování, jak v usnesení, tak v důvodové zprávě, dle návrhu pana
hejtmana.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 79/V/16/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. 1409/16/RK ze dne 16. 8. 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. 2016, nově je termín do 10. 12. 2017,
2. o termínu realizace výdajů spojených s akcí do 15. 12. 2016, nově je termín ukončení
realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 31. 12. 2017,
3. o změně termínu předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného
vyúčtování akce mimořádného investičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu
do 15. 12. 2016, nově je termín do 31. 12. 2017,
4.

o předložení „Průběžného vyúčtování akce mimořádného investičního příspěvku“
dle přílohy č. 1, v termínu do 12. 1. 2017
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. 2016
hlasování č. 36 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
38. (26) Úprava finančních dokumentů příspěvkových organizací resortu zdravotnictví
M. Půta se dotázal na to, co udělá ředitel Hadač, aby škoda byla vymáhána po tom, kdo
tu škodu způsobil.
Proběhla rozsáhlá diskuze týkající se Zdravotní záchranné služby Libereckého kraje a jejího
vypořádání se s náhradou platu bývalému zaměstnanci MUDr. Sedegnan Florent Natabou,
řešení ve škodní komisi. Dalším tématem bylo nevyplacení odměn současným zaměstnancům
na konci tohoto roku. Členové rady kraje se dohodli na úpravě usnesení po projednání
následovně:
a ukládá
2) MUDr. Vladimíru Hadačovi, řediteli ZZS LK, předložit radě kraje návrh řešení škody
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vzniklé soudním sporem s MUDr. Sedegnan Florent Natabou a informaci
o neposkytnutých odměnách zaměstnancům ZZS LK v roce 2016.
Termín: 10. 01. 2017
M. Půta zdůraznil, aby se na příští jednání rady kraje dostavil ředitel ZZS LK.
M. Pieter navrhl, aby se na jaře následujícího roku udělal v ZZS LK audit.
Bez dalších připomínek, nechal M. Půta hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 80/V/16/RK
Úprava finančních dokumentů příspěvkových organizací resortu zdravotnictví
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. upravené finanční dokumenty Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje,
příspěvkové organizace,
2.

upravené finanční dokumenty Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové
organizace
a ukládá
1) MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, informovat
ředitele příspěvkových organizací o usnesení Rady Libereckého kraje,
Termín: 23. 12. 2016
2) MUDr. Vladimíru Hadačovi, řediteli ZZS LK, předložit radě kraje návrh řešení škody
vzniklé soudním sporem s MUDr. Sedegnan Florent Natabou a informaci
o neposkytnutých odměnách zaměstnancům ZZS LK v roce 2016.
hlasování č. 37

pro

7

proti

0

Termín: 10. 01. 2017
zdržel se
0
byl přijat

39. (27) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 376/16 – snížení výdajů kapitoly 912 09
Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví a navýšení výdajů kapitoly 920 14 Kapitálové
výdaje odbor investic a správy majetku, LRN Cvikov, p.o. – „Výměna oken budova
A a B“
Ing. Veselá popsala předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 81/V/16/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 376/16 – snížení výdajů kapitoly 912 09
Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví a navýšení výdajů kapitoly 920 14 Kapitálové
výdaje odbor investic a správy majetku, LRN Cvikov, p.o. – „Výměna oken budova
A a B“
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 376/16, kterým se snižují výdaje v kapitole
912 09 – Účelové příspěvky PO odbor zdravotnictví, dílčí ukazatel LRN Cvikov – výměna
oken pavilonu A v celkové výši 6.897.000 Kč a navyšují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové
výdaje odbor investic a správy nemovitého majetku, specifický ukazatel LRN Cvikov, p. o. –
výměna oken budova A a B v celkové výši 6.897.000 Kč
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a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, předložit
zastupitelstvu kraje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 376/16 ke schválení.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 38 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen J. Löffelmann.
40. (28) Rozpočtové opatření č. 383/16 - Účelová dotace ze státního rozpočtu – likvidace
nepoužitelných léčiv
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 82/V/16/RK
Rozpočtové opatření č. 383/16 - Účelová dotace ze státního rozpočtu – likvidace
nepoužitelných léčiv
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 383/16, kterým se navyšují celkové příjmy kraje o přijatou neinvestiční
účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 115.741,79 Kč a zároveň navyšují celkové
výdaje kraje ve výši 115.741,79 Kč v kapitole 917 09 – Transfery odboru zdravotnictví
v částce 115.741,79 Kč na úhradu nákladů vzniklých lékárnám za likvidaci nepoužitelných
léčiv ve 3. čtvrtletí 2016
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 383/16 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 39 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen J. Löffelmann.
41. (29) Informace o žádosti Krajské nemocnice Liberec, a. s., získat statut výzkumné
organizace
Ing. Veselá podrobně popsala obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 83/V/16/RK
Informace o žádosti Krajské nemocnice Liberec, a. s., získat statut výzkumné organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o žádosti Krajské nemocnice Liberec, a. s., získat statut výzkumné organizace
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, předložit
informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 40 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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Na jednání nebyl přítomen J. Löffelmann.
42. (87) Rozpočtové opatření č. 386/16 – investiční dotace ze státního rozpočtu – krizová
připravenost
Ing. Veselá stručně uvedla předložený materiál.
M. Půta požádal, aby v důvodové zprávě bylo podrobně vysvětleno po projednání,
co konkrétního je obsaženo v setu komunikační techniky.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 84/V/16/RK
Rozpočtové opatření č. 386/16 – investiční dotace ze státního rozpočtu – krizová
připravenost
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 386/16, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje 2016 o celkovou
částku 1.920.000 Kč z titulu přijatých investičních dotací na akci identifikační číslo
EDS 235D211001302 ZZS Libereckého kraje - pořízení setu komunikační techniky II
ve výši 960.000 Kč a na akci identifikační číslo EDS 235D211001205 ZZS Libereckého kraje
– pořízení setu komunikační techniky ve výši 960.000 Kč a současně se navyšují výdaje
rozpočtu kraje v kapitole 91709 – Transfery odboru zdravotnictví v celkové 1.920.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 386/16 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 41 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
43. (91) Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Léčebna respiračních nemocí
Cvikov
Ing. Veselá uvedla předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 85/V/16/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Léčebna respiračních nemocí Cvikov
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím věcného daru v celkové výši 15.190 Kč (slovy: patnáct tisíc jedno sto devadesát
korun českých), od firmy CONTRACTIS, s. r. o., IČO: 25727737, se sídlem Nad Zámečnicí
34/1841, 150 00 Praha 5:
cena
Sortiment
počet cena
celkem
Safety skříňka s dvířky a policí
60/76, světle zelená dvířka
1 2.490,00 2.490,00
Safety skříňka s dvířky a
zásuvkou 60/76, žlutá dvířka
1 2.890,00 2.890,00
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Safety skříňka s dvířky a
zámkem 60/121
Safety skříňka na plastové boxy
105/76

1 3.940,00

3.940,00

1 3.590,00

3.590,00

Plastový box zelený

4

190,00

760,00

Plastový box žlutý

4

190,00

760,00

Plastový box červený

4

190,00

760,00
15.190,00

a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, vyrozumět
o tomto usnesení ředitele Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o., Ing. Rudolfa Fockeho.
hlasování č. 42

pro

7

proti

0

Termín: 15. 12. 2016
zdržel se
0
byl přijat

44. (92) Rozpočtové opatření č. 385/16 - Účelová dotace ze státního rozpočtu - prevence
TBC
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 86/V/16/RK
Rozpočtové opatření č. 385/16 - Účelová dotace ze státního rozpočtu - prevence TBC
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 385/16, kterým se navyšují celkové příjmy kraje o přijatou neinvestiční
účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 335.899,15 Kč a zároveň se navyšují celkové
výdaje kraje ve výši 335.899,15 Kč v kapitole 91409 – Působnosti ve zdravotnictví na úhradu
nákladů za prevenci TBC v 3. čtvrtletí 2016
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 385/16 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 43 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
45. (99) Změna zástupců Libereckého kraje v řídícím výboru projektu „Modernizace
KNL, a. s.“
Ing. Veselá uvedla předložený materiál.
M. Půta navrhl, aby na místo MUDr. Šámala byla jmenována Ing. Volfová. S tímto návrhem
členové rady kraje souhlasili. Materiál bude po projednání upraven.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 87/V/16/RK
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Změna zástupců Libereckého kraje v řídícím výboru projektu „Modernizace KNL,
a. s.“
Rada kraje po projednání
odvolává
z řídícího výboru projektu „Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a. s.“ jako zástupce
Libereckého kraje:
a) Mgr. Petra Tulpu, náměstka hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
b) MUDr. Vladimíra Šámala, ''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''''''
jmenuje
do řídícího výboru projektu „Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a. s.“ jako zástupce
Libereckého kraje:
a) MUDr. Přemysla Sobotku, náměstka hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví,
b) Ing. Jitku Volfovou, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví,
a) informovat o usnesení MUDr. Luďka Nečesaného, MBA, generálního ředitele Krajské
nemocnice Liberec, a.s., a MUDr. Vladimíra Šámala, ''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''
''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''''',
Termín: 20. 12. 2016
b) předložit informaci o změně zástupce Libereckého kraje v řídícím výboru projektu
„Modernizace KNL, a. s.“, jako písemnou informaci zastupitelstvu kraje.
hlasování č. 44

pro

7

proti

0

Termín: 20. 12. 2016
zdržel se
0
byl přijat

přestávka 10:00 - 10:10 hod.
46. (30) Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2652/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Jilemnicko –
svazek obcí, na projekt „Územně technická dokumentace Greenway Jizera na území
Jilemnicka – svazku obcí“
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 88/V/16/RK
Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2652/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Jilemnicko – svazek
obcí, na projekt „Územně technická dokumentace Greenway Jizera na území
Jilemnicka – svazku obcí“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce Jilemnicko – svazek obcí, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice,
IČ 70694061,
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souhlasí
1. se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě OLP/2652/2016, kterým se do smluvního vztahu
doplňuje možnost čerpání zálohy 90% dotace na projekt „Územně technická
dokumentace Greenway Jizera na území Jilemnicka – svazku obcí“, uzavíraného
mezi Libereckým krajem a Jilemnicko – svazek obcí, Masarykovo náměstí 82, 514 01
Jilemnice, IČ: 70694061,
2. se zmocněním Marka Pietera, náměstka hejtmana, řízení resortu dopravy, investic
a veřejných zakázek, k podpisu smluv o poskytnutí účelových dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, v rámci programů v oblasti podpory DOPRAVA, jejich dodatků,
dohod o zrušení závazků a výzev k provedení opatření k nápravě a výzev k vrácení
dotace ve smyslu ust. § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek
1. předložit Dodatek č. 1, kterým se doplňuje možnost čerpání zálohy 90% dotace
na projekt dle smlouvy č. OLP/2652/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje subjektu Jilemnicko – svazek obcí na projekt „Územně technická
dokumentace Greenway Jizera na území Jilemnicka – svazku obcí“ ke schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 20. 12. 2016
podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2652/2016 pro příjemce Jilemnicko – svazek
obcí, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ: 70694061, po schválení
Zastupitelstvem Libereckého kraje.

hlasování č. 45

pro

7

proti

0

Termín: 30. 01. 2017
zdržel se
0
byl přijat

47. (31) Dodatek č. 1 smlouvy OLP/3731/2013 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, Program 6.3 Podpora projektové přípravy - změna termínu
naplnění závazku zajištění další fáze realizace projektu Mikroregionu Podralsko
Ing. Čáp uvedl předložený materiál.
Proběhla krátká diskuze ohledně cyklostezek.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 89/V/16/RK
Dodatek č. 1 smlouvy OLP/3731/2013 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, Program 6.3 Podpora projektové přípravy - změna termínu
naplnění závazku zajištění další fáze realizace projektu Mikroregionu Podralsko
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce Mikroregion Podralsko, Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná,
IČ 70809721,
souhlasí
se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/3731/2013, kterým se mění termín naplnění
závazku zajištění další fáze realizace projektu z 31. 12. 2016 na 31. 12. 2018
a ukládá
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Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek
1. předložit Dodatek č. 1, kterým se mění termín naplnění závazku zajištění další fáze
realizace projektu z 31. 12. 2016 na 31. 12. 2018 u projektu dle smlouvy
č. OLP/3731/2013 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
subjektu Mikroregion Podralsko na projekt „Zelená cyklomagistrála Ploučnice –
dokončení páteřní trasy“ ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 20. 12. 2016
podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3731/2013 pro příjemce Mikroregion
Podralsko, Svatovítské nám. 105, 463 52 Osečná, IČ: 70809721, po schválení
Zastupitelstvem Libereckého kraje.

