Z á p i s č. 2
z 2./V mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 19. 12. 2016

Přítomno:

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

Omluveni:

Ing. Radka Loučková Kotasová

Ověřovatelé:

Ing. Jitka Volfová, Jiří Löffelmann

Zapisovatelka:

Jitka Machálková

2./V mimořádné zasedání rady kraje v roce 2016 zahájil Martin Půta, hejtman, v 9:05 hodin.
Navrhl, aby zápis ověřili Ing. Jitka Volfová a Jiří Löffelmann, zapisovatelkou dnešního
jednání určil Jitku Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro 8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

M. Půta se dotázal, zda byly ověřeny zápisy z 1./V RK dne 29. 11. 2016 a z 1./V mRK dne
12. 12. 2016. Zápisy ověřeny byly, připomínky nikdo nevznesl, tímto je lze považovat
za schválené.
1. Návrh programu
1.

Návrh programu, informace o schválení
zápisu z 1./V RK dne 29. 11. 2016
a 1./V mRK dne 12. 12. 2016

2.

Smlouva o zachování důvěrného
charakteru a nezpřístupnění informací –
projekt Crystal Valley

Ing. Květa
Vinklátová

3.

Majetkoprávní operace - smlouva
o právu k provedení stavby
v k. ú. Frýdlant

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

4.

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

Marek Pieter

1

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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5.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky „Zajištění
dodávek tepla ze sekundárních sítí
rozvodu tepla v lokalitě Statutárního
města Liberec“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

6.

Majetkoprávní operace – pronájem
nebytových prostor v budově „D“
v k.ú. Liberec

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

7.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Dodávka výpočetní techniky
s příslušenstvím“

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

8.

Výsledek výběrového řízení na funkci
ředitele/ředitelky zařízení Domov
Raspenava, příspěvková organizace

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

9.

Stanovení platu řediteli/ce zařízení
Domov Raspenava, příspěvková
organizace

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

10.

Revokace usnesení č. 1748/16/RK Darovací smlouva na movitý majetek
pro Dětské centrum Liberec, příspěvková
organizace

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

11.

Zahájení veřejné zakázky „Evaluace
projektů „Podpora a rozvoj sociálních
služeb pro rodiny a děti v Libereckém
kraji“ a „Nastavení systémové podpory
rodin s dětmi v Libereckém kraji“
NEPŘEDLOŽENO

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

Nepředloženo
12.

Rozpočtové opatření č. 391/16 – První
zálohová platba na projekt „Podpora
procesů střednědobého plánování,
síťování a financování sociálních služeb
v Libereckém kraji“

Z pís. Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

13.

Rozpočtové opatření č. 392/16 – První
zálohová platba na projekt „Podpora
a rozvoj služeb v komunitě pro osoby
se zdravotním postižením“

Z pís. Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

14.

Rozpočtové opatření č. 393/16 – účelová Z pís. Jiří Löffelmann
dotace na náhradu škod způsobených
zvláště chráněnými živočichy

15.

Dodatek č. 0371/D005 ke kupní smlouvě
SH/562/2003 na dodávku tepelné energie
a s ní spojených služeb
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odb. životního
prostředí
a zemědělství

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele
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16.

Rozpočtové opatření č. 395/16 – účelová Z pís. Mgr. René Havlík
dotace MŠMT na financování přímých
neinvestičních výdajů pro školy
a školská zařízení zřizované Libereckým
krajem a obcemi Libereckého kraje
a na financování soukromých škol na rok
2016

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

17.

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

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

18.

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

19.

Rozpočtové opatření č. 396/16 – úprava Z pís. Mgr. René Havlík
kapitoly 916 - neinvestiční dotace
z MŠMT – rozvojový program „Podpora
přípravy sportovních talentů na školách
s oborem vzdělání gymnázium
se sportovní přípravou“ na rok 2016 –
navýšení

20.

Rozpočtové opatření č. 397/16 – úprava
kapitoly 916 – vratky na MŠMT

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

21.

Rozpočtové opatření č. 389/16 – úprava
kapitoly 916 – neinvestiční dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj –
Program spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Sasko 2014 - 2020

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

22.

Rozpočtové opatření č. 398/16 – úprava Z pís. Petr Tulpa
kapitoly 912 – Účelové příspěvky PO –
Stipendijní program pro žáky odborných
škol včetně podmínek zřizovatele

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

23.

Rozpočtové opatření č. 394/16 – snížení
příjmů kraje od SFDI, snížení výdajů
v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje,
odbor dopravy, akce „Povodně 2013“

Z pís. Marek Pieter

odb. dopravy

24.

Zpracování projektové dokumentace Silnice II/262 Dobranov - Česká Lípa,
rekonstrukce silnice – dodatek č. 1

Marek Pieter

odb. dopravy

25.

Smlouvy o finanční spolupráci
ve veřejné linkové osobní dopravě
pro rok 2017 a 2018 – Dopravní sdružení
obcí Jablonecka, Statutární město
Liberec

Marek Pieter

odb. dopravy
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odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Zápis z 2./V mimořádného zasedání RK konaného dne 19. 12. 2016
26.

Dohoda o narovnání k Příkazní smlouvě
č. OLP/3017/2016 „Projektový
management projektu Zajištění dopravní
obslužnosti drážní dopravou po roce
2019“ – KORID LK, spol. s r.o.

Marek Pieter

27.

Dohoda o poskytování služeb přístupu
k centrálnímu místu služeb
s Ministerstvem vnitra

Ing. Jitka Volfová odb. informatiky

28.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Nákup
záložního zdroje - UPS“ prostřednictvím
nástroje PROebiz Park pro realizace eaukcí

Ing. Jitka Volfová odb. informatiky

29.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky malého rozsahu
„Nákup multifunkčního tiskového
zařízení včetně materiálově-servisních
služeb“ prostřednictvím nástroje
PROebiz Park pro realizace e-aukcí

Ing. Jitka Volfová odb. informatiky

30.

Dohoda o zrušení závazků vyplývajících
ze smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu
ochrany vod Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a Městem
Desná

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

31.

Projekt „Snížení energetické náročnosti Z
budovy Obchodní akademie Česká Lípa“
– závazek spolufinancování

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

32.

Projekt „Snížení energetické náročnosti Z
budovy školy v ulici Zámecká – Střední
škola hospodářská a lesnická, Frýdlant,
Bělíkova 1387, příspěvková organizace“
– závazek spolufinancování

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

33.

Projekt „Snížení energetické náročnosti Z
budovy jídelny a dílen – Střední škola
a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvková organizace“ – závazek
spolufinancování

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

34.

Projekt „Snížení energetické náročnosti Z
budovy tělocvičny – Střední škola
a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvková organizace“ – závazek
spolufinancování

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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odb. dopravy
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35.