hlasování č. 46

pro

7

proti

0

Termín: 30. 12. 2016
zdržel se
0
byl přijat

48. (32) Souhlas zřizovatele s vyřazením nepotřebného movitého majetku Libereckého
kraje ve správě KSS LK – 2/16 prodej autovraku
Ing. Čáp stručně popsal informace uvedené v předloženém materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 90/V/16/RK
Souhlas zřizovatele s vyřazením nepotřebného movitého majetku Libereckého kraje
ve správě KSS LK – 2/16 prodej autovraku
Rada kraje po projednání
schvaluje
prodej nepotřebného movitého majetku ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje
p.o., bez provedeného vnitřního nabídkového řízení za cenu odpovídající obvyklé ceně zbytků
vozidla v rámci likvidace pojistné události tj. za cenu 75.303,00 Kč včetně DPH
Inventární
číslo/provoz

Registrační
značka

2060000155 4L3 7624

Druh
vozidla

Typ
vozidla

Osobní
automobil

Š Fabia 1,2

Celkem

Rok
výroby
2012

Pořizovací
cena v Kč

Cena zbytků
v Kč vč.
DPH
k 19.10.2016

218 600,00

75 303,00

218 600,00

75 303,00

a ukládá
a) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, informovat ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje o přijatém usnesení,
Termín: 15. 12. 2016
b) Ing. Janu Růžičkovi, řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o., zajistit prodej
nepotřebného movitého majetku.
hlasování č. 47

pro

7

proti

0
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zdržel se
0
byl přijat
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49. (33) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 374/16 – snížení příjmů kraje a výdajů
v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III.
třídy ve vlastnictví kraje“
Ing. Čáp stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 91/V/16/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 374/16 – snížení příjmů kraje a výdajů
v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III.
třídy ve vlastnictví kraje“
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 374/16, kterým se:
1. snižují příjmy kraje v celkové výši 2.303.787 Kč, tak že se:
a) snižují příjmy v celkové výši 2.828.850 Kč, a to u akce:
- „III/2931 Horka u Staré Paky“ ve výši 90.204 Kč,
- „III/27250 ulice Liberecká, Chrastava“ ve výši 1.737.668 Kč,
- „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi“ ve výši 1.000.978 Kč,
b) navyšují příjmy v celkové výši 525.063 Kč, a to:
- příjmy z pokut a sankcí ve výši 371.687 Kč,
- příjmy z pokuty od společnosti SVS - stavitelství s.r.o. týkající se akce „III/27716
Český Dub - havárie propustku“ ve výši 153.376 Kč,
2.

snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje,
ve výši 2.303.787 Kč, tak že se:
a) snižují výdaje v celkové výši 2.408.466 Kč, a to u akce:
- „II/270 Doksy - Mimoň“ ve výši 252.159 Kč,
- „III/27926 Turnov“ ve výši 89.791 Kč,
- „II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice“ ve výši 1.512.921 Kč,
- „III/28626 Benecko - Mrklov“ ve výši 509.299 Kč,
- „II/262 a III/26832 Zákupy“ ve výši 44.296 Kč,

odbor

dopravy

b) navyšují výdaje v celkové výši 104.679 Kč, a to u akce:
- „III/2923 Chuchelna“ ve výši 1.423 Kč,
- „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi“ ve výši 103.256 Kč
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 374/16, k projednání a schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 48 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
50. (34) II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi – dodatek č. 1
Ing. Čáp podrobně popsal předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 92/V/16/RK
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II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2673/2016, uzavíraný dle § 273 odst. 6
a analogicky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
mezi Libereckým krajem a společností UNIGEO a.s., se sídlem: Místecká 329/258, 720 00
Ostrava – Hrabová, IČO 45192260, jehož předmětem je změna závazku spočívající
v navýšení stavebních prací o částku 85 335,60 Kč bez DPH, 103 256,076 Kč vč. DPH
a ukládá
Markovi 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. 2016
hlasování č. 49 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
51. (35) Prodloužení termínu realizace neinvestiční akce „údržba mostů na silnicích
II. a III. třídy“
Ing. Čáp uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 93/V/16/RK
Prodloužení termínu realizace neinvestiční akce „údržba mostů na silnicích
II. a III. třídy“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o zaslání další zálohové platby na akci „údržba mostů na silnicích II. a III. třídy“, která
bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti příslušné PO o zaslání zřizovatelem
schváleného mimořádného účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu, nejpozději však do 30. 6. 2017,
2. o prodloužení termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 6. 2017,
3.
4.

o prodloužení předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 19. 8. 2017,
o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného
neinvestičního příspěvku za rok 2016 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu
do 30. 1. 2017

a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy
silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace.
Termín: 15. 12. 2016
hlasování č. 50 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
52. (36) Smlouva o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji z rozpočtu Města
Chrastava na stavební akci „Silnice III/27250 ulice Liberecká, Chrastava - nezpůsobilé
výdaje“ – dodatek č. 1
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Ing. Čáp uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 94/V/16/RK
Smlouva o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji z rozpočtu Města Chrastava
na stavební akci „Silnice III/27250 ulice Liberecká, Chrastava - nezpůsobilé výdaje“ –
dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/98/2016 o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji
z rozpočtu Města Chrastava na stavební akci „Silnice III/27250 ulice Liberecká, Chrastava nezpůsobilé výdaje“ mezi Libereckým krajem a Městem Chrastava, se sídlem náměstí 1. máje
1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871, uzavíraný z důvodu prodloužení termínu realizace
a vyúčtování projektu
a ukládá
1) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit předložení Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/98/2016 o poskytnutí
účelové dotace Libereckému kraji z rozpočtu Města Chrastava na stavební akci „Silnice
III/27250 ulice Liberecká, Chrastava - nezpůsobilé výdaje““ k podpisu hejtmanovi,
Termín: 15. 01. 2017
2) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit realizaci akce „Silnice III/27250 ulice Liberecká, Chrastava nezpůsobilé výdaje“ mezi Libereckým krajem a Městem Chrastava, se sídlem náměstí
1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871.
hlasování č. 51

pro

7

proti

0

Termín: 30. 06. 2017
zdržel se
0
byl přijat

53. (37) Smlouva o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji z rozpočtu Města
Lomnice nad Popelkou na stavební akci „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou havárie zdi - nezpůsobilé výdaje“– dodatek č. 1
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 95/V/16/RK
Smlouva o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji z rozpočtu Města Lomnice
nad Popelkou na stavební akci „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi nezpůsobilé výdaje“– dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2674/2016 o poskytnutí účelové dotace Libereckému kraji
z rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na stavební akci „II/286 x II/284 Lomnice
nad Popelkou - havárie zdi - nezpůsobilé výdaje“ mezi Libereckým krajem a Městem
Lomnice nad Popelkou, se sídlem Husovo náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou,
IČ: 00275905, uzavíraný z důvodu prodloužení termínu realizace a vyúčtování projektu
a ukládá
1) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit předložení Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2674/2016 o poskytnutí
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účelové dotace Libereckému kraji z rozpočtu Města Lomnice nad Popelkou na stavební
akci „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi - nezpůsobilé výdaje“
k podpisu hejtmanovi,
Termín: 15. 01. 2017
2) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit realizaci akce „II/286 x II/284 Lomnice nad Popelkou - havárie zdi nezpůsobilé výdaje“ za spoluúčasti Města Lomnice nad Popelkou, se sídlem Husovo
náměstí 6, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČ: 00275905.
hlasování č. 52

pro

7

proti

0

Termín: 30. 06. 2017
zdržel se
0
byl přijat

54. (38) Dohoda o úhradě dodatečných nákladů vzniklých v souvislosti s plněním
ze Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2016
č. OLP/489/2016 - Ústecký kraj
Ing. Čáp uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 96/V/16/RK
Dohoda o úhradě dodatečných nákladů vzniklých v souvislosti s plněním ze Smlouvy
o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2016 č. OLP/489/2016 Ústecký kraj
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zněním Dohody o úhradě dodatečných nákladů vzniklých v souvislosti s plněním
ze Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2016
č. OLP/489/2016 navrhované k uzavření mezi Libereckým krajem a Ústeckým krajem,
IČ: 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit Dohodu o úhradě dodatečných nákladů vzniklých v souvislosti s plněním
ze Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2016
č. OLP/489/2016 k projednání zastupitelstvu kraje.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 53 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
55. (39) Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok 2017
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 97/V/16/RK
Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok 2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
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1.

2.

s poskytnutím vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
ve výši 10.600.000 Kč společnosti KORID LK, spol. s.r.o., IČ: 27267351, se sídlem
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 pro rok 2017,
se Smlouvou o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/5242/2016 ve výši 10.600.000 Kč, mezi Libereckým krajem
a společností KORID LK, spol. s.r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80
Liberec

a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit návrh na poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu ve výši 10.600.000 Kč společnosti KORID LK, spol. s.r.o.,
IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, a návrh smlouvy
č. OLP/5242/2016 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 54 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
56. (40) Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2017
a 2018 – Statutární město Liberec, tramvaj
Ing. Čáp uvedl předložený materiál.
Proběhla diskuze týkající se financování tramvajové dopravy, počtu cestujících, smluvního
zajištění a informace z interních jednání s konkrétními daty.
M. Půta požádal o úpravu po projednání, a to ve smlouvě v čl. II, za 8. Město se zavazuje, že
zajistí zapojení dopravce do centrálního dispečinku IDOL nejpozději od 1. 3. 2017.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 98/V/16/RK
Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2017 a 2018 –
Statutární město Liberec, tramvaj
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2017 a 2018
č. OLP/4491/2016, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec,
IČ: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1, na základě které přispěje
kraj městu za zajištění provozování spojů na tramvajové trati č. 545 011 Liberec – Jablonec
nad Nisou částkou 17.300.004 Kč za kalendářní rok
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit smlouvu č. OLP/4491/2016 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 01. 2017
hlasování č. 55 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
57. (42) Rozpočtové opatření č. 378/16 – úprava v rámci kapitoly 92602 – Dotační fond
LK, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotace
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v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.2 – Regionální inovační
program
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Petra Kašparová, vedoucí oddělení dotací.
Proběhla krátká diskuze týkající se výrobku – svítidla, které bude podpořeno z dotačního
fondu v rámci regionálního inovačního programu.
M. Půta požádal Ing. Kašparovou, aby mu e-mailem zaslala bližší informace.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 99/V/16/RK
Rozpočtové opatření č. 378/16 – úprava v rámci kapitoly 92602 – Dotační fond LK,
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotace
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.2 – Regionální inovační
program
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 378/16, kterým se upravují specifické ukazatele v kapitole 926 02 –
Dotační fond, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši 137.375 Kč,
bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením vybraného dílčího ukazatele programu 2.2 – Regionální inovační program
v úhrnné výši 133.000 Kč z důvodů odstoupení žadatele od dotace,
b) snížením nerozepsaných rezerv programu č. 2.2 – Regionální inovační program,
ve výši 4.375 Kč,
c) navýšením, zavedením nového dílčího ukazatele projektu programu č. 2.2 – Regionální
inovační program ve výši 137.375 Kč,
souhlasí
s poskytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2. 2 – Regionální inovační program
v úhrnné výši 137.375 Kč, níže uvedenému subjektu:
49976796
IČ
Příjemce MODUS, spol. s r.o.
dotace/
žadatel
Společnost s ručením omezeným
Právní
forma
Inovace prachotěsného svítidla na základě využití fotonických měničů typu
Název
projektu LED
Účelem je inovovat prachotěsné svítidlo na základě využití fotonických
Účel
měničů typu LED.
projektu
Virtuální prototyp (model) prachotěsného svítidla – ks – 1; inovační
Parametry
technologický audit – ks - 1
projektu
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196.250
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 70
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 137.375
maximální
výši (Kč)
Investice/ Neinvestice
Neinvestice
16.1.2017 – 30.6.2017
Termín
realizace
projektu
a ukládá
1. Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit zastupitelstvu
kraje poskytnutí dotace výše uvedenému subjektu k rozhodnutí,
2.