Projekt „Snížení energetické náročnosti
budovy dílen Svojsíkova – Střední škola
a Střední odborné učiliště, Česká Lípa,
28. října 2707, příspěvková organizace“
– závazek spolufinancování

Z

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

36.

Projekt „Snížení energetické náročnosti Z
levého a pravého předzámčí – Domov
důchodců Sloup v Čechách, příspěvková
organizace“ – závazek spolufinancování

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

37.

Projekt „Snížení energetické náročnosti
budovy ve Dvorské 445 – Centrum
intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková
organizace“ – závazek spolufinancování

Z

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

38.

Projekt „Snížení energetické náročnosti Z
budovy D – Léčebna respiračních
nemocí Cvikov, příspěvková organizace“
– závazek spolufinancování

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

39.

Projekt „Zlepšení tepelně technických
Z
vlastností obvodových konstrukcí budov
Střední školy a Středního odborného
učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici
28. října“– závazek spolufinancování

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

40.

Projekt „Trendy Liberecký kraj“

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

41.

Zmocnění Mgr. Marie Filipové, vedoucí
odboru kancelář ředitele, k podpisu
dodatků smluv pro pojištění majetku,
odpovědnosti a pojištění vozidel –
FLOTILA

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

42.

Revokace usnesení č. 127/V/16/RK Z
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 387/16 - úprava kapitoly 917 04 transfery, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu - Závazek
poskytnutí investiční dotace obci
Bedřichov na kofinancování projektu
Zasněžování běžeckých stop - Bedřichov
stadion

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

M. Půta konstatoval, že na žádost předkladatele není předložen bod č. 11.
Mgr. René Havlík požádal o zařazení bodu č. 41 - Zmocnění Mgr. Marie Filipové, vedoucí
odboru kancelář ředitele, k podpisu dodatků smluv pro pojištění majetku, odpovědnosti
a pojištění vozidel – FLOTILA.
M. Půta nechal o zařazení bodu č. 41 hlasovat.
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hlasování č. 2

pro 8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Další požadavky na úpravu návrhu programu nebyly vzneseny, M. Půta o něm nechal
hlasovat.
hlasování č. 3

pro 8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Smlouva o zachování důvěrného charakteru a nezpřístupnění informací – projekt
Crystal Valley
Ing. Vinklátová podrobně uvedla předložený materiál.
M. Pieter se dotázal, jak bude zabezpečeno rozhodování v zastupitelstvu a v radě v souvislosti
s tímto projektem. Dále se dotázal, proč není alespoň přibližně uvedeno, o jakou částku
se jedná, konstatoval, že by měly být nastaveny konkrétní parametry. Dalším tématem, které
otevřel, bylo pojištění, řešení pojistné smlouvy, záruky a dále požádal o bližší specifikaci,
co má být hlavním přínosem pro Liberecký kraj.
Ing. Vinklátová sdělila, že pojištění prověří.
Následně proběhla diskuze týkající se sankcí, pojistných smluv a dalších nutných kroků
souvisejících s projektem.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 147/V/16/mRK
Smlouva o zachování důvěrného charakteru a nezpřístupnění informací – projekt
Crystal Valley
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o zachování důvěrného charakteru a nezpřístupnění informací číslo OLP/5335/2016,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a PRECIOSA, a.s., se sídlem Jablonec nad Nisou,
Opletalova č.p. 3197, PSČ 466 67 IČ: 00012556
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit Smlouvu o zachování důvěrného charakteru a nezpřístupnění informací číslo
OLP/5335/2016 k podpisu Martinovi Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2016
hlasování č. 4 pro 7
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
M. Pieter
3. Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k. ú. Frýdlant
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy
nemovitého majetku.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 148/V/16/mRK
Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k. ú. Frýdlant
Rada kraje po projednání
schvaluje
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a)

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Chodník u silnice č. II/291
v ul. Novoměstská, Frýdlant“ na p.p.č. 1071 o výměře 4242 m2 a p.p.č. 3084 o výměře
28513 m2, obě ostatní plocha, způsob využití silnice, ev. č. II/291, nacházejících
se v katastrálním území Frýdlant, obec Frýdlant, evidovaných na listu vlastnictví č. 2510
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, s městem
Frýdlant, IČO: 00262781; jedná se o trvalý zábor pozemků pro stavbu nového chodníku,

b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/5279/2016
mezi Libereckým krajem a městem Frýdlant
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 5 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
4. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace v Krajské
vědecké knihovně Liberec“
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 149/V/16/mRK
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
ruší
usnesení č. 118/V/16/RK v celém rozsahu,
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
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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. 6

pro 8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

5. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zajištění dodávek tepla
ze sekundárních sítí rozvodu tepla v lokalitě Statutárního města Liberec“
M. Pieter stručně shrnul informace uvedené v předloženém materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 150/V/16/mRK
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zajištění dodávek tepla
ze sekundárních sítí rozvodu tepla v lokalitě Statutárního města Liberec“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zajištění dodávek tepla ze sekundárních sítí
rozvodu tepla v lokalitě Statutárního města Liberec“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1
písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to uchazeče Teplárna
Liberec, a.s. se sídlem Dr. Milady Horákové 641/34a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
IČO 62241672
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
Termín: 31. 01. 2017
hlasování č. 7 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6. Majetkoprávní operace – pronájem nebytových prostor v budově „D“ v k.ú. Liberec
Ing. Koudelka uvedl předložený materiál.
M. Pieter se dotázal, zda pronájem není zatížen zázemím stavby.
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Ing. Koudelka potvrdil, že není.
Bez dalších připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 151/V/16/mRK
Majetkoprávní operace – pronájem nebytových prostor v budově „D“ v k.ú. Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 750 m2, nacházejících
se v 1. nadzemním podlaží budovy Liberec IV – Perštýn, č.p. 525, způsob využití jiná stavba (budova „D“) jež je součástí p.p.č. 4008/1 o výměře 3829 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
nacházejících se v k.ú. Liberec, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 4358
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, korporaci
Dynamic Line z.s., se sídlem Hartavská 139, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČO 22742191,
za nájemné ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) měsíčně, na dobu neurčitou
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit po schválení zveřejnění
záměru na úřední desce Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 8 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka výpočetní techniky
s příslušenstvím“
M. Pieter se dotázal, na myš se šesti tlačítky a dále na vzdálenost od PC k projekční TV,
podotkl, že by měla být uvedena bližší specifikace.
Mgr. Chýle přislíbil, že veškeré dotazy prošetří.
Bez dalších připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 152/V/16/mRK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka výpočetní techniky
s příslušenstvím“
Rada kraje po projednání
jmenuje
a) komisi pro otevírání obálek ve složení:
Mgr. Broulík Rudolf, vedoucí oddělení krizového řízení,
náhradník: Miloslav Starý, odborný zaměstnanec pro krizová opatření,
Ing. Miloslava Volfová, odborný zaměstnanec pro obranná opatření,
náhradník: Mgr. Arnošt Svárovský, odborný zaměstnanec pro IZS,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných
zakázek,
b) hodnotící komisi ve složení:
Mgr. Broulík Rudolf, vedoucí oddělení krizového řízení,
náhradník: Miloslav Starý, odborný zaměstnanec pro krizová opatření,
Ing. Balounová Jitka, vedoucí oddělení software,
náhradník: Ing. Ledecký Vladimír, informatik,
Ing. Michal Kotyk, vedoucí oddělení hardware,
náhradník: Ing. František Polák, informatik,
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Martin Půta, hejtman,
náhradník: Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník: Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dodávka výpočetní techniky s příslušenstvím“
ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění,
schvaluje
1) text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2) závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/5363/2016
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 01. 2017
hlasování č. 9 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8. Výsledek výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky zařízení Domov Raspenava,
příspěvková organizace
Mgr. Svoboda uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 153/V/16/mRK
Výsledek výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky zařízení Domov Raspenava,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o výběrovém řízení na místo ředitele/ředitelky zařízení Domov Raspenava,
příspěvková organizace,
jmenuje
na základě výběrového řízení a doporučení výběrové komise PhDr. Květu Kutílkovou,
''''''''''''''''''''' '''''''''''''' do funkce ředitelky zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace,
s účinností od 1. 1. 2017 se zkušební dobou 6 měsíců
a ukládá
a) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu písemné vyhotovení jmenování PhDr. Květy
Kutílkové, do funkce ředitelky zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace,
Termín: 30. 12. 2016
b) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
radě kraje hodnotící zprávu ředitelky před uplynutím zkušební doby 6 měsíců.
hlasování č. 10