Termín: 20. 12. 2016
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit zastupitelstvu kraje rozpočtové opatření č. 378/16 jako
písemnou informaci.

hlasování č. 56

pro

7

proti

0

Termín: 20. 12. 2016
zdržel se
0
byl přijat

58. (43) Plná moc pro Radku Loučkovou Kotasovou a Jiřího Löffelmanna k zastupování
Libereckého kraje při uzavírání smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 100/V/16/RK
Plná moc pro Radku Loučkovou Kotasovou a Jiřího Löffelmanna k zastupování
Libereckého kraje při uzavírání smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se zmocněním Radky Loučkové Kotasové, členky rady kraje, řízení resortu
hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
k zastupování Libereckého kraje při uzavírání smluv o poskytnutí účelových dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje - Regionální inovační program, Příprava
a administrace projektů, Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel,
Podpora místní Agendy 21, Program na podporu činnosti mateřských center, včetně
případných dodatků a dohod o zrušení závazků, uzavíraných mezi Libereckým krajem
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a příjemci dotací při podepisování sdělení o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace,
výzev k provedení opatření k nápravě a výzev k vrácení dotace ve smyslu ust. § 10a
a § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
2) se zmocněním Jiřího Löffelmanna, člena rady kraje, řízení rezortu životního prostředí,
zemědělství a rozvoje venkova, k zastupování Libereckého kraje při uzavírání smluv
o poskytnutí účelových dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu obnovy
venkova včetně případných dodatků a dohod o zrušení závazků, uzavíraných
mezi Libereckým krajem a příjemci dotací při podepisování sdělení o nevyhovění žádosti
o poskytnutí dotace, výzev k provedení opatření k nápravě a výzev k vrácení dotace
ve smyslu ust. § 10a a § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení plné moci č. PM/248/2016
a PM/249/2016 Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 31. 12. 2016
hlasování č. 57 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
59. (44) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 381/16 - úprava specifických
ukazatelů v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, ocenění v soutěži Vesnice roku 2016
Ing. Kašparová požádala o úpravu po projednání, a to v příloze č. 1, neboť na žádost pana
starosty Svitáka dotace nebude investiční, ale neinvestiční, upozornila, že účel akce zůstává
stejný.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 101/V/16/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 381/16 - úprava specifických ukazatelů
v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů,
ocenění v soutěži Vesnice roku 2016
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 381/16, kterým se:
a) upravují specifické ukazatele v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního
rozvoje a evropských projektů, a to snížením specifického ukazatele Vesnice roku
o částku 300.000 Kč a navýšením specifických ukazatelů Rekonstrukce Kulturního
domu Heřmanice o částku 150.000 Kč a Revitalizace dětského hřiště ZŠ a MŠ Zlatá
Olešnice o částku 150.000 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly,
b) snižují výdaje v kapitole 919 03 Pokladní správa, ekonomický odbor a to snížením
specifického ukazatele finanční rezerva o částku 500.000 Kč a navyšují výdaje
v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů,
a to navýšením specifického ukazatele Dokončení projektu obnovy a rekonstrukce
přírodní a požární nádrže v obci Prysk o částku 500.000 Kč,
2) s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje:
a) obci Heřmanice, č.p. 2, 464 01 Heřmanice, IČ: 00672068 na projekt „Rekonstrukce
Kulturního domu“ do výše 150.000 Kč,
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b) obci Zlatá Olešnice, č.p. 172, 468 47 Zlatá Olešnice, IČ: 00262625 na projekt
„Revitalizace dětského hřiště ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice“ do výše 150.000 Kč,
c) obci Prysk, Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk, IČ: 00525197 na projekt „Dokončení
projektu obnovy a rekonstrukce přírodní a požární nádrže v obci Prysk“
do výše 500.000 Kč,
3) se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje:
a) č. OLP/5216/2016 na projekt „Rekonstrukce Kulturního domu“ uzavíranou
mezi Libereckým krajem a obcí Heřmanice, č.p. 2, 464 01 Heřmanice, IČ: 00672068,
b) č. OLP/5217/2016 na projekt „Revitalizace dětského hřiště ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice“
uzavíranou mezi Libereckým krajem a obcí Zlatá Olešnice, č.p. 172, 468 47 Zlatá
Olešnice, IČ: 00262625,
c)

č. OLP/5219/2016 na projekt „Dokončení projektu obnovy a rekonstrukce přírodní
a požární nádrže v obci Prysk“ uzavíranou mezi Libereckým krajem a obcí Prysk,
Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk, IČ: 00525197
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje materiál k projednání a ke schválení.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 58 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
60. (45) Změny v nominacích zástupců Libereckého kraje do Regionální stálé
konference Libereckého kraje
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 102/V/16/RK
Změny v nominacích zástupců Libereckého kraje do Regionální stálé konference
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
jmenuje
zástupce za Liberecký kraj do Regionální stálé konference Libereckého kraje:
člen: Martin Půta, hejtman,
náhradník: Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
člen: Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník: Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
člen: Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník: Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, zaměstnanosti,
tělovýchovy a sportu,
člen: Mgr. Romana Žatecká, předsedkyně Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
Zastupitelstva Libereckého kraje,
náhradník: Ing. Michal Kříž, člen Výboru hospodářského a regionálního rozvoje
Zastupitelstva Libereckého kraje,
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člen: Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů,
náhradník: RNDr. Ivana Pecháčková, vedoucí oddělení rozvojových koncepcí
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, informovat sekretariát Regionální stálé
konference o složení členů a jejich náhradníků za Liberecký kraj do Regionální stálé
konference.
Termín: 31. 12. 2016
hlasování č. 59 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
61. (46) Plná moc pro členku rady kraje Ing. Radku Loučkovou Kotasovou k právnímu
jednání jménem Libereckého kraje v rámci projektu Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 103/V/16/RK
Plná moc pro členku rady kraje Ing. Radku Loučkovou Kotasovou k právnímu jednání
jménem Libereckého kraje v rámci projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zmocněním Ing. Radky Loučkové Kotasové, členky rady kraje, řízení rezortu
hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
k zastupování Libereckého kraje při uzavírání smluv o poskytnutí dotace s konečnými
uživateli, podepisování monitorovacích zpráv a žádostí o proplacení výdajů v rámci projektu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji, jejich dodatků, dohod o zrušení závazků a výzev
k provedení opatření k nápravě a výzev k vrácení dotace ve smyslu ust. § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení plné moci č. PM/253/2016
hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 31. 12. 2016
hlasování č. 60 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
62. (47) Rozpočtové opatření č. 379/16 – rozhodnutí a změny rozhodnutí o poskytnutí
dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 104/V/16/RK
Rozpočtové opatření č. 379/16 – rozhodnutí a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací
v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) rozpočtové opatření č. 379/16, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace“ v úhrnné výši 150.359,96 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly
a to:
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a)

snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923
„Kotlíkové dotace“ v úhrnné výši 142.859,96 Kč
vyúčtování dotací a odstoupení žadatelů od projektů,
b) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923
„Kotlíkové dotace“ v úhrnné výši 7.500,00 Kč na
žadatele:

č.a.

jméno příjemce

2667200000

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

02 – Spolufinancování EU
na základě předložených
02 – Spolufinancování EU
základě předložené změny

původní výše
navrhovaná
dotace (v Kč)
nová
výše
schválená radou
dotace (v Kč)
kraje
'' ''''''''''''''''''' 120.000,00

112.500,00

c)

navýšením nerozepsaných rezerv o částku 30.359,96 Kč v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU „Kotlíkové dotace“,
d) zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce „Kotlíkových dotací“ v kapitole
923 02 – Spolufinancování EU ve výši 120.000,00 Kč takto:
č.a.

jméno příjemce

267343000 ''''''''' ''''''''''''''' '' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''
0

původní výše
dotace (v Kč)
schválená radou
kraje

navrhovaná
nová výše
dotace (v Kč)

0,00

120.000,00

2) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2067/2016, o poskytnutí účelové dotace z programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji, uzavřené mezi '''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''' ''''' '''''''''' a Libereckým
krajem, jehož předmětem je přidání realizace otopné soustavy a změna mikro
energetického opatření, přičemž výše dotace zůstává nezměněna,
3) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4694/2016, o poskytnutí účelové dotace z programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji, uzavřené mezi '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''
'''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''' '''' '''''''''''' a
Libereckým krajem, jehož předmětem je přidání realizace akumulační nádoby,
4) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1972/2016, o poskytnutí účelové dotace z programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji, uzavřené mezi '''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''
''''''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''' ''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''' a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna otopného zařízení, změna
procentního podílu dotace z 80% na 75% a změna celkové výše dotace ze 120.000 Kč
na 112.500 Kč,
5) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1773/2016, o poskytnutí účelové dotace z programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji, uzavřené mezi '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''
'''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''' '''''
'''''''''' a Libereckým krajem, jehož předmětem je přidání realizace mikro energetického
opatření, přičemž výše dotace zůstává nezměněna,
rozhoduje
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o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02 Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů v úhrnné výši
120.000,00 Kč, níže uvedenému žadateli, v uvedené výši a o uzavření smlouvy se žadatelem
podle vzoru schváleného usnesením č. 738/16/RK:
Registrační číslo žadatele
1343
Jméno a příjmení žadatele
'''''''''' ''''''''''''''
Datum narození žadatele
'''''''''''''''''''''''
Zdroj vytápění
Tepelné čerpadlo
Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní
Zhodnocení energetickým specialistou
fasáda apod.).
Výše poskytnuté dotace
120000,00 Kč
Podíl na celkových výdajích
80%
Doba realizace projektu
10.6.2016 - 9.6.2017
Místo realizace:
Adresa
''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''''
Číslo listu vlastnictví
'''''
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
''''''''
Katastrální území
'''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
Počet bytových jednotek
1
a ukládá
1) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi,
smlouvy o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji mezi výše
uvedeným příjemcem Petrem Janatou a Libereckým krajem, dle vzoru smluv
schváleného usnesením č. 738/16/RK ze dne 19. 4. 2016, k podpisu,
Termín: 31. 01. 2017
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválené dodatky
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi,
Termín: 31. 01. 2017
3) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 379/16 jako písemnou informaci
na jednání zastupitelstva kraje.
hlasování č. 61

pro

7

proti

0

Termín: 20. 12. 2016
zdržel se
0
byl přijat

63. (48) Informace o ukončení přípravy projektů a souhlas s vyřazením zmařené
investice k projektům „Rekonstrukce sociálního zázemí“ (Vyšší odborná škola sklářská
a Střední škola, Nový Bor) a „Rekonstrukce dřevostavby - učeben odborného výcviku“
(Integrovaná střední škola, Semily)
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 105/V/16/RK
Informace o ukončení přípravy projektů a souhlas s vyřazením zmařené investice
k projektům „Rekonstrukce sociálního zázemí“ (Vyšší odborná škola sklářská a Střední
škola, Nový Bor) a „Rekonstrukce dřevostavby - učeben odborného výcviku“
(Integrovaná střední škola, Semily)
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Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) informaci o ukončení přípravy a realizace projektu „Rekonstrukce sociálního zázemí“
(Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor) z důvodu zamítnutí
kofinancování projektu z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod,
b) informaci o ukončení přípravy a realizace projektu „Rekonstrukce dřevostavby - učeben
odborného výcviku“ (Integrovaná střední škola, Semily) z důvodu, že v rámci přípravy
projektu došlo k výraznému navýšení celkových výdajů projektu oproti výdajům
předpokládaným,
souhlasí
a) s vyřazením majetku vedeného na účtu 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,
pořízeného v rámci přípravy projektu „Rekonstrukce sociálního zázemí“ z evidence kraje
jako zmařenou investici:
Název

Pořizovací cena

Rok
pořízení

Studie proveditelnosti

13.800 Kč

2012

Projektová dokumentace pro provedení
stavby

42.000 Kč

2012

Zpracování žádosti o dotaci vč. příloh

90.300 Kč

2012

Celkem

146.100 Kč

(vč. přípravných prací a inženýrské činnosti)

b) s vyřazením majetku vedeného na účtu 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,
pořízeného v rámci přípravy projektu „Rekonstrukce dřevostavby - učeben odborného
výcviku“ jako zmařenou investici:
Název