pro

8

proti

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

0

9. Stanovení platu řediteli/ce zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace

10

Zápis z 2./V mimořádného zasedání RK konaného dne 19. 12. 2016
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Mgr. Svoboda uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 154/V/16/mRK
Stanovení platu řediteli/ce zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
stanovuje
PhDr. Květě Kutílkové, ředitelce zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace,
se sídlem Fučíkova 432, 464 01 Frýdlant, plat ve výši, dle platového výměru, s účinností
od 1. 1. 2017
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 30. 12. 2016
hlasování č. 11
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
10. Revokace usnesení č. 1748/16/RK - Darovací smlouva na movitý majetek pro Dětské
centrum Liberec, příspěvková organizace
Mgr. Svoboda stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 155/V/16/mRK
Revokace usnesení č. 1748/16/RK - Darovací smlouva na movitý majetek pro Dětské
centrum Liberec, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
revokuje
usnesení č. 1748/16/RK v plném rozsahu,
schvaluje
a) přijetí věcného daru ve výši 11.285.917,97 Kč a finančního daru ve výši 3.837.839,85 Kč
od Statutárního města Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec,
IČ: 00262978,
b) Darovací smlouvu č. OLP/4877/2016 uzavřenou mezi Libereckým krajem a Statutárním
městem Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše, 460 59 Liberec I, IČ: 00262978
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
Darovací smlouvu č. OLP/4877/2016 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 30. 12. 2016
hlasování č. 12
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
11. (12) Rozpočtové opatření č. 391/16 – První zálohová platba na projekt „Podpora
procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb
v Libereckém kraji“
Mgr. Svoboda stručně uvedl předložený materiál.
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Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 156/V/16/mRK
Rozpočtové opatření č. 391/16 – První zálohová platba na projekt „Podpora procesů
střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 391/16, kterým se:
1. navyšují celkové příjmy rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci ze státního
rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu ve výši 3.697.194 Kč,
2.

navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v rámci kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU,
odbor sociálních věcí, na projekt „Procesy střednědobého plánování a financování
sociálních služeb v Libereckém kraji“ ve výši 3.697.194 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana Libereckého kraje, řízení rezortu
ekonomiky, správy majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 391/16 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 01. 2017
hlasování č. 13
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
12. (13) Rozpočtové opatření č. 392/16 – První zálohová platba na projekt „Podpora
a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením“
Mgr. Svoboda stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 157/V/16/mRK
Rozpočtové opatření č. 392/16 – První zálohová platba na projekt „Podpora a rozvoj
služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 392/16, kterým se:
1. navyšují celkové příjmy rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci ze státního
rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu ve výši 35.587.967 Kč,
2.

navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje v rámci kapitoly 923 05 – Spolufinancování EU,
odbor sociálních věcí, na projekt „Procesy střednědobého plánování a financování
sociálních služeb v Libereckém kraji“ ve výši 35.587.967 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana Libereckého kraje, řízení rezortu
ekonomiky, správy majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 392/16 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 01. 2017
hlasování č. 14
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
13. (14) Rozpočtové opatření č. 393/16 – účelová dotace na náhradu škod způsobených
zvláště chráněnými živočichy
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Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Karel Pop, vedoucí oddělení vodního a lesního
hospodářství.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 158/V/16/mRK
Rozpočtové opatření č. 393/16 – účelová dotace na náhradu škod způsobených zvláště
chráněnými živočichy
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 393/16, kterým se:
a) navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 o poskytnutou účelovou
neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ČR na náhradu škod způsobených zvláště
chráněnými živočichy ve výši 2.200 Kč, určenou panu Martinu Límanovi, bytem
Masarykovo nám. 2, 295 01 Mnichovo Hradiště,
b) navyšují výdaje kapitoly 917 08 – Transfery odbor životního prostředí a zemědělství
o částku 2.200 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 393/16 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 01. 2017
hlasování č. 15
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
14. (15) Dodatek č. 0371/D005 ke kupní smlouvě SH/562/2003 na dodávku tepelné
energie a s ní spojených služeb
Mgr. Filipová uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 159/V/16/mRK
Dodatek č. 0371/D005 ke kupní smlouvě SH/562/2003 na dodávku tepelné energie
a s ní spojených služeb
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 0371/D005 ke Kupní smlouvě č. SH/562/2003 na dodávku tepelné energie
z primáru uzavřené mezi Libereckým krajem a společností Teplárna Liberec, a.s., se sídlem
tř. Dr. Milady Horákové 641/34a, 460 01 Liberec 4, IČ: 62241672
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení Dodatku č. 0371/D005
ke Kupní smlouvě č. SH/562/2003 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 31. 12. 2016
hlasování č. 16
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
15. (16) Rozpočtové opatření č. 395/16 – účelová dotace MŠMT na financování přímých
neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem
a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2016
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Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Mgr. Křeček stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 160/V/16/mRK
Rozpočtové opatření č. 395/16 – účelová dotace MŠMT na financování přímých
neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem
a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 395/16, kterým se upravují výdajové položky v kapitole 91604 –
Účelové provozní neinvestiční dotace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
bez vlivu na celkový objem příjmů a výdajů rozpočtu kraje, v návaznosti na změnu
struktury rozpočtu přímých neinvestičních výdajů mezi obecním a krajským školstvím,
2.

změnu struktury závazných a orientačních ukazatelů rozpočtu přímých NIV v rámci již
přidělené účelové dotace MŠMT na financování přímých neinvestičních výdajů pro školy
a školská zařízení zřizované krajem a obcemi
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 395/16 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 01. 2017
hlasování č. 17
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
16. (17) Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 161/V/16/mRK
Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) finančních darů:
1.

2.

ve výši 5.000 Kč na zakoupení sportovního vybavení, vybavení učeben a úhradu nákladů
aktivit v rámci školního vyučování od společnosti LAKTEA, o.p.s., se sídlem Krajní 680,
252 42 Jesenice, IČ: 25077333, do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola,
Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace, IČ: 60254190,
ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů klientů dětského domova v době prázdnin od ''''''''''''
'''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''' '''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''''''''''''' IČ: 45845964, do vlastnictví příspěvkové
organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace,
IČ: 49864351,

b) věcných darů:
1. dvou stavebnic pro klienty dětského domova v hodnotě 3.430 Kč od společnosti Didamag
s.r.o., U hráze 130/21, 100 00 Praha – Strašnice, IČ: 01474952, do vlastnictví
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příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková
organizace, IČ: 49864351,
2.

3.

4.

5.

6.

výrobků JA – 100 pro rozšíření stávajícího elektronického zabezpečovacího systému
v budově školy v celkové hodnotě 25.970 Kč od společnosti JABLOTRON ALARMS
a.s., se sídlem Pod Skalkou 4567/33, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 28668715,
do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická
a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace, IČ: 46747991,
robotu ETA Gratussino Bravo v hodnotě 5.999 Kč pro potřeby školní kuchyně
od společnosti LAKTEA, o.p.s., se sídlem Krajní 680, 252 42 Jesenice, IČ: 25077333,
do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká
1734/31, příspěvková organizace, IČ: 60254190,
sady pomůcek na vaření značky TESCOMA do školní kuchyně/klubu v hodnotě
3.000 Kč od společnosti LAKTEA, o.p.s., se sídlem Krajní 680, 252 42 Jesenice,
IČ: 25077333, do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou,
Liberecká 1734/31, příspěvková organizace, IČ: 60254190,
mikrovlnné trouby De Longhi v hodnotě 2.990 Kč pro potřeby zázemí školní kuchyňky
od spolku Společnost přátel Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou, se sídlem Horní
náměstí 1200/15, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 16389859, do vlastnictví příspěvkové
organizace Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec
nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace, IČ: 60252511,
televizoru Sencor SLE 55F60TC v hodnotě 10.843 Kč pro potřeby klientů dětského
domova od společnosti JK Labs, s.r.o., se sídlem K ovčínu 1533/38, 182 00 Praha 8,
IČ: 27099211, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá - Deštná 6,
příspěvková organizace, IČ: 63778181,

7.

spodního prádla a plavek v hodnotě 16.169,50 Kč pro potřeby klientů dětského domova
od společnosti EUROFASHION spol. s r.o., v německém jazyce EUROFASHION
Gmbh, se sídlem Topolová 2041, 432 01 Kadaň, IČ: 41324447, do vlastnictví
příspěvkové organizace Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková
organizace, IČ: 00855006,
8. bižuterních komponentů pro zhotovení žákovských výrobků v hodnotě 15.591 Kč
od Nadace PRECIOSA, se dílem Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou,
IČ: 60254092, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace, IČ: 60252766
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. 18
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
17. (18) Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2016
Mgr. Křeček uvedl předložený materiál.
M. Pieter se dotázal na fond odměn ve výši 64.900 Kč za provedení inventury.
Následně proběhla diskuze týkající se průměrného platu v příspěvkových organizacích
a následné souvislosti s vyplácením odměn za práci nad rámec.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 162/V/16/mRK
Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
úpravu finančních dokumentů příspěvkových organizací:
1. Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27,
příspěvková organizace, IČ: 46748075
čerpání fondu odměn ve výši 64.900 Kč na odměny zaměstnancům za práci nad rámec
pracovních povinností,
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace,
IČ: 15043151
navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 1.402 Kč na úhradu sankcí
za porušení rozpočtové kázně,
Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace, IČ: 46748105
aktualizaci údajů finančních dokumentů dle skutečnosti roku 2016 (úprava schválení výše
odpisů, úprava celkového provozního příspěvku včetně aktualizace hodnot akcí v Plánu
investic organizace),
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 15, příspěvková organizace, IČ: 60252511
aktualizaci údajů finančních dokumentů dle skutečnosti roku 2016 (úprava schválení výše
odpisů, úprava celkového provozního příspěvku včetně aktualizace hodnot akcí v Plánu
investic organizace),
Gymnázium a Obchodní akademie, Tanvald, příspěvková organizace, IČ: 60252570
aktualizaci údajů finančních dokumentů dle skutečnosti roku 2016 (úprava schválení výše
odpisů, úprava celkového provozního příspěvku),
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace, IČ: 00140147
aktualizaci údajů finančních dokumentů dle skutečnosti roku 2016 (úprava schválení výše
odpisů, úprava celkového provozního příspěvku),
Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
IČ: 70948798
aktualizaci údajů finančních dokumentů dle skutečnosti roku 2016 (úprava schválení výše
odpisů, úprava celkového provozního příspěvku),
Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace,
IČ: 48283142
navýšení čerpání prostředků fondu investic ve výši 122.000 Kč na:
•zařazení nové akce „Pračka průmyslová – domov mládeže“ ve výši 62.000 Kč
•zařazení nové akce „Centrální bezpečnostní síťový prvek (firewall)“ ve výši 60.000 Kč
a změnu v Plánu investic organizace na rok 2016,
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace, IČ: 46748067
aktualizaci údajů finančních dokumentů dle skutečnosti roku 2016 (úprava schválení výše
provozního příspěvku),

10. Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková
organizace, IČ: 70972826
aktualizaci údajů finančních dokumentů dle skutečnosti roku 2016 (úprava celkového
provozního příspěvku, aktualizace hodnot akcí v Plánu investic organizace),
11. Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, E. Krásnohorské 921, příspěvková
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organizace, IČ: 46748059
aktualizaci údajů finančních dokumentů dle skutečnosti roku 2016 (úprava schválení výše
provozního příspěvku),
12. Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351
aktualizaci údajů finančních dokumentů dle skutečnosti roku 2016 (úprava schválení výše
provozního příspěvku)
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: 30. 12. 2016
hlasování č. 19
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
18. (19) Rozpočtové opatření č. 396/16 – úprava kapitoly 916 - neinvestiční dotace
z MŠMT – rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách
s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“ na rok 2016 – navýšení
Mgr. Křeček uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 163/V/16/mRK
Rozpočtové opatření č. 396/16 – úprava kapitoly 916 - neinvestiční dotace z MŠMT –
rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem
vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“ na rok 2016 – navýšení
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 396/16, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 813.000 Kč z titulu
přijatých neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy na rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů
na školách s oborem vzdělání gymnázium se sportovní přípravou“ na rok 2016 – navýšení
pod účelovým znakem 33354, současně se navyšují výdaje v kapitole 91604 – Účelové
provozní neinvestiční dotace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou
částku 813.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 396/16 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 01. 2017
hlasování č. 20
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
19. (20) Rozpočtové opatření č. 397/16 – úprava kapitoly 916 – vratky na MŠMT
Mgr. Křeček uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 164/V/16/mRK
Rozpočtové opatření č. 397/16 – úprava kapitoly 916 – vratky na MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
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rozpočtové opatření č. 397/16, kterým se snižují příjmy kraje o částku 2.007.187 Kč jedná
se o vrácení nevyužitých finančních prostředků na výdajový účet Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy z rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských
poradenských zařízeních v roce 2016 pod účelovým znakem 33069 ve výši 1.958.087 Kč
a z dotačního programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol,
konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období září - prosinec 2016 pod účelovým
znakem 33160 ve výši 49.100 Kč, současně se snižují výdaje v kapitole 91604 – Účelové
provozní neinvestiční dotace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou
částku 2.007.187 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 397/16 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 01. 2017
hlasování č. 21
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
20. (21) Rozpočtové opatření č. 389/16 – úprava kapitoly 916 – neinvestiční dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj – Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát
Sasko 2014 - 2020
Mgr. Křeček uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 165/V/16/mRK
Rozpočtové opatření č. 389/16 – úprava kapitoly 916 – neinvestiční dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj – Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 2020
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 389/16, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 17.892,88 Kč z titulu
přijatých neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 z Ministerstva pro místní
rozvoj na Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020, současně
se navyšují výdaje v kapitole 91604 – Účelové provozní neinvestiční dotace odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 17.892,88 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 389/16 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 31. 01. 2017
hlasování č. 22
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
21. (22) Rozpočtové opatření č. 398/16 – Úprava kapitoly 912 – Účelové příspěvky PO –
Stipendijní program pro žáky odborných škol včetně podmínek zřizovatele
Mgr. Křeček uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 166/V/16/mRK
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Rozpočtové opatření č. 398/16 – Úprava kapitoly 912 – Účelové příspěvky PO –
Stipendijní program pro žáky odborných škol včetně podmínek zřizovatele
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 398/16, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – Účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 35.150 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně:
a) snižuje dílčí ukazatel akce číslo 04500010000 Stipendijní program pro žáky odborných
škol ve výši 35.150 Kč,
b) navyšuje dílčí ukazatel akce číslo 04500161452 – OA, HŠ a SOŠ, Turnov, Zborovská
519, p. o. – Stipendijní program pro žáky odborných škol ve výši 35.150 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 35.150 Kč
na výdaje spojené s realizací Stipendijního programu Libereckého kraje v roce 2016 níže
uvedené příspěvkové organizaci:
příjemce

se sídlem

Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Turnov,
Zborovská 519, příspěvková
organizace

Zborovská 519, 511
01 Turnov

IČO

výše
příspěvku
v Kč

75129507

35.150

1.1 o zaslání finančních prostředků výše uvedenému příjemci mimořádného účelového
neinvestičního příspěvku na realizaci „Stipendijního programu Libereckého kraje v roce
2016“ do 30. 12. 2016,
1.2 o termínu ukončení realizace výdajů spojených s realizací Stipendijního programu
Libereckého kraje v roce 2016 do 31. 12. 2016,
1.3 o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování činnosti / akce mimořádného
neinvestičního příspěvku“ v termínu do 20. 1. 2017,
1.4 o předložení závěrečné zprávy o poskytnutí stipendií dle typu stipendia, studijních oborů
a ročníku studia v termínu do 20. 1. 2017
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana Libereckého kraje, řízení rezortu
ekonomiky, správy majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 398/16 –
Úprava kapitoly 912 – Účelové příspěvky PO – Stipendijní program pro žáky odborných
škol včetně podmínek zřizovatele - jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
2.

Termín: 31. 01. 2017
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh
sdělením zřizovatele k poskytnutí individuálního účelového neinvestičního příspěvku,
ředitelce příspěvkové organizace.

hlasování č. 23

pro

8

proti

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

0

M. Půta navrhl, aby do programu rady kraje byl na závěr zařazen bod č. 42 – Revokace
usnesení č. 127/V/16/RK – Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 387/16 – úprava kapitoly
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917 04 – transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Závazek poskytnutí
investiční dotace obci Bedřichov na kofinancování projektu Zasněžování běžeckých stop –
Bedřichov stadion. V této souvislosti požádal Mgr. Křečka o jeho dopracování a na závěr
jednání jej předložil.
Následně nechal M. Půta o zařazení bodu do programu hlasovat.
hlasování č. 24
pro 8
proti
0
zdržel se