Pořizovací cena v Kč

Rok
pořízení

138.000 Kč

2012

Projektová dokumentace pro stavební
povolení (vč. přípravných prací a inženýrské
činnosti)

a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, zajistit další postup
při vyřazování majetku kraje jako zmařenou investici.
Termín: 31. 12. 2016
hlasování č. 62 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
64. (49) Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 za rok 2015
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M. Půta shrnul informace uvedené v předloženém materiálu.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 106/V/16/RK
Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020 za rok 2015
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Monitoring Programu rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020 – průběžný monitoring 2015
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady, předložit tento materiál Zastupitelstvu
Libereckého kraje jako písemnou informaci.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 63 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
65. (50) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4851/2016 o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje město Rovensko pod Troskami
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 107/V/16/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4851/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje město Rovensko pod Troskami
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace města Rovensko pod Troskami, se sídlem náměstí
prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami, IČ: 00276073, o prodloužení
termínu realizace projektu „Výměna oken na radnici v Rovensku pod Troskami“, na jehož
realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.1 –
Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 375/16/ZK ze dne
21. 6. 2016,
souhlasí
1) s prodloužením termínu ukončení realizace projektu „Výměna oken na radnici
v Rovensku pod Troskami“ z 31. 12. 2016 na 31. 3. 2017, a prodloužením termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 2. 2017 na 20. 5. 2017,
a z 31. 3. 2017 na 30. 6. 2017 pro případ, že se na projekt vztahuje podmínka
kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí,
2) se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/4851/2016, o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi městem Rovensko pod Troskami,
se sídlem náměstí prof. Drahoňovského 1, 512 63 Rovensko pod Troskami, IČ: 00276073
a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu
a závěrečného vyúčtování, projektu „Výměna oken na radnici v Rovensku pod Troskami“
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje materiál k projednání a ke schválení.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 64 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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66. (103) Veřejná zakázka „Významné aleje Libereckého kraje – části I. – III.“
Rozhodnutí o podaných námitkách a jejich vyřízení
Na jednání rady kraje byli přizváni Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení veřejných zakázek
a Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek.
M. Pieter podrobně vysvětlil důvody, proč musí být veřejná zakázka vypsána znovu.
Bez dalších připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 108/V/16/RK
Veřejná zakázka „Významné aleje Libereckého kraje – části I. – III.“ Rozhodnutí
o podaných námitkách a jejich vyřízení
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o vyhovění námitkám proti rozhodnutí o vyloučení uchazeče ALL4TREES s.r.o. se sídlem
Otvovice 147, 272 27 Otvovice IČO 28998880, v souladu s ustanovením §111 zákona
č. 137/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, v zadávacím řízení
veřejné zakázky „Významné aleje Libereckého kraje“
ruší
A) usnesení č. 25/V/16/RK ze dne 29.11.2016, kterým bylo rozhodnuto
v části 1 – DUBY NA HRÁZI V OBOŘE
o vyloučení uchazeče Zahrada Harta s.r.o. se sídlem Voštice 129, 566 01 Vysoké Mýto
IČO 28774990,
o vyloučení uchazeče Tomáš Gut se sídlem Na Svépomoci 1094, 256 01 Benešov
IČO 70716714,
o vyloučení uchazeče KHL – EKO a.s. se sídlem Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov
IČO 26160277,
o vyloučení uchazeče ALL4TREES s.r.o. se sídlem Otvovice 147, 272 27 Otvovice
IČO 28998880,
o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „VÝZNAMNÉ ALEJE LIBERECKÉHO
KRAJE - ČÁST 1 – DUBY NA HRÁZI V OBOŘE“, a to uchazeče Bc. Petr Zvědělík se
sídlem Čajkovského 663/21, 586 01 Jihlava IČO 12159859
o schválení Smlouvy o dílo č. OLP/3667/2016
v části 2 – LIPOVÁ ALEJ KALVÁRIE
o vyloučení uchazeče Zahrada Harta s.r.o. se sídlem Voštice 129, 566 01 Vysoké Mýto
IČO 28774990,
o vyloučení uchazeče KHL – EKO a.s. se sídlem Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov
IČO 26160277
o vyloučení uchazeče ALL4TREES s.r.o. se sídlem Otvovice 147, 272 27 Otvovice
IČO 28998880
o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „VÝZNAMNÉ ALEJE LIBERECKÉHO
KRAJE - ČÁST 2 – LIPOVÁ ALEJ KALVÁRIE a to uchazeče Bc. Petr Zvědělík
se sídlem Čajkovského 663/21, 586 01 Jihlava IČO 12159859
o schválení Smlouvy o dílo č. OLP/3664/2016
v části 3 – ZÁMECKÁ LIPOVÁ ALEJ VE SLOUPU
o vyloučení uchazeče Zahrada Harta s.r.o. se sídlem Voštice 129, 566 01 Vysoké Mýto
IČO 28774990,
o vyloučení uchazeče KHL – EKO a.s. se sídlem Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov
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IČO 26160277,
o vyloučení uchazeče ALL4TREES s.r.o. se sídlem Otvovice 147, 272 27 Otvovice
IČO 28998880
o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „VÝZNAMNÉ ALEJE LIBERECKÉHO
KRAJE - ČÁST 3 – ZÁMECKÁ LIPOVÁ ALEJ VE SLOUPU“, a to uchazeče Bc. Petr
Zvědělík se sídlem Čajkovského 663/21, 586 01 Jihlava IČO 12159859
o schválení Smlouvy o dílo č. OLP/3665/2016
B) všechny úkony hodnotící komise po provedení posouzení kvalifikace učiněné v rámci
procesu posouzení a hodnocení přijatých nabídek v rámci veřejné zakázky Významné
aleje Libereckého kraje v části 1 – DUBY NA HRÁZI V OBOŘE, v části 2 – LIPOVÁ
ALEJ KALVÁRIE, v části 3 – ZÁMECKÁ LIPOVÁ ALEJ VE SLOUPU
jmenuje
k veřejné zakázce „Významné aleje Libereckého kraje“ v souladu s § 79 odst. 5 zákona
č. 137/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, jinou hodnotící komisi,
která provede nové posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
Ing. Radka Kotasová Loučková, 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,
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,
Bc. Pavel Bulíř, odborný pracovník ochrany přírody,
náhradník: Mgr. Irena Waldhauserová, vodborný pracovník ochrany přírody,
Ing. Kristián Habrda, odborný pracovník ochrany přírody,
náhradník: Mgr. Radomír Studený, odborný pracovník ochrany přírody,
Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů,
náhradník: Bc. Karolína Šimonová, projektová manažerka oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup
dle Směrnice rady kraje č. 1/2014.
Termín: 31. 01. 2017
hlasování č. 65 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
67. (51) Provádění změn rozpočtu 2016 prostřednictvím rozpočtových opatření v období
do konce roku 2016, ve kterém již orgány kraje nezasedají
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Klíma, vedoucí ekonomického odboru.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 109/V/16/RK
Provádění změn rozpočtu 2016 prostřednictvím rozpočtových opatření v období
do konce roku 2016, ve kterém již orgány kraje nezasedají
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Rada kraje po projednání
schvaluje
provádění změn rozpočtu 2016 Ing. Jitkou Volfovou, statutární náměstkyní hejtmana, řízení
rezortu ekonomiky, správy majetku a informatiky, prostřednictvím rozpočtových opatření
v období do konce roku 2016, ve kterém již orgány kraje nezasedají
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky
1) provádět, v souladu s pravidly k rozpočtu kraje 2016, změny rozpočtu 2016
prostřednictvím rozpočtových opatření, v období do konce roku 2016, ve kterém orgány
kraje již nezasedají,
Termín: 31. 12. 2016
2) předložit na jednání rady kraje na počátku roku 2017 písemnou informaci o provedených
změnách rozpočtu kraje v závěru roku 2016.
hlasování č. 66

pro

7

proti

0

Termín: 31. 01. 2017
zdržel se
0
byl přijat

68. (52) Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2016
Ing. Klíma shrnul zásadní informace z předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 110/V/16/RK
Plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2016
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad 2016
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit materiál o plnění rozpočtu kraje za období leden až listopad roku
2016 jako písemnou informaci na zasedání zastupitelstva kraje.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 67 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen J. Löffelmann.
69. (53) Jmenování hodnotících komisí - transformace Domov Sluneční dvůr, p.o. –
Jestřebí, Lada, Sosnová
Na jednání rady kraje byl opětovně přizván Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic
a správy nemovitého majetku.
M. Půta požádal o oslovení opozičních zastupitelů, za účelem jmenování jejich zástupců
do hodnotících komisí.
Bez dalších připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 111/V/16/RK
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Jmenování hodnotících komisí - transformace Domov Sluneční dvůr, p.o. – Jestřebí,
Lada, Sosnová
Rada kraje po projednání
ruší
a) část usnesení č. 1648/16/RK v bodě 2. b), kterou byla jmenována hodnotící komise,
b) část usnesení č. 1649/16/RK v bodě 2. b), kterou byla jmenována hodnotící komise,
c) část usnesení č. 1651/16/RK v bodě 2. b), kterou byla jmenována hodnotící komise,
jmenuje
a) k veřejné zakázce „Zpracování projektové dokumentace - Jestřebí - transformace Domov
Sluneční dvůr, p.o.“ hodnotící komisi ve složení:
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník: Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník: Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Miloslava Břicháčková, investiční technik – rozpočtář,
náhradník: Ing. Vlasta Šormová, vedoucí oddělení investic,
Mgr. Dagmar Prochásková, projektový manažer,
náhradník: Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných
zestrukturálních fondů,
Bc. Martina Teplá, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
náhradník: Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací,
b) k veřejné zakázce „Zpracování projektové dokumentace - Lada - transformace Domov
Sluneční dvůr, p.o.“ hodnotící komisi ve složení:
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník: Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník: Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Miloslava Břicháčková, investiční technik – rozpočtář,
náhradník: Ing. Vlasta Šormová, vedoucí oddělení investic,
Mgr. Dagmar Prochásková, projektový manažer,
náhradník: Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
Bc. Martina Teplá, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
náhradník: Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací,
c)

k veřejné zakázce „Zpracování projektové dokumentace - Sosnová - transformace Domov
Sluneční dvůr, p.o.“ hodnotící komisi ve složení:
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník: Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník: Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
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správy majetku a informatiky,
Ing. Miloslava Břicháčková, investiční technik – rozpočtář,
náhradník: Ing. Vlasta Šormová, vedoucí oddělení investic,
Mgr. Dagmar Prochásková, projektový manažer,
náhradník: Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
Bc. Martina Teplá, vedoucí oddělení příspěvkových organizací,
náhradník: Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Termín: 23. 12. 2016
hlasování č. 68 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen J. Löffelmann.
70. (54) Majetkoprávní operace – pronájem:
a)
nebytových prostor v budově "E" v k.ú. Liberec
b)
nájemní smlouva
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 112/V/16/RK
Majetkoprávní operace – pronájem:
a)
nebytových prostor v budově "E" v k.ú. Liberec
b)
nájemní smlouva
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) pronájem nebytových prostor – 12 kanceláří (3.11, 3.12-1, 3.12-2, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16,
3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22) o celkové výměře 368,42 m2 a ostatních ploch (chodba,
serverovna apod.) o celkové výměře 77,77 m2, nacházejících se ve 3. 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, a dále 3 parkovacích míst
na p.p.č. 4012 a p.p.č. 4009/1, nacházejících se v k.ú. Liberec, obci Liberec, evidovaných
na listu vlastnictví č. 4358 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Liberec, státní příspěvkové organizaci Centrum pro regionální rozvoj České
republiky, se sídlem U Nákladového nádraží 3144/4, Praha 3 – Strašnice, IČO 04095316,
za
účelem
administrativních
a
kancelářských
činností,
za
nájemné
ve výši 1.050 Kč/m2/rok za kancelářské plochy, ve výši 550 Kč/m2/rok za ostatní plochy,
a ve výši 11.900,82 Kč/rok/3 parkovací místa bez DPH, tj. 14.400 Kč/rok/3 parkovací
místa včetně DPH na dobu určitou tj. od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2024,
b) předložený návrh nájemní smlouvy č. OLP/5267/2016 mezi Libereckým krajem a státní
příspěvkovou organizací Centrum pro regionální rozvoj České republiky
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit po schválení, předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 01. 2017
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hlasování č. 69

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

71. (55) Majetkoprávní operace - prodej:
1. a) pozemku v k.ú. Kokonín
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k.ú. Liberec
b) kupní smlouva
3. a) pozemku v k.ú. Raspenava
b) kupní smlouva
Ing. Koudelka uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 113/V/16/RK
Majetkoprávní operace - prodej:
1. a) pozemku v k.ú. Kokonín
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k.ú. Liberec
b) kupní smlouva
3. a) pozemku v k.ú. Raspenava
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s prodejem části p.p.č. 950/1 o výměře 69 m2, nově označená jako p.p.č. 950/5, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 1500-012/2016
ze dne 1. 8. 2016, nacházející se v k.ú. Kokonín, obec Jablonec nad Nisou, a evidované
na listu vlastnictví č. 32 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, ''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''' '' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''' '''' '''''''''''',
Jablonec nad Nisou, za kupní cenu ve výši 34.500 Kč (slovy: třicet čtyři tisíc pět set
korun českých) s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí budou kupující,
2. s prodejem části p.p.č. 4571/1 o výměře 27 m2, nově označené jako p.p.č. 4571/42,
zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití garáž, vymezené geometrickým plánem
č. 5300-147/2016 ze dne 14. 6. 2016, nacházející se v k.ú. Liberec, obec Liberec,
a evidované na listu vlastnictví č. 10330 u Katastrálního pracoviště Liberec, '''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''', za kupní cenu ve výši 27.000 Kč (slovy: dvacet
sedm tisíc korun českých) s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude
kupující,
3.

s prodejem části p.p.č. 651 o výměře 262 m2, nově označené jako p.p.č. 651/2, trvalý
travní porost, vymezené geometrickým plánem č. 1595-107/2016 ze dne 5. 5. 2016,
nacházející se v k.ú. Raspenava, obec Raspenava, a ''''''''''''''''''''''' '''''' ''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''
'''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''' '''''''''''''' '''''''''' '''''''''
'''''''''''''''' za kupní cenu ve výši 26.200 Kč (slovy: dvacet šest tisíc dvě stě korun českých) s
tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude kupující,
schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/5246/2016 mezi Libereckým krajem
a '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''',
2.