0

byl přijat

22. (23) Rozpočtové opatření č. 394/16 – snížení příjmů kraje od SFDI, snížení výdajů
v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Povodně 2013“
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy.
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 167/V/16/mRK
Rozpočtové opatření č. 394/16 – snížení příjmů kraje od SFDI, snížení výdajů v kapitole
920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „Povodně 2013“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 394/16, kterým se:
1. snižují příjmy kraje ve výši 54.819,90 Kč jako účelová neinvestiční dotace ze Státního
fondu dopravní infastruktury ke krytí nákladů na úhradu škod v dopravní infastruktuře
po Povodni 2013,
2. snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, u akce „III/03514
Kunratice, havárie silnice“ ve výši 54.819,90 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 394/16 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 30. 01. 2017
hlasování č. 25
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
23. (24) Zpracování projektové dokumentace - Silnice II/262 Dobranov - Česká Lípa,
rekonstrukce silnice – dodatek č. 1
Ing. Čáp požádal o úpravu po projednání, a to doplnění smlouvy - úvodní ustanovení, dodatek
je uzavřen v souladu s § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 168/V/16/mRK
Zpracování projektové dokumentace - Silnice II/262 Dobranov - Česká Lípa,
rekonstrukce silnice – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3945/2015 uzavíraný
v souladu s § 273 odst. 6 a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek mezi Libereckým krajem a společností PUDIS a.s., se sídlem: Nad Vodovodem
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3258/2, Praha 10, 10031; IČO 45272891, jehož předmětem je změna závazku spočívající
v navýšení projektových prací o částku 130.000,- Kč bez DPH, tj. 157.000,- Kč vč. DPH
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 01. 2017
hlasování č. 26
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
24. (25) Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017
a 2018 – Dopravní sdružení obcí Jablonecka, Statutární město Liberec
Ing. Čáp ve stručnosti uvedl předložený materiál.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 169/V/16/mRK
Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017 a 2018 –
Dopravní sdružení obcí Jablonecka, Statutární město Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017 a 2018
č. OLP/5020/2016, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Liberec,
IČ 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1,
2. Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017 a 2018
č. OLP/5022/2016, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Dopravním sdružením obcí
Jablonecka, IČ 60254041, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit předložení smlouvy č. OLP/5022/2016 a OLP/5020/2016 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 01. 2017
hlasování č. 27
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
25. (26) Dohoda o narovnání k Příkazní smlouvě č. OLP/3017/2016 „Projektový
management projektu Zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou po roce 2019“ –
KORID LK, spol. s r.o.
Ing. Čáp uvedl předložený materiál.
Na jednání byl přizván Ing. Pavel Blažek, jednatel KORID LK, spol. s r.o.
Mgr. Svoboda se dotázal, na důvod uzavírání dohody o narovnání, když termín realizace
je 31. 12. 2016.
Ing. Blažek potvrdil, že termín pro dokončení je 31. 12. 2016, ale v příloze smlouvy byly
obsaženy jiné dílčí termínované úkoly a ty již jsou po termínu plnění.
Následně proběhla krátká diskuze, ze které vyplynula úprava důvodové zprávy, a to její
doplnění o zřejmé důvody, proč se přistupuje k uzavření dohody o narovnání.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 170/V/16/mRK
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Dohoda o narovnání k Příkazní smlouvě č. OLP/3017/2016 „Projektový management
projektu Zajištění dopravní obslužnosti drážní dopravou po roce 2019“ – KORID LK,
spol. s r.o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dohodu o narovnání k příkazní smlouvě č. OLP/3017/2015 uzavíranou mezi Libereckým
krajem a společností KORID LK, spol. s r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80
Liberec 2
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit předložení dohody o narovnání k příkazní smlouvě č. OLP/3017/2015 k podpisu
hejtmanovi.
Termín: 31. 12. 2016
hlasování č. 28
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
26. (27) Dohoda o poskytování služeb přístupu k centrálnímu místu služeb
s Ministerstvem vnitra
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky.
Ing. Tvrzník uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 171/V/16/mRK
Dohoda o poskytování služeb přístupu k centrálnímu místu služeb s Ministerstvem
vnitra
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dohodu o poskytování služeb přístupu k centrálnímu místu služeb č. OLP/1821/2016
mezi Libereckým krajem a ČR - Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/7, 170 34
Praha, IČ 00007064
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit dohodu k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 01. 2017
hlasování č. 29
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
27. (28) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup záložního
zdroje - UPS“ prostřednictvím nástroje PROebiz Park pro realizace e-aukcí
Ing. Tvrzník uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 172/V/16/mRK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup záložního zdroje UPS“ prostřednictvím nástroje PROebiz Park pro realizace e-aukcí
Rada kraje po projednání
rozhoduje

22

Zápis z 2./V mimořádného zasedání RK konaného dne 19. 12. 2016
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Nákup záložního zdroje - UPS“ prostřednictvím nástroje PROebiz Park pro realizace
e-aukcí,
schvaluje
a) text Výzvy k účasti v elektronické aukci,
b) závazný návrh smlouvy č. OLP/5356/2016
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK
č. 2/2016.
Termín: 31. 01. 2017
hlasování č. 30
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
28. (29) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu
„Nákup multifunkčního tiskového zařízení včetně materiálově-servisních služeb“
prostřednictvím nástroje PROebiz Park pro realizace e-aukcí
Ing. Tvrzník podrobně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 173/V/16/mRK
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup
multifunkčního
tiskového
zařízení
včetně
materiálově-servisních
služeb“
prostřednictvím nástroje PROebiz Park pro realizace e-aukcí
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup multifunkčního
tiskového zařízení včetně materiálově servisních služeb“ dle nabídkové ceny, a to uchazeče
KASRO spol. s r.o., Kamenická 814/29, 170 00 Praha 7, IČO: 60276258, za nabídkovou cenu
333 000 Kč bez DPH, 402 930,00 Kč s DPH,
schvaluje
Smlouvu OLP/1527/2016 mezi Libereckým krajem a společností KASRO spol. s r.o.,
Kamenická 814/29, 170 00 Praha 7, IČO: 60276258, ve výši 333 000 Kč bez DPH,
402 930,00 Kč s DPH
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 12. 2016
hlasování č. 31
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
29. (30) Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu
ochrany vod Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Městem Desná
Na jednání rady kraje byl opětovně přizván Ing. Karel Pop, vedoucí oddělení vodního
a lesního hospodářství.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 174/V/16/mRK
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Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu
ochrany vod Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Městem Desná
Rada kraje po projednání
ruší
usnesení Rady Libereckého kraje č. 120/V/16/RK ze dne 6. 12. 2016, kterým rada kraje
souhlasila se změnou termínu realizace a změnou termínu vyúčtování projektu „Zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu a kanalizace Finsko“ a kterým schválila
text dodatku č. 4 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého
kraje, Program vodohospodářských akcí č. OLP/1477/2015, mezi Libereckým krajem
a Městem Desná,
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Města Desná, se sídlem Krkonošská 318, 468 61 Desná v Jizerských
horách, IČ 00262307 o zrušení závazku a odstoupení od smlouvy č. OLP/1477/2015
o poskytnutí dotace na projekt „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
vodovodu a kanalizace Finsko“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí ve výši 57.826,- Kč, na základě
usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 184/14/ZK ze dne 3. 6. 2014,
schvaluje
dohodu o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy č. OLP/1477/2015 o poskytnutí účelové
dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Programu vodohospodářských akcí, uzavřené
dne 11. 5. 2015 mezi Libereckým krajem a Městem Desná na podporu projektu „Zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci vodovodu a kanalizace Finsko“
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit uzavření dohody o zrušení závazků mezi Libereckým krajem
a Městem Desná.
Termín: 31. 12. 2016
hlasování č. 32
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
30. (31) Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká
Lípa“ – závazek spolufinancování
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
M. Půta požádal o úpravu - doplnění po projednání, a to v názvu materiálu.
Mgr. Otta přislíbil, že název bude opraven.
Následně proběhla diskuze týkající se procentuální výše finančních dotací na projekty
pro zateplení budov a následné finanční závazky pro Liberecký kraj.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 175/V/16/mRK
Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“ –
závazek spolufinancování
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní
akademie Česká Lípa“ do 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020,