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/5247/2016 mezi Libereckým krajem a ''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''
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3.

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/5248/2016 mezi Libereckým krajem
a '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje:
a)

předložit návrh na prodej pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 20. 12. 2016
b) zajistit po schválení prodeje pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
kupních smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 30. 06. 2017
2) Marku Pieterovi, náměstku hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
Termín: 30. 04. 2017
3) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Dům seniorů
Liberec – Františkov, se sídlem Domažlická 880/8, 460 10 Liberec 3, IČO 71220054,
Termín: 31. 10. 2017
4) Petru Tulpovi, náměstku hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední škola
hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, se sídlem Bělíkova 1387, 464 01
Frýdlant, IČO 00082554.
hlasování č. 70

pro

7

proti

0

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

72. (56) Majetkoprávní operace - budoucí darování:
a)
pozemků, komunikace a mostu v k.ú. Nová Ves nad Popelkou
b)
budoucí darovací smlouva
Ing. Koudelka uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 114/V/16/RK
Majetkoprávní operace - budoucí darování:
a)
pozemků, komunikace a mostu v k.ú. Nová Ves nad Popelkou
b)
budoucí darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
s budoucím darováním p.p.č. 3131 o výměře 2926 m2, p.p.č. 3137 o výměře 635 m2
a p.p.č. 3141 o výměře 76 m2, vše ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících
se v k.ú. Nová Ves nad Popelkou, obci Nová Ves nad Popelkou, a evidovaných na listu
vlastnictví č. 361 u Katastrálního pracoviště Semily, včetně stavby komunikace
ev.č. III/2848A a mostního objektu ev.č. 2848a-1, obci Nová Ves nad Popelkou, se sídlem
Nová Ves nad Popelkou 244, 512 71 Nová Ves nad Popelkou, IČO 00275948, kdy dochází
k rekonstrukci výše uvedených nemovitých věcí v rámci realizace stavby „Rekonstrukce
silnice k nádraží v Nové Vsi nad Popelkou“,
schvaluje
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předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí darovací číslo OLP/5249/2016
mezi Libereckým krajem a obcí Nová Ves nad Popelkou
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje:
a) předložit návrh na budoucí darování nemovitostí k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 20. 12. 2016
b) zajistit po schválení budoucího darování nemovitostí Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení budoucí darovací smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje.
hlasování č. 71

pro

7

proti

0

Termín: 30. 06. 2017
zdržel se
0
byl přijat

73. (57) Předběžný záměr koupě pozemků v k.ú. Hamr na Jezeře
Ing. Koudelka seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.
M. Půta navrhl, aby pozemky byly nejprve nabídnuty ke koupi obci Hamr na Jezeře. Tudíž
v tomto smyslu bude opraveno usnesení po projednání.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 115/V/16/RK
Předběžný záměr koupě pozemků v k.ú. Hamr na Jezeře
Rada kraje po projednání
doporučuje
předběžný záměr koupě části p.p.č. 409/18, p.p.č. 418/1 a p.p.č. 418/4, vše ostatní plocha,
způsob využití neplodná půda, nacházejících se v k.ú. Hamr na Jezeře, obec Hamr na Jezeře,
evidovaných na listu vlastnictví č. 3 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od státního
podniku Vojenské Lesy a stavby ČR, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 –
Dejvice, IČO 00000205
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zaslat odpověď na nabídku státnímu
podniku Vojenské Lesy a stavby ČR.
Termín: 09. 12. 2016
hlasování č. 72 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
74. (58) Veřejná zakázka „Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. – rekonstrukce
sprch Martinovo údolí“ – rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 116/V/16/RK
Veřejná zakázka „Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. – rekonstrukce sprch
Martinovo údolí“ – rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
Rada kraje po projednání
rozhoduje

- 65 -

Zápis z 2./V zasedání RK konaného dne 6. 12. 2016
o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. –
rekonstrukce sprch Martinovo údolí“ v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (zadavatel obdržel nepřijatelné
nabídky)
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana Libereckého kraje, zajištění dalšího postupu
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 12. 2016
hlasování č. 73 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
75. (88) Revokace části usnesení č. 1908/16/RK v bodě 2. b) – schvaluje – upravený
návrh plné moci pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizaci
Ing. Koudelka uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 117/V/16/RK
Revokace části usnesení č. 1908/16/RK v bodě 2. b) – schvaluje – upravený návrh plné
moci pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizaci
Rada kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 1908/16/RK v bodě 2. b) – schvaluje Plnou moc pro Krajskou správu silnic
Libereckého kraje, příspěvkovou organizaci,
schvaluje
upravený návrh Plné moci č. PM/186/2016 pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, zajistit po schválení předložit upravenou Plnou moc,
hejtmanovi Libereckého kraje Martinu Půtovi k podpisu.
Termín: 31. 12. 2016
hlasování č. 74 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
76. (98) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové
dokumentace - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace
v Krajské vědecké knihovně Liberec“
Ing. Koudelka shrnul informace uvedené v předloženém materiálu.
M. Pieter přiblížil konkrétní zadávací podmínky veřejné zakázky.
M. Půta se dotázal, zda bude součástí předmětu veřejné zakázky rovněž podmínka
energeticky úsporného provozu.
Ing. Koudelka a M. Pieter potvrdili, že toto je zakomponováno v předmětu VZ.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 118/V/16/RK
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Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské
vědecké knihovně Liberec“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské vědecké
knihovně Liberec“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
jmenuje
a) komisi pro otevírání obálek ve složení:
Ing. Blahová Milada, referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Vlasta Šormová, vedoucí oddělení investic,
Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Ing. Zítková Vladimíra, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Jäger Stanislav, projektový manažer,
náhradník: Ing. Körteltová Martina, vedoucí oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
b) hodnotící komisi ve složení:
Ing. Vinklátová Květa, členka rady kraje, řízení rezortu cestovního ruchu, památkové
péče a kultury,
náhradník: Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek,
Ing. Loučková Kotasová Radka, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník: Ing. Volfová Jitka, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Blahová Milada, referent oddělení investic,
náhradník: Ing. Vlasta Šormová, vedoucí oddělení investic,
Ing. Jäger Stanislav, projektový manažer,
náhradník: Ing. Körteltová Martina, vedoucí oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
Mgr. Bc. Féna Martin, vedoucí oddělení kultury,
náhradník: Mgr. Damborská Jana, odborný pracovník oddělení kultury,
schvaluje
a) formulář „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“,
b) text „Zadávací dokumentace“,
c) závazný návrh Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/5078/2016
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: 06. 01. 2017
hlasování č. 75 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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77. (63) Soubor opatření a projektů Libereckého kraje vyplývajících z Opatření obecné
povahy, kterým se vydává Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Severovýchod –
CZ05
Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.
RNDr. Šádková shrnula informace uvedené v předloženém materiálu.
M. Půta se pozastavil nad vyčleněním finančních prostředků na aleje, na společnosti Silnice
LK, která by měla, dle tohoto opatření, pořídit za 25 mil. Kč vozidla na čištění pozemních
komunikací.
Následně proběhla diskuze týkající se obsahu dokumentu Opatření obecné povahy.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 119/V/16/RK
Soubor opatření a projektů Libereckého kraje vyplývajících z Opatření obecné povahy,
kterým se vydává Program zlepšování kvality ovzduší, zóna Severovýchod – CZ05
Rada kraje po projednání
schvaluje
soubor opatření a projektů Libereckého kraje s návrhem finančního plnění naplňujících
Opatření obecné povahy, kterým se vydává „Program zlepšování kvality ovzduší, zóna
Severovýchod – CZ05“, po dobu jeho platnosti
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit soubor opatření a projekty Zastupitelstvu Libereckého kraje jako
písemnou informaci.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 76 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
78. (66) Změna termínu realizace projektu Městu Desná - Smlouva o poskytnutí účelové
dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí
č. OLP/1477/2015
RNDr. Šádková uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 120/V/16/RK
Změna termínu realizace projektu Městu Desná - Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí
č. OLP/1477/2015
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Města Desná, se sídlem Krkonošská 318, 468 61 Desná v Jizerských
horách, IČ 00262307, o prodloužení termínu realizace projektu „Zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci vodovodu a kanalizace Finsko“ na jehož realizaci byla
schválena dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 184/14/ZK ze dne 3. 6. 2014,
souhlasí
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se změnou termínu realizace projektu „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
vodovodu a kanalizace Finsko“ ze dne 31. 12. 2016 na 31. 8. 2017, a s prodloužením termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 2. 2017 na 20. 10. 2017 z důvodu
zajištění vydání stavebního povolení,
schvaluje
text dodatku č. 4 ke smlouvě OLP/1477/2015 o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany
vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu „Zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu a kanalizace Finsko“ mezi Libereckým
krajem a Městem Desná, se sídlem Krkonošská 318, 468 61 Desná v Jizerských horách,
IČ 00262307
a ukládá
a) Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a schválení
materiál „Změna termínu realizace projektu - Smlouva o poskytnutí účelové dotace
z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí
č. OLP/1477/2015“,
Termín: 20. 12. 2016
b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi kraje, dodatek za podmínky schválení prodloužení termínu realizace projektu
Městu Desná v zastupitelstvu kraje.
hlasování č. 77

pro

7

proti

0

Termín: 31. 03. 2017
zdržel se
0
byl přijat

79. (67) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 370/16 - Rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Fondu ochrany vod Libereckého kraje na zajištění zásobování pitnou vodou
v oblasti zatížené těžbou v dole Turów – dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR);
Program vodohospodářských akcí 2016
RNDr. Šádková seznámila členy rady kraje s předloženým materiálem.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 121/V/16/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 370/16 -Rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Fondu ochrany vod Libereckého kraje na zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti
zatížené těžbou v dole Turów – dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR); Program
vodohospodářských akcí 2016
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 370/16, kterým se:
a) upravují výdaje v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod Libereckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, nespecifikované rezervy na „Zajištění zásobování
pitnou vodou a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou v dole Turów“ ve výši
1.018.207,80 Kč a současně se upravují specifické ukazatele v kapitole 932 08 Fond ochrany vod Libereckého kraje, „Zajištění zásobování pitnou vodou
a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou v dole Turów“ v celkové výši
1.018.207,80 Kč, v tom:
I. specifický ukazatel „DUR - Hrádek n. N. - Václavice“ snižuje o 658.841,40 Kč
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na částku 647.958,60 Kč,
II. specifický ukazatel „DUR – Chrastava – Horní Vítkov“ snižuje o 359.366,40 Kč
na částku 294.033,60 Kč,
III. nespecifikované rezervy se navyšují o 1.018.207,80 Kč na 4.484.207,80 Kč,
b) snižují výdaje v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod Libereckého kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství, nespecifikované rezervy Programu
vodohospodářských akcí ve výši 907.639,- Kč a současně se navyšují, zavádí nové
specifické ukazatele v kapitole 932 08 - Fond ochrany vod Libereckého kraje,
Program vodohospodářských akcí v celkové výši 907.639,- Kč, v tom:
I. specifický ukazatel „Košťálov, Kundratice střed - PD na obnovu vodovodu Košťálov“ ve výši 150.960,- Kč,
II. specifický ukazatel „Košťálov, PD na obnovu vodovodního řadu, dolní část obce SO Košťálov a Libštát“ ve výši 112.492,80 Kč,
III. specifický ukazatel „Benecko - přeložka vodovodu Štěpanická Lhota VHS Turnov“ ve výši 644.186,20 Kč,
2.

s poskytnutím účelových investičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje:
a) na „Zajištění zásobování pitnou vodou a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou
v dole Turów“, do úhrnné výše 941.992,20 Kč níže uvedeným příjemcům do výše
uvedené v tabulce.