24

Zápis z 2./V mimořádného zasedání RK konaného dne 19. 12. 2016
specifického cíle 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie,
souhlasí
a) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické
náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“ do výše 11.603.733,- Kč a jeho
rozložením v letech 2017 – 2018 v případě, že danému projektu bude schválena dotace
z 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „Snížení energetické náročnosti budovy
Obchodní akademie Česká Lípa“ Libereckým krajem do výše 5.723.792,- Kč a jeho
rozložením v letech 2017 – 2018
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
1) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předpokládané výše
předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie
Česká Lípa“ zastupitelstvu kraje ke schválení,
Termín: 31. 01. 2017
2) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie Česká Lípa“ v případě jeho
schválení řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí.
hlasování č. 33

pro

8

proti

Termín: 31. 12. 2018
zdržel se
0
byl přijat

0

31. (32) Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední
škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“ –
závazek spolufinancování
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 176/V/16/mRK
Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola
hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“ – závazek
spolufinancování
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici
Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace“ do 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, specifického
cíle 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných
zdrojů energie,
souhlasí
a) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické
náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“ do výše 14.754.201,- Kč a jeho
rozložením v letech 2017 – 2018 v případě, že danému projektu bude schválena dotace
z 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „Snížení energetické náročnosti budovy
školy v ulici Zámecká – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387,
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příspěvková organizace“ Libereckým krajem do výše 4.922.355,- Kč a jeho rozložením
v letech 2017 – 2018
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
1) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předpokládané výše
předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká
– Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace“ zastupitelstvu kraje ke schválení,
Termín: 31. 01. 2017
2) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká – Střední škola
hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace“ v případě jeho
schválení řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí.
hlasování č. 34

pro

8

proti

Termín: 31. 12. 2018
zdržel se
0
byl přijat

0

32. (33) Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen – Střední škola
a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ – závazek
spolufinancování
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 177/V/16/mRK
Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen – Střední škola
a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ – závazek
spolufinancování
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen
– Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“
do 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, specifického cíle 5.1 –
Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie,
souhlasí
a) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické
náročnosti budovy jídelny a dílen – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti
15, příspěvková organizace“ do výše 4.942.802,- Kč a jeho rozložením v letech 2017 –
2018 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 39. výzvy Operačního
programu Životní prostředí 2014 - 2020,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „Snížení energetické náročnosti budovy
jídelny a dílen – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková
organizace“ Libereckým krajem do výše 2.928.903,- Kč a jeho rozložením v letech 2017
– 2018
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
1) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předpokládané výše
předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen –
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Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“
zastupitelstvu kraje ke schválení,
Termín: 31. 01. 2017
2) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen – Střední škola a Mateřská škola,
Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ v případě jeho schválení řídícím
orgánem Operačního programu Životní prostředí.
hlasování č. 35

pro

8

proti

Termín: 31. 12. 2018
zdržel se
0
byl přijat

0

33. (34) Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – Střední škola
a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ – závazek
spolufinancování
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 178/V/16/mRK
Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – Střední škola a Mateřská
škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ – závazek spolufinancování
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny –
Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ do 39. výzvy
Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, specifického cíle 5.1 – Snížit
energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie,
souhlasí
a) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické
náročnosti budovy tělocvičny – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvková organizace“ do výše 2.796.033,- Kč a jeho rozložením v letech 2017 – 2018
v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 39. výzvy Operačního programu
Životní prostředí 2014 - 2020,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „Snížení energetické náročnosti budovy
tělocvičny – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková
organizace“ Libereckým krajem do výše 1.863.741,- Kč a jeho rozložením v letech 2017
– 2018
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
1) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předpokládané výše
předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – Střední
škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ zastupitelstvu
kraje ke schválení,
Termín: 31. 01. 2017
2) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny – Střední škola a Mateřská škola,
Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace“ v případě jeho schválení řídícím
orgánem Operačního programu Životní prostředí.
Termín: 31. 12. 2018
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hlasování č. 36

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

34. (35) Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova – Střední škola
a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace“ –
závazek spolufinancování
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 179/V/16/mRK
Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova – Střední škola
a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace“ –
závazek spolufinancování
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dílen
Svojsíkova – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace“ do 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020,
specifického cíle 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie,
souhlasí
a) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické
náročnosti budovy dílen Svojsíkova – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace“ do výše 18.241.873,- Kč a jeho
rozložením v letech 2017 – 2018 v případě, že danému projektu bude schválena dotace
z 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „Snížení energetické náročnosti budovy
dílen Svojsíkova – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října
2707, příspěvková organizace“ Libereckým krajem do výše 8.217.571,- Kč a jeho
rozložením v letech 2017 – 2018
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
1) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předpokládané výše
předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova –
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
organizace“ zastupitelstvu kraje ke schválení,
Termín: 31. 01. 2017
2) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova – Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace“ v případě
jeho schválení řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí.
hlasování č. 37

pro

8

proti

Termín: 31. 12. 2018
zdržel se
0
byl přijat

0

35. (36) Projekt „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí – Domov
důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“ – závazek spolufinancování
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 180/V/16/mRK
Projekt „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí – Domov důchodců
Sloup v Čechách, příspěvková organizace“ – závazek spolufinancování
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Snížení energetické náročnosti levého a pravého
předzámčí – Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“ do 39. výzvy
Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, specifického cíle 5.1 – Snížit
energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie,
souhlasí
a) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické
náročnosti levého a pravého předzámčí – Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace“ do výše 3.018.797 Kč a jeho rozložením v letech 2017 – 2018
v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 39. výzvy Operačního programu
Životní prostředí 2014 - 2020,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „Snížení energetické náročnosti levého
a pravého předzámčí – Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“
Libereckým krajem do výše 1.474.121 Kč a jeho rozložením v letech 2017 – 2018
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
1) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předpokládané výše
předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí –
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace“ zastupitelstvu kraje
ke schválení,
Termín: 31. 01. 2017
2) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí – Domov důchodců Sloup
v Čechách, příspěvková organizace“ v případě jeho schválení řídícím orgánem
Operačního programu Životní prostředí.
hlasování č. 38

pro

8

proti

Termín: 31. 12. 2018
zdržel se
0
byl přijat

0

36. (37) Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum
intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“ –
závazek spolufinancování
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 181/V/16/mRK
Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum
intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“ –
závazek spolufinancování
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské
445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková
organizace“ do 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020, specifického
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cíle 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných
zdrojů energie,
souhlasí
a) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické
náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková organizace“ do výše 4.917.511 Kč a jeho rozložením
v letech 2017 – 2018 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 39. výzvy
Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „Snížení energetické náročnosti budovy
ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje,
příspěvková organizace“ Libereckým krajem do výše 1.433.981 Kč a jeho rozložením
v letech 2017 – 2018
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
1) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předpokládané výše
předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 –
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková
organizace“ zastupitelstvu kraje ke schválení,
Termín: 31. 01. 2017
2) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 – Centrum intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace“ v případě jeho
schválení řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí.
hlasování č. 39