Název
příjemce

IČ

Adresa/sídl
o

0026285 Horní
Město
4
náměstí 73,
Hrádek
46334
nad Nisou
Hrádek nad
Nisou

Město
Chrastav
a

0026287 náměstí 1.
1
máje 1,
463 31
Chrastava

Název projektu

Zajištění zásobování
pitnou vodou v
Hrádku nad Nisou městské části
Václavice,
zpracování
projektové
dokumentace pro
územní rozhodnutí
Zajištění zásobování
pitnou vodou
Chrastavy – Horního
Vítkova

Dotace
v max. výši
Kč/podíl
Parametry
dotace
z celkových
způsobilých
výdajů %

Projektová
dokumentace 647.958,60
k územnímu
/90%
řízení 1 ks

Projektová
dokumentace 294.033,60
k územnímu
/90%
řízení 1 ks

b) Program vodohospodářských akcí 2016, v úhrnné výši 907.639,- Kč níže uvedeným
příjemcům do výše:

Název příjemce

IČ

Adresa/sídl
o

Název
projektu
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h
způsobilýc
h výdajů
%
Košťálov,
Kundratice
Košťálov
střed –
0027584
201, 512 02 projektová
Obec Košťálov
1
Košťálov dokumentace
na obnovu
vodovodu
Košťálov,
projektová
Košťálov dokumentace
Svazek obcí
6201320
201, 512 02
Košťálov a
na obnovu
3
Košťálov
Libštát
vodovodního
řádu, dolní
část obce
Benecko –
Antonína
Vodohospodářs
přeložka
4929593
Dvořáka
ké sdružení
vodovodu
4
287, 511 01
Turnov
Štěpanická
Turnov
Lhota
3.

Projektová
dokumentace
k územnímu a
stavebnímu
řízení 1 ks

150.960,/68%

Projektová
dokumentace
112.492,80
k územnímu a
/69,44
stavebnímu
řízení 1 ks

Vodovodní
řady 393,4 m

644.186,2
/70%

se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – Fond ochrany
vod Libereckého kraje:
a)

„Zajištění zásobování pitnou vodou a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou v dole
Turów“ uzavíranou:
I. mezi Libereckým krajem a Městem Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34
Hrádek nad Nisou, IČ 00262854 na projekt pod názvem „Zajištění zásobování pitnou
vodou v Hrádku nad Nisou - městské části Václavice, zpracování projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí“, č. OLP/5133/2016,
II. mezi Libereckým krajem a Městem Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31
Chrastava, IČ 00262871, na projekt pod názvem „Zajištění zásobování pitnou vodou
Chrastavy – Horního Vítkova“, č. OLP/5134/2016,
b) Program vodohospodářských akcí 2016 uzavíranou:
I. mezi Libereckým krajem a Obcí Košťálov, Košťálov 201, 512 02 Košťálov,
IČ 00275841, na projekt pod názvem „Košťálov, Kundratice střed – projektová
dokumentace na obnovu vodovodu“, č. OLP/4666/2016,
II. mezi Libereckým krajem a Svazkem obcí Košťálov a Libštát, IČ 62013203,
na projekt pod názvem „Košťálov, projektová dokumentace na obnovu vodovodního
řádu, dolní část obce“, č. OLP/5131/2016,
III. mezi Libereckým krajem a Vodohospodářským sdružením Turnov, Antonína
Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934 na projekt pod názvem „Benecko –
přeložka vodovodu Štěpanická Lhota“, č. OLP/5135/2016
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál „Změna rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 370/16 - Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Fondu ochrany vod
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Libereckého kraje na zajištění zásobování pitnou vodou v oblasti zatížené těžbou v dole
Turów - dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR); Program vodohospodářských akcí
2016" k projednání a schválení.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 78 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
80. (68) Smlouva o spolupráci při odstranění odpadů z nelegálního skladu Pěnčín –
Sanace ekologické zátěže
RNDr. Šádková podrobně popsala předložený materiál.
M. Půta navrhl, aby Ing. Volfová částku, plynoucí ze smlouvy o spolupráci, začlenila
do návrhu rozpočtu Libereckého kraje.
RNDr. Šádková uvedla, že část finančních prostředků, které nebyly vyčerpány z předchozích
akcí, např. Bulovka, budou použity na likvidaci nelegálního skladu v Pěnčíně. Dále uvedla,
že se čeká na doúčtování finančních prostředků od KSS LK z bourání v Ralsku.
Proběhla diskuze týkající se činností spojených s odstraněním odpadů z nelegálního skladu,
přesuny a začlenění finančních částek do návrhu rozpočtu LK.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 122/V/16/RK
Smlouva o spolupráci při odstranění odpadů z nelegálního skladu Pěnčín – Sanace
ekologické zátěže
Rada kraje po projednání
souhlasí
se Smlouvou o spolupráci při odstranění odpadů z nelegálního skladu Pěnčín – Sanace
ekologické zátěže č. OLP/4767/2016 mezi Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a,
460 01 Liberec, IČ 70891508, Městem Železný Brod se sídlem náměstí 3. května 1, 468 22
Železný Brod, IČ 00262633, Obcí Pěnčín se sídlem Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov,
IČ 00262501 a panem Josefem Pulíčkem bytem Alšovice 46, 468 21 Pěnčín, IČ 43247237
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál „Smlouva o spolupráci
při odstranění odpadů z nelegálního skladu Pěnčín – Sanace ekologické zátěže“ ke schválení.
hlasování č. 79

pro

7

proti

0

Termín: 20. 12. 2016
zdržel se
0
byl přijat

81. (69) Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 30
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 123/V/16/RK
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – změna č. 30
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou č. 30 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje pro město Turnov
a ukládá
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Jiřímu Lőffelmannovi, členu rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje návrh změny č. 30 Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací Libereckého kraje ke schválení.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 80
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
82. (70) Žaloba na určení neplatnosti smluv mezi společnostmi Ekocentrum o.p.s.
a Suchopýr o.p.s.
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Karel Pop, vedoucí oddělení vodního a lesního
hospodářství a současně člen správní rady Ekocentra o.p.s.
J. Löffelmann objasnil stávající situaci v Ekocentru v Oldřichově v Hájích. Konstatoval fakta
týkající se smluv (darovací smlouva a smlouva o užívání nemovitých věcí), které umožňují
bezplatné užívání nemovitostí ve vlastnictví Ekocentra společností Suchopýr. Liberecký kraj
požadoval po obou společnostech odstoupení od těchto smluv, ale obě společnosti toto
odmítají. Dále konstatoval, že odbor životního prostředí v součinnosti s odborem právním
doporučují radě kraje, aby žádosti o prodloužení lhůty nevyhověla a podala žalobu
na neplatnost uzavření rámcové darovací smlouvy, kterou jménem společnosti Ekocentrum
uzavřel její ředitel se společností Suchopýr bez vědomí správní rady.
Ing. Pop potvrdil slova J. Löffelmanna. Shrnul, že rada kraje v červenci projednala to,
že Ekocentrum uzavřelo smlouvy, které jsou v rozporu se zákonem, jsou nevýhodné
pro Ekocentrum, byly uzavřeny v podjatosti, protože ředitel Ekocentra je zároveň majitelem
Suchopýru, smlouvy byly podepsány nad rámec jeho pravomocí. Před podpisem smluv bylo
nutné zajistit předchozí písemný souhlas správní rady. Správní rada smlouvy neprojednávala.
Liberecký kraj vyzval písemně Ing. Hromádku, aby odstoupil od těchto smluv do 30. 9. 2016
a nebo ať správní rada dodatečně smlouvu schválí. Pokud neučiní ani jeden z těchto kroků,
tak Liberecký kraj bude nucen podat žalobu. Závěrem od smluv smluvní strany neodstoupily,
ve správní radě Ekocentra nebyl tento bod vůbec zařazen do programu jednání, tudíž nyní
zbývá podat žalobu.
J. Löffelman konstatoval, že podání žaloby dává jistou oporu ve vyjednávání.
MUDr. Sobotka sdělil, že nemá dostatek informací k tomu, aby byl schopen zodpovědně
rozhodnout o podání žaloby. Uvedl, že nezná názor druhé strany, z těchto důvodů avizuje,
že se při hlasování zdrží.
Následně proběhla rozsáhlá diskuze týkající se vzniku Ekocentra, stěhování společnosti
STŘEVLIK do Hejnic, podání žaloby na neplatnost právního jednání, komunikace
s Ing. Hromádkou, zakladatelm společnosti Suchopýr, podmínky v zakládací smlouvě,
souvislosti s domem přírody v Dolánkách, složení správní rady, narovnání smluvních vztahů,
majetkové podíly. Mgr. Svoboda navrhl vypustit část textu usnesení ve výroku rozhoduje c).
Členové rady kraje souhlasili s návrhem Mgr. Svobody na úpravu usnesení po projednání.
M. Půta nechal hlasovat o takto upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 124/V/16/RK
Žaloba na určení neplatnosti smluv mezi společnostmi Ekocentrum o.p.s. a Suchopýr
o.p.s.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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dopis Ekocentra Oldřichov v Hájích o.p.s. IČ 25430475, se sídlem, č. p. 5, 463 31 Oldřichov
v Hájích ze dne 5. října 2016, ve kterém žádá o prodloužení lhůty k nápravě,
rozhoduje
a) o neprodloužení lhůty k nápravě, stanovené společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích
o.p.s. IČ 25430475, se sídlem, č. p. 5, 463 31 Oldřichov v Hájích usnesením
č. 1280/16/RK,
b) jménem Libereckého kraje, jakožto zakladatele společnosti Ekocentrum Oldřichov
v Hájích o.p.s. IČ 25430475, se sídlem, č. p. 5, 463 31 Oldřichov v Hájích, o podání
žaloby na neplatnost právního jednání (úkonu) uzavření Rámcové darovací smlouvy ze
dne 14. 9. 2015, kterou jménem společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.
uzavřel její ředitel se společností Suchopýr o.p.s. IČ 25419358, se sídlem, č. p. 5, 463 31
Oldřichov v Hájích, aniž by správní rada společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích
o.p.s. vydala předchozí souhlas písemnou formou k právnímu jednání (úkonu) a aniž by
o tom byl vyrozuměn zakladatel,
c)

jménem Libereckého kraje, jakožto zakladatele společnosti Ekocentrum Oldřichov
v Hájích o.p.s. IČ 25430475, se sídlem, č. p. 5, 463 31 Oldřichov v Hájích, o podání
žaloby na neplatnost právního jednání (úkonu) uzavření Smlouvy o užívání nemovitých
věcí ze dne 1. 4. 2016, kterou jménem společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích o.p.s.
uzavřel její ředitel se společností Suchopýr o.p.s. IČ 25419358, se sídlem, č. p. 5, 463 31
Oldřichov v Hájích, aniž by správní rada společnosti Ekocentrum Oldřichov v Hájích
o.p.s. vydala předchozí souhlas písemnou formou k právnímu jednání (úkonu)
a aniž by o tom byl vyrozuměn zakladatel

a ukládá
a) Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí zemědělství
a rozvoje venkova, informovat o neprodloužení lhůty k nápravě společnost Ekocentrum
o.p.s.,
Termín: 30. 12. 2016
b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit podání žaloby u věcně a místně
příslušného soudu.
hlasování č. 81

pro

6

proti

0

Termín: 31. 01. 2017
zdržel se
1
MUDr. Sobotka

byl přijat

83. (71) Změna zřizovacích listin a příloh číslo 1 příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1.
Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková
organizace
2.
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace
3.
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
M. Půta požádal, aby zřizovací listiny (body č. 71 a 72) byly projednány v zastupitelstvu
pod jedním bodem.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 125/V/16/RK
Změna zřizovacích listin a příloh číslo 1 příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1.
Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková
organizace
2.
Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace
3.
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s úplným zněním zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Gymnázia a Střední odborné školy,
Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace, ve které došlo k vymezení
majetkových práv a navýšení hodnot svěřeného nemovitého majetku po rekonstrukci
budovy školy, a to s účinností od 1. 1. 2017,
2. s úplným zněním zřizovací listiny včetně přílohy č. 1 Střední školy, Lomnice
nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace, ve které došlo k vymezení
majetkových práv a navýšení hodnot svěřeného nemovitého majetku po rekonstrukci
kotelny v budově školy, a to s účinností od 1. 1. 2017,
3.

s úplným zněním zřizovací listiny Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné
školy Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace, ve které byl upraven
článek VI. Vymezení majetkových práv a povinností, a to s účinností od 1. 1. 2017

a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál zastupitelstvu kraje.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 82
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

84. (72) Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Střední školy hospodářské a lesnické,
Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 126/V/16/RK
Změna přílohy č. 1 zřizovací listiny Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant,
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přílohou č. 1 zřizovací listiny Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova
1387, příspěvková organizace, a to z důvodu změn v nemovitém majetku svěřeného
organizaci, čímž došlo ke změně v majetku předaného k hospodaření
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit zastupitelstvu kraje ke schválení přílohu č. 1 zřizovací listiny
příspěvkové organizace.
Termín: 20. 12. 2016
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hlasování č. 83

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

85. (73) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 387/16 – úprava kapitoly 917 04 –
transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 920 09 Kapitálové
výdaje, odbor zdravotnictví - Závazek poskytnutí investiční dotace obci Bedřichov
na kofinancování projektu Zasněžování běžeckých tratí Bedřichov stadion
M. Půta podrobně seznámil členy rady kraje s dohodami, ze kterých vyplývá příslib finanční
pomoci při realizaci zasněžování běžeckých tratí na bedřichovském stadionu.
P. Tulpa uvedl, že materiál je předložen na stůl, neboť byl teprve 5. 12. 2016 projednán
ve Výboru pro tělovýchovu a sport.
Proběhla diskuze, ze které vyplynul závěr, že finanční prostředky budou vyčleněny z ropočtu
rezortu zdravotnictví. Po projednání bude materiál v tomto smyslu upraven po projednání.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 127/V/16/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 387/16 – úprava kapitoly 917 04 – transfery,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 920 09 Kapitálové výdaje,
odbor zdravotnictví - Závazek poskytnutí investiční dotace obci Bedřichov
na kofinancování projektu Zasněžování běžeckých tratí Bedřichov stadion
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 387/16, kterým se upravuje výdajová
část rozpočtu Libereckého kraje následovně,
1.1 snižuje se kapitola 920 09 – Kapitálové výdaje/odbor zdravotnictví, č. a. 0990510000
KNL - kompletní rekonstrukce a modernizace v celkové výši 5.000.000,- Kč,
1.2 navyšuje se kapitola 917 04 – transfery/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sport
v celkové výši 5.000.000,- Kč, akce číslo 04804793009 – Obec Bedřichov, Bedřichov
218 – Zasněžování běžeckých stop – Bedřichov stadion,
2. se závazkem spolufinancování projektu Zasněžování běžeckých stop – Bedřichov stadion
do výše 5.000.000,- Kč formou účelové investiční dotace v roce 2017 za předpokladu,
že bude projekt podpořen investiční dotací poskytnutou Ministerstvem školství, mládeže,
a tělovýchovy České republiky v rámci Programu 133510 – Podpora technické základny
sportu.
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál: „Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 387/16 –
úprava kapitoly 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly
920 09 Kapitálové výdaje, odbor zdravotnictví - Závazek poskytnutí investiční dotace obci
Bedřichov na kofinancování projektu Zasněžování běžeckých stop - Bedřichov stadion“
k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 84
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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86. (74) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 382/16 – úprava kapitoly 917 04 –
transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti tělovýchovy a sportu
M. Půta shrnul informace uvedené v předloženém materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 128/V/16/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 382/16 – úprava kapitoly 917 04 – transfery,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
souhlasí
A) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 382/16, kterým se upravuje výdajová
část rozpočtu Libereckého kraje následovně:
1. upravuje se kapitola 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
ve výši 260.000 Kč
a)

snížení specifického ukazatele číslo akce 04801360000 – Jizerská o.p.s., Bedřichov –
Jizerská magistrála 2016/2017 ve výši 260.000 Kč
b) zavedení nového specifického ukazatele v celkové výši 260.000 Kč:
p
č

číslo
akce

výše
podpory v
Kč

s názvem

VK DUKLA
0480478
1
LIBEREC
0000
s.r.o.

Husitská
582/28

Liga mistrů 460 07
254266 pronájem
Liberec 3 05
akreditované
haly

260.000

souhlasí
B) s poskytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt
příjemci:
sml
p
název
ouv
č
projektu
a

ič

žadatel

ulice

nákla
psč + dy
obec celke
mv
Kč

výše
podí
podp
účel
l LK
ory v
projektu
v%
Kč

dem
inim
is

Volejbal
ový klub
Liga
VK
460
Dukla
mistrů Husitsk
525
2542 DUKLA
07
56,5 Liberec
1
pronájem
á
460.0 260.0
ano
2
6605 LIBERE
Libe
2
po
akreditova
582/28
00
00
C s.r.o.
rec 3
vítězství
né haly
ve
volejbalo
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vé
extralize
2015/16
postoupil
do
prestižní
Ligy
mistrů.
Vzhlede
mk
přísným
podmínk
ám CEV
(Evropsk
á
volejbalo
vá
federace)
musíme
odehrát
všechna
utkání v
Home
Credit
Areně.
souhlasí
C) s neposkytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt
příjemci:
p název
č projektu

psč +
obec

ič

žadatel

2703087
3

460 06
DRACI
Liberec
Dobiášov
FBC
VI700.000
a 851/5
LIBEREC
Rochlic
e

1

Mobilní
vybavení a
pronájem
Home
Credit
Arény pro
FBC
Liberec

2

Automatick
á závlaha
1838124
fotbalového
3
hřiště Letka
Liberec

ulice

výše
požadov
ané
účel projektu
dotace v
Kč

FC
SLOVAN Na
LIBEREC Hradbác
-mládež, h 1300
spolek
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460 01
Liberec

Nákup mobilního
vybavení pro
zlepšení podmínek
soutěžních hal

Fotbalový areál
Letka Liberec je
jedinou tréninkovou
250.000 a hrací plochou
tréninkového centra
mládeže FC Slovan
Liberec, které
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zahrnuje 12
družstev od 7 do 17
let. V současné
době je zavlažování
prováděno ručně,
což je značně
časově náročné a
nekvalitní
souhlasí
D) se zněním smlouvy č. OLP/5252/2016 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace mezi VK
DUKLA LIBEREC s.r.o., Husitská 582/28, 460 07 Liberec 3, IČ: 25426605,
rozhoduje
o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemce:
výše
název
psč +
požadova
pč
ič
žadatel
ulice
účel projektu
projektu
obec
né dotace
v Kč
Zkvalitnění
Pravidelná celoroční
Tělovýcho
tréninkového
sportovní činnost
vná jednota Dolní
468 44
procesu a
dětí a mládeže
1
16389751 Jiskra
Maxov
Josefův 40.000
pořízení
realizována
Josefův
218
Důl
vybavení pro
v oddílech lyžování
Důl
nové zájemce
a kopané
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit, po schválení změny rozpočtu –
rozpočtového opatření č. 382/16 v zastupitelstvu kraje, předložení smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/5252/2016 k podpisu Petru Tulpovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
2.

Termín: 28. 02. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit po rozhodnutí o poskytnutí
a neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje orgány Libereckého
kraje informování žadatelů o podpoře či nepodpoře projektů,

3.

Termín: 28. 02. 2017
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 382/16 ke schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.

hlasování č. 85

pro

7

proti

0

Termín: 20. 12. 2016
zdržel se
0

byl přijat

87. (75) Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2508/2016 o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje v programu 4.23 Sportovní akce pro FC SLOVAN
LIBEREC - mládež
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Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 129/V/16/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2508/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje v programu 4.23 Sportovní akce pro FC SLOVAN LIBEREC mládež
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce FC SLOVAN LIBEREC - mládež, spolek, IČ: 18381243, se sídlem
Na Hradbách 1300/17, 460 01 Liberec I, o snížení celkových výdajů projektu „NIKE CUP
2016“ podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje v programu č. 4.23 – Sportovní
akce z původní celkové výše 134.000 Kč na 92.000 Kč,
souhlasí
se zněním Dodatku č. 1 smlouvy č. OLP/2508/2016 o poskytnutí účelové dotace na projekt
„NIKE CUP 2016“, uzavřeného mezi Libereckým krajem a FC SLOVAN LIBEREC mládež, spolek se sídlem Na Hradbách 1300/17, 460 01 Liberec I, IČ: 18381243, jehož
předmětem je snížení celkových výdajů projektu z původní výše 134.000 Kč na 92.000 Kč
s tím, že výše dotace Libereckého kraje, účel projektu a závazné parametry se nemění
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2508/2016 o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje oblast podpory 4B tělovýchova a sport č. 4.23
Sportovní akce na projekt „NIKE CUP 2016“ zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 86
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání rady kraje se vrátila Ing. Květa Vinklátová.
88. (76) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 372/16 – Úprava kapitol 914 04 –
Udržitelnost projektů spolufinancovaných z prostředků EU a 923 04 – Spolufinancování
EU/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 130/V/16/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 372/16 – Úprava kapitol 914 04 – Udržitelnost
projektů spolufinancovaných z prostředků EU a 923 04 – Spolufinancování EU/odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 372/16, kterým se:
1. snižuje kapitola 914 04 – Působnosti kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
- Udržitelnost projektů spolufinancovaných z prostředků EU – projekt Podpora
přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji, ORG 045014000, ve výši
260.000,00 Kč,
2. navyšuje kapitola 923 04 – Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu - projekt Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje,
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ORG 4600010000, ve výši 260.000,00 Kč
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 372/16 k projednání
a ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 87
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
89. (77) Rozpočtové opatření č. 371/16 – úprava kapitoly 916 – odvody na MŠMT
P. Tulpa uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 131/V/16/RK
Rozpočtové opatření č. 371/16 – úprava kapitoly 916 – odvody na MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 371/16, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 3.338 Kč, jedná
se o zaplacené penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně od Mateřské školy
Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace, částka bude odvedena na účet
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, současně se navyšují výdaje v kapitole 916 04
– Účelové provozní neinvestiční dotace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
o celkovou částku 3.338 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 371/16 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 88
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
90. (78) Rozpočtové opatření č. 373/16 – úprava kapitoly 916 - neinvestiční dotace
z MŠMT – rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky
a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním na období září – prosinec 2016“ modul A, rozvojový program „Zvýšení
platů pracovníků regionálního školství“
Mgr. Křeček seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 132/V/16/RK
Rozpočtové opatření č. 373/16 – úprava kapitoly 916 - neinvestiční dotace z MŠMT –
rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty
se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním
na období září – prosinec 2016“ modul A, rozvojový program „Zvýšení platů
pracovníků regionálního školství“
Rada kraje po projednání
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schvaluje
rozpočtové opatření č. 373/16, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 20.546.270 Kč
z titulu přijatých neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy na rozvojový program „Financování asistentů pedagoga
pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním na období září – prosinec 2016“ modul A, rozvojový program „Zvýšení
platů pracovníků regionálního školství“, současně se navyšují výdaje v kapitole 91604 –
Účelové provozní neinvestiční dotace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
o celkovou částku 20.546.270 Kč, a to na:
a) rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty
se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním
na období září – prosinec 2016“ pod účelovým znakem 33 215 v celkové výši 56.275 Kč,
b) rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ pod účelovým
znakem 33 052 v celkové výši 20.489.995 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 373/16 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 89
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
91. (79) Rozpočtové opatření č. 375/16 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové
organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
P. Tulpa uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 133/V/16/RK
Rozpočtové opatření č. 375/16 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 375/16, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 913 04 –
příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové
výši 320.992 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly:
1. snížení dílčího ukazatele: finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu roku
ve výši 320.992 Kč,
2. snížení dílčího ukazatele: Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace
ve výši 100.000 Kč z důvodu nerealizace akce – úprava bytových jednotek,
3.

4.

5.

snížení dílčího ukazatele: Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, Riegrova 16,
příspěvková organizace ve výši 182.997,29 Kč z důvodu zrušení organizace k 31. 8. 2016
– vrácení nevyčerpaného provozního příspěvku,
snížení dílčího ukazatele: Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661,
příspěvková organizace ve výši 206.010,71 Kč z důvodu zrušení organizace k 31. 8. 2016
– vrácení nevyčerpaného provozního příspěvku,
snížení dílčího ukazatele: Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec,
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6.

7.

8.
9.