pro

8

proti

Termín: 31. 12. 2018
zdržel se
0
byl přijat

0

37. (38) Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy D – Léčebna respiračních
nemocí Cvikov, příspěvková organizace“ – závazek spolufinancování
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 182/V/16/mRK
Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy D – Léčebna respiračních nemocí
Cvikov, příspěvková organizace“ – závazek spolufinancování
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Snížení energetické náročnosti budovy D – Léčebna
respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“ do 39. výzvy Operačního programu
Životní prostředí 2014 - 2020, specifického cíle 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných
budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie,
souhlasí
a) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „Snížení energetické
náročnosti budovy D – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“
do výše 5.477.987 Kč a jeho rozložením v letech 2017 – 2018 v případě, že danému
projektu bude schválena dotace z 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí
2014 – 2020,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „Snížení energetické náročnosti budovy D
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– Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“ Libereckým krajem
do výše 1.312.901 Kč a jeho rozložením v letech 2017 – 2018
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
1) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předpokládané výše
předfinancování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy D – Léčebna
respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace“ zastupitelstvu kraje ke schválení,
Termín: 31. 01. 2017
2) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Snížení energetické náročnosti budovy D – Léčebna respiračních nemocí Cvikov,
příspěvková organizace“ v případě jeho schválení řídícím orgánem Operačního programu
Životní prostředí.
hlasování č. 40

pro

8

proti

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

0

38. (39) Projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov
Střední školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“–
závazek spolufinancování
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 183/V/16/mRK
Projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední
školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“– závazek
spolufinancování
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových
konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon
B v ulici 28. října“ do 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020,
specifického cíle 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojů energie,
souhlasí
a) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „Zlepšení tepelně
technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“ do výše 12.390.280 Kč
a jeho rozložením v letech 2017 – 2018 v případě, že danému projektu bude schválena
dotace z 39. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště
v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“ Libereckým krajem do výše 7.160.418 Kč
a jeho rozložením v letech 2017 – 2018
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
1) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předpokládané výše
předfinancování projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových
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konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě,
pavilon B v ulici 28. října“ zastupitelstvu kraje ke schválení,
Termín: 31. 01. 2017
2) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B v ulici 28. října“ v případě
jeho schválení řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí.
hlasování č. 41

pro

8

proti

Termín: 31. 12. 2018
zdržel se
0
byl přijat

0

39. (40) Projekt „Liberecký kraj on-line“
M. Půta se dotázal na název projektu.
Ing. Vinklátová uvedla předložený materiál, sdělila, že o názvu bude ještě jednáno a bude
upraven, dále konstatovala, že Liberecký kraj je posledním krajem, který čerpá nejnižší
finanční prostředky z tohoto projektu.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 184/V/16/mRK
Projekt „Liberecký kraj on-line“
Rada kraje po projednání
schvaluje
zapojení Libereckého kraje s projektem Liberecký kraj on-line do Národního programu
podpory cestovního ruchu
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zpracovat projektový záměr a předložit předpokládaný závazek kraje vyplývající
z projektové žádosti radě kraje ke schválení.
Termín: 10. 01. 2017
hlasování č. 42
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
40. (41) Zmocnění Mgr. Marie Filipové, vedoucí odboru kancelář ředitele, k podpisu
dodatků smluv pro pojištění majetku, odpovědnosti a pojištění vozidel – FLOTILA
Mgr. Filipová uvedla předložený materiál.
Následně proběhla diskuze týkající se pojištění majetku příspěvkových organizací
Libereckého kraje.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 185/V/16/mRK
Zmocnění Mgr. Marie Filipové, vedoucí odboru kancelář ředitele, k podpisu dodatků
smluv pro pojištění majetku, odpovědnosti a pojištění vozidel – FLOTILA
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zmocnění Mgr. Marie Filipové, vedoucí odboru kancelář ředitele, k zastupování
Libereckého kraje při uzavírání a podpisu dodatků k pojistným smlouvám pro pojištění
majetku č. OLP/3829/2016, pro pojištění odpovědnosti č. OLP/3830/2016 a pro pojištění
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vozidel – FLOTILA č. OLP/3831/2016 uzavřených mezi Libereckým krajem a Kooperativa
pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 47116617
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit plnou moc v této věci
pro Mgr. Marii Filipovou, vedoucí odboru kancelář ředitele, k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi.
Termín: 31. 12. 2016
hlasování č. 43
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
V 9:50 hod., M. Půta, po dohodě se členy RK, přerušil 2./V zasedání mimořádné rady kraje.
----V 10:17 hod., pan hejtman opětovně zahájil přerušené 2./V zasedání mimořádné rady kraje.
41. (42) Revokace usnesení č. 127/V/16/RK - Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 387/16 - úprava kapitoly 917 04 - transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu - Závazek poskytnutí investiční dotace obci Bedřichov na kofinancování
projektu Zasněžování běžeckých stop - Bedřichov stadion
Na jednání byl opětovně přizván Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 186/V/16/mRK
Revokace usnesení č. 127/V/16/RK - Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 387/16 úprava kapitoly 917 04 - transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Závazek poskytnutí investiční dotace obci Bedřichov na kofinancování projektu
Zasněžování běžeckých stop - Bedřichov stadion
Rada kraje po projednání
revokuje
usnesení č. 127/V/16/RK v plném rozsahu,
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 387/16, kterým se upravuje výdajová
část rozpočtu Libereckého kraje – kapitola 917 04 – transfery, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu v celkové výši 5.000.000 Kč následovně:
a) snížení ukazatele číslo akce – 04700270000 Spolufinancování programu MŠMT –
sportovní infrastruktura obcí ve výši 5.000.000 Kč,
b) zavedení nového ukazatele číslo akce 04804793009 – Obec Bedřichov, Bedřichov
218 – Zasněžování běžeckých stop – Bedřichov stadion ve výši 5.000.000 Kč,
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
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Zápis z 2./V mimořádného zasedání RK konaného dne 19. 12. 2016
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana pro resort 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 - 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. 44
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Žádné náměty ani připomínky nebyly vzneseny. Martin Půta, hejtman, ukončil 2./V
mimořádné zasedání rady kraje v roce 2016 v 10:20 hodin.
Ověřovatelé:

Ing. Jitka Volfová

………………………………….

Jiří Löffelmann

………………………………….

………………..…………………………..……
Martin Půta
hejtman

Liberec 20. 12. 2016
Zapsala: Jitka Machálková
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