Husova 367/10, příspěvková organizace ve výši 200.000 Kč z důvodu ušetření
provozních nákladů,
navýšení dílčího ukazatele: Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace
ve výši 43.000 Kč na opravu havarijního stavu prasklého vodovodního potrubí
mezi hlavní a vedlejší budovou,
navýšení dílčího ukazatele: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1,
příspěvková organizace ve výši 50.000 Kč na úhradu nákladů spojených s opravou
příjezdové komunikace,
navýšení dílčího ukazatele: Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková organizace
ve výši 180.000 Kč na úhradu nákladů za pronájem městské tělocvičny,
navýšení dílčího ukazatele: Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a obchodní
akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace ve výši
69.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením aktivních prvků (switche) k řízení
a zabezpečení síťového provozu,

10. navýšení dílčího ukazatele: Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou,
Smetanova 66, příspěvková organizace ve výši 300.000 Kč na úhradu nákladů
za rekreační areál Hosty za období leden – září 2016 (příprava areálu k prodeji, zhotovení
energetického štítku, vyhotovení geometrického plánu, znalecké posudky, atd.),
11. navýšení dílčího ukazatele: Pedagogicko – psychologická poradna, Jablonec nad Nisou,
Smetanova 66, příspěvková organizace ve výši 168.000 Kč na úhradu nákladů spojených
s údržbou objektu v Palackého ulici, který je určen k prodeji (temperování, vodné, stočné,
střežení objektu, atd.),
12. navýšení dílčího ukazatele: Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec,
příspěvková organizace ve výši 200.000 Kč na opravu havarijního stavu topného kanálu
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 375/16 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 90
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
92. (80) Zmocnění Petra Tulpy, náměstka hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 134/V/16/RK
Zmocnění Petra Tulpy, náměstka hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zmocněním Petra Tulpy, náměstka hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, k zastupování Libereckého kraje při:
a)

jednání s finančními úřady a dalšími orgány ve věci kontroly individuálních projektů
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
b) jednání s finančními úřady a dalšími orgány ve věci kontroly individuálních projektů
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c)

2.

3.

v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
podepisování dokumentace související s realizací a monitorováním projektů:

-

Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém kraji,
Informační a vzdělávací portál Libereckého kraje,
Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého
kraje v oblasti řízení a personální politiky,

-

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji,
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje,

- Poradenství v Libereckém kraji,
se zmocněním Petra Tulpy, náměstka hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, k zastupování Libereckého kraje při podepisování
smluv včetně dodatků k nim a dokumentace související s realizací a monitorováním
projektu Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji a Potravinová pomoc dětem
v Libereckém kraji 2,
se zmocněním Petra Tulpy, náměstka hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, k zastupování Libereckého kraje při uzavírání:
a)

smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, Dotačního fondu
Libereckého kraje, Podprogramů číslo 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, uzavíraných
mezi Libereckým krajem a příjemci dotací, včetně dodatků k těmto smlouvám,
b) smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 917 04 –
transfery, uzavíraných mezi Libereckým krajem a příjemci dotací, včetně dodatků
k těmto smlouvám,
c)

smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 926 04 –
Dotační fond Libereckého kraje, Program resortu školství, mládeže a zaměstnanosti,
podprogramy číslo 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, uzavíraných mezi Libereckým krajem
a příjemci dotací, včetně dodatků k těmto smlouvám,
d) smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje, Dotačního fondu
Libereckého kraje, Dotačního programu 4.20 Údržba a provoz a nájem sportovních
zařízení a Dotačního programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí činnost dětí
a mládeže ve sportovních klubech, uzavíraných mezi Libereckým krajem a příjemci
dotací, včetně dodatků k těmto smlouvám,
e) smluv o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly
920 04 – kapitálové výdaje a kapitoly 914 04 – působnosti, uzavíraných
mezi Libereckým krajem a příjemci dotací, včetně dodatků k těmto smlouvám,
4.

se zmocněním Petra Tulpy, náměstka hejtmana, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, k podpisu výjimek z nejvyššího počtu žáků
středních škol zřizovaných Libereckým krajem
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
plné moci k podpisu.
Termín: 31. 12. 2016
hlasování č. 91
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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93. (81) Projekt KREATIV (kvalita, Realizace, Emoce, Aktivita, Tradice, Inovace,
Vzdělávání)
P. Tulpa sdělil, že realizace projektu (předfinancování, spolufinancování) nebude mít dopad
na rozpočet Libereckého kraje. Zdůraznil, že postup není v souladu se směrnicí rady kraje
č. 2/2008.
M. Půta požádal o doplnění usnesení, že rada kraje souhlasí s účastí v projektu, za podmínek
uvedených v důvodové zprávě.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 135/V/16/RK
Projekt KREATIV (kvalita, Realizace, Emoce, Aktivita, Tradice, Inovace, Vzdělávání)
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „KREATIV (kvalita, Realizace, Emoce, Aktivita,
Tradice, Inovace, Vzdělávání)“, kde žadatelem projektu je Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace,
souhlasí
s účastí Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace jako žadatele v projektu za podmínky, že Liberecký kraj se nebude
podílet z rozpočtu Libereckého kraje na předfinancování ani spolufinancování projektu
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat o schválení projektu ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 92
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
94. (82) Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
P. Tulpa uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 136/V/16/RK
Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím věcných darů:
1. plexiskla na výtvarné práce v hodnotě 8.050 Kč pro potřeby výuky studentů od spolku
Spolek přátel JERGYM, z.s., se sídlem Jeronýmova 425/27, 460 07 Liberec VII - Horní
Růžodol, IČ: 49111639, do vlastnictví příspěvkové organizace Gymnázium a Střední
odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace,
IČ: 46748075,
2. laboratorního skla v celkové hodnotě 5.000 Kč pro vybavení školních laboratoří od IVPMetall, s.r.o., se sídlem U gumovky 748, 46334 Hrádek nad Nisou, IČ: 25048147,
do vlastnictví příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
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3.

Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, IČ: 46748075,
17 kusů šatních boxů v celkové hodnotě 5.100 Kč od společnosti ATREA s.r.o.,
Československé armády 5243/32, 466 05 Jablonec nad Nisou – Rýnovice, IČ: 63144476,
do vlastnictví příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, IČ: 46748075

a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 31. 12. 2016
hlasování č. 93
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
95. (83) Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2016
P. Tulpa uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 137/V/16/RK
Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) aktualizaci údajů finančních dokumentů dle skutečnosti roku 2016 (úprava schválení výše
odpisů, úprava celkového provozního příspěvku včetně aktualizace hodnot akcí v Plánu
investic organizace) u příspěvkových organizací:
1. Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, IČ: 62237004
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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 Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
IČ: 60252537
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace,
IČ: 49864637

9.

Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace,
IČ: 48283142
10. Střední průmyslová škola stavební, Liberec, Sokolovské náměstí 14, příspěvková
organizace, IČ: 46747982
11. Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec
1, Masarykova 3, příspěvková organizace, IČ: 46747991
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12. Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace,
IČ: 46747974
13. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 1, příspěvková organizace, IČ: 60252600
14. Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace, IČ: 60252766
15. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace, IČ: 00854999
16. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9,
příspěvková organizace, IČ: 00673731
17. Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390, příspěvková organizace,
IČ: 00581071
18. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace,
IČ: 00671274
19. Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace,
IČ: 00528714
20. Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace, IČ: 00087891
21. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace, IČ: 14451018
22. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852,
příspěvková organizace, IČ: 18385036
23. Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace, IČ: 00140147
24. Střední škola gastronomie služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace,
IČ: 00555053
25. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace, IČ: 00082554
26. Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace,
IČ: 46746862
27. Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská
519, příspěvková organizace, IČ: 75129507
28. Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7,
příspěvková organizace, IČ: 46749799
29. Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace,
IČ: 60254190
30. Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace,
IČ: 70839999
31. Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace, IČ: 49864360
32. Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace,
IČ: 49864351
33. Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková
organizace, IČ: 70226458
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34. Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace,
IČ: 60252774
35. Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace, IČ: 00855006
36. Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace, IČ: 46747915
37. Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
IČ: 70948798
38. Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková
organizace, IČ: 70948801
39. Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková
organizace, IČ: 70848211
40. Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily,
příspěvková organizace, IČ: 70948810
41. Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, příspěvková organizace, IČ: 71229230
b) úpravu finančních dokumentů příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná
škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace, IČ: 00856037:
převod prostředků rezervního fondu ve výši 1.770.000 Kč na posílení fondu investic
a změnu v Plánu investic organizace na rok 2016 v souvislosti se zařazením akcí:
- „Oprava podlah“ ve výši 350.000 Kč,
-

„Malování ostatních prostor“ ve výši 300.000 Kč,
„Úklid celé budovy“ v rozpočtu 200.000 Kč,

-

„Kvalifikovaný odhad – fasáda budovy čp. 460“ v rozpočtu 20.000 Kč,
„Doplnění nábytku“ v rozpočtu 600.000 Kč,
„Montáž dataprojektorů, PC apod.“ v rozpočtu 100.000 Kč,

-

„Stěhování do budovy Tkalcovská“ v rozpočtu 200.000 Kč,
„Učebna a laboratoř chemie“ v rozpočtu 1.600.000 Kč

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. 2016
hlasování č. 94
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
96. (84) Písemné informace
a)
Plán kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2017
b)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 18., 19 a 1. zasedání rady kraje
a 15. mimořádném zasedání rady kraje
M. Půta uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 138/V/16/RK
Písemné informace
a)
Plán kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2017
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b)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 18., 19 a 1. zasedání rady kraje
a 15. mimořádném zasedání rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Plán kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2017,
b) Přehled veřejných zakázek projednaných na 18., 19. a 1. zasedání rady kraje
a 15. mimořádném zasedání rady kraje.
hlasování č. 95

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

97. (85) Příprava 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 20. 12. 2016
M. Půta uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 139/V/16/RK
Příprava 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 20. 12. 2016
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem programu na 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne
20. 12. 2016.
hlasování č. 96
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
98. (86) Dodatek č. 3 ke smlouvě č. OLP/2585/2013 o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje
M. Půta uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 140/V/16/RK
Dodatek č. 3 ke smlouvě č. OLP/2585/2013 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce ze dne 25. 11. 2016 o třetí prodloužení termínu ukončení realizace projektu
a to z 31. 12. 2016 do 31. 12. 2017,
nesouhlasí
s prodloužením termínu realizace projektu pro žadatele město Jablonné v Podještědí,
schváleného v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – podprogramu 2.3. – Zpracování
územních plánů, č. OLP/2585/2013 z 31. 12. 2016 na 31. 12. 2017 z důvodu posouzení příčin
uvedených v žádosti příjemce jako neobjektivních a překračujících rámec podprogramu
a ukládá
Ing. Loučkové Kotasové Radce, člence rady, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit materiál zastupitelstvu kraje
ke schválení.
Termín: 20. 12. 2016
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hlasování č. 97

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

99. (90) Problematika kybernetické bezpečnosti – ustavení Výboru pro řízení
kybernetické bezpečnosti
Mgr. Havlík shrnul informace uvedené v předloženém materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 141/V/16/RK
Problematika kybernetické bezpečnosti – ustavení Výboru pro řízení kybernetické
bezpečnosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
se složením Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti
role
kdo
poznámka
Vedoucí (předseda) výboru
Mgr. René Havlík, ředitel
úřadu
Statutární náměstkyně
Ing. Jitka Volfová
hejtmana
Manažer kvality
Dr. Tomislav Vaněk
Manažer kybernetické
Zatím není obsazeno
bezpečnosti
Vedoucí odboru informatiky Ing. Pavel Tvrzník
Zástupce odboru kancelář
Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí Školení zaměstnanců
ředitele – odd. PaM
oddělení personálního a
- kybernetická
mzdového, odbor KŘ
bezpečnost
Výběr nových
zaměstnanců
z pohledu požadavků
kybernetické
bezpečnosti
Zástupce odboru kancelář
Ing. Miloslava Volfová
hejtmana – oddělení
krizového řízení
Zástupce právního odboru
Mgr. Zuzana Strnadová
a ukládá
1) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, ustavit Výbor
pro řízení kybernetické bezpečnosti,
Termín: 31. 01. 2017
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, obsadit funkci
Manažera kybernetické bezpečnosti Krajského úřadu Libereckého kraje, a to vytvořením
pracovního místa ve struktuře úřadu a nákupem této služby.
hlasování č. 98

pro

8

proti

0

Termín: 30. 06. 2017
zdržel se
0

byl přijat

100. (102) Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje:
Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK
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za období 1. – 30. 9. a 1. – 31. 10. 2016
M. Půta uvedl předložený materiál.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 142/V/16/RK
Písemná informace předkládaná zastupitelstvu kraje:
Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK
za období 1. – 30. 9. a 1. – 31. 10. 2016
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předloženou písemnou informaci o zahraničních pracovních cestách členů Rady
a Zastupitelstva Libereckého kraje za období 1. - 30. 9. a 1. - 31. 10. 2016
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci o zahraničních
pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období 1. - 30. 9. a 1. - 31. 10. 2016,
ke vzetí na vědomí.
Termín: 20. 12. 2016
hlasování č. 99
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
101. Různé
Náměty ani připomínky nikdo neměl. Martin Půta, hejtman, ukončil 2./V zasedání rady kraje
v roce 2016 v 11:43 hodin.
Ověřovatelé:
Petr Tulpa

……………..………………….……

Mgr. Pavel Svoboda

………………………………………

………………………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Liberec 12. 12. 2016
Zapsala: Jitka Machálková
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