Z á p i s č. 2
z 2. mimořádného zasedání
Rady Libereckého kraje konaného
dne 13. 2. 2017
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

Martin Půta, Jiří Löffelmann

Zapisovatelka

Jitka Machálková

2. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2017 zahájil M. Půta, hejtman, v 9.05 hodin. Navrhl,
aby zápis ověřili Martin Půta 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

1. Návrh programu
1.

Návrhu programu

2.

Soutěž o návrh – „Úprava veřejného
prostranství v okolí sídla Libereckého
kraje“ – informace o rozsahu a stanovení
poroty

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

3.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Zajištění
výkonu technického dozoru investora
a koordinátora BOZP pro investiční akci
Expozice horolezectví v Českém ráji“

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

4.

Smlouvy o veřejných službách
v přepravě cestujících – aktualizace ceny
dopravního výkonu pro období JŘ
2016/2017 a navýšení CDV v návaznosti
na změnu právních předpisů (mzdová
problematika) – dopravci BusLine a.s.,
ČSAD Česká Lípa a.s., ČSAD Liberec,
a.s.

Marek Pieter

odb. dopravy
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5.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Zpracování projektové dokumentace
pro provádění stavby - silnice III/2904
Oldřichov v Hájích - humanizace
průtahu“ Krajskou správou silnic
Libereckého kraje, příspěvkovou
organizací

Marek Pieter

odb. dopravy

6.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Profil zadavatele – elektronický nástroj
eGORDION – elektronická evidence“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

7.

Zrušení usnesení č. 241/17/RK
ze dne 7. 2. 2017 a rozhodnutí o zahájení
výběrového řízení veřejné zakázky
malého rozsahu „Dodávka výpočetní
techniky s příslušenstvím pro projekt
„Smart akcelerátor Libereckého kraje“
s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000
848“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

8.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice
III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie
propustku“ – změna lhůty pro podání
nabídek č. 2

Marek Pieter

odb. dopravy

Požadavky na úpravu návrhu programu nebyly vzneseny, M. Půta o něm nechal hlasovat.
hlasování č. 2

pro 8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Soutěž o návrh – „Úprava veřejného prostranství v okolí sídla Libereckého kraje“ –
informace o rozsahu a stanovení poroty
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 279/17/mRK
Soutěž o návrh – „Úprava veřejného prostranství v okolí sídla Libereckého kraje“ –
informace o rozsahu a stanovení poroty
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přípravou soutěže o návrh „Úprava veřejného prostranství v okolí sídla Libereckého kraje“,
jmenuje
porotu pro hodnocení návrhů podaných v soutěži o návrh „Úprava veřejného prostranství
v okolí sídla Libereckého kraje“ ve složení:
a) řádní členové poroty nezávislí
Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel,
Ing. Tomáš Hradečný,
Ing. Martina Forejtová,
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Ing. arch. Filip Horatschke,
náhradník: Ing. arch. Pavel Buryška,
b) řádní členové poroty závislí
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje,
náhradník: Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek – Liberecký kraj,
Ing. Karolína Hrbková, náměstkyně pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch
- Statutární město Liberec,
náhradník: Ondřej Petrovský, zastupitel Statutárního města Liberec,
Ing. Tomáš Hocke, člen Zastupitelstva Libereckého kraje a starosta Města Turnov,
náhradník: Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky – Liberecký kraj
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném
znění.
Termín: 30. 12. 2017
hlasování č. 3 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
3. Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění výkonu
technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro investiční akci Expozice
horolezectví v Českém ráji“
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 280/17/mRK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění výkonu
technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro investiční akci Expozice
horolezectví v Českém ráji“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro investiční
akci Expozice horolezectví v Českém ráji“,
jmenuje
hodnotící komisi ve složení
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu,
náhradník Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
Ing. Milada Blahová, oddělení investic,
náhradník Bc. Zuzana Halamová, oddělení investic,
PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
náhradník Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury,
Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku,
náhradník Ing. Vlasta Šormová, vedoucí oddělení investic,
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schvaluje
1. text „Výzvy k podání nabídky“,
2.
3.

závazný návrh smlouvy č. OLP/5380/2016 o poskytnutí činnosti technického dozoru
investora,
závazný návrh smlouvy č. OLP/33/2017 o poskytnutí činnosti koordinátora BOZP

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit další postup dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 4 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
4. Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – aktualizace ceny dopravního
výkonu pro období JŘ 2016/2017 a navýšení CDV v návaznosti na změnu právních
předpisů (mzdová problematika) – dopravci BusLine a.s., ČSAD Česká Lípa a.s., ČSAD
Liberec, a.s.
Na jednání rady kraje byli přizváni Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných
zakázek, Ing. Monika Šulcová, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti a Ing. Otto Pospíšil,
zástupce ředitele KORID LK, spol. s r.o.
M. Pieter podrobně popsal vývoj ve mzdové problematice a následné smluvní řešení dodatky,
které budou po projednání sjednoceny.
Poté proběhla rozsáhlá diskuze, ze které vyplynul závěr, že budou zpracovány varianty
dalšího postupu včetně podrobných harmonogramů. Takto vypracovaný materiál bude
opětovně předložen členům rady kraje k projednání dne 17. 2. 2017 na mimořádném jednání
rady kraje.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 281/17/mRK
Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – aktualizace ceny dopravního
výkonu pro období JŘ 2016/2017 a navýšení CDV v návaznosti na změnu právních
předpisů (mzdová problematika) – dopravci BusLine a.s., ČSAD Česká Lípa a.s., ČSAD
Liberec, a.s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
osobní dopravě pro přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro oblast Sever č. OLP/1766/2014, uzavíraný mezi Libereckým
krajem a společností ČSAD Liberec, a.s., IČ: 25045504, se sídlem České mládeže
594/33, 460 06 Liberec 6, kterým dochází k aktualizaci výše ceny dopravního výkonu
(včetně indexace) pro období platnosti jízdního řádu 2016/2017 a k úpravě výše ceny
dopravního výkonu s ohledem na změnu právních předpisů (mzdová problematika),
2. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
osobní dopravě pro přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro oblast Západ č. OLP/1768/2014, uzavíraný mezi Libereckým
krajem a společností ČSAD Česká Lípa a.s., IČ: 25497987, se sídlem Lumiérů 181/41,
152 00 Praha 5, kterým dochází k aktualizaci výše ceny dopravního výkonu (včetně
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indexace) pro období platnosti jízdního řádu 2016/2017 a k úpravě výše ceny dopravního
výkonu s ohledem na změnu právních předpisů (mzdová problematika),
3.

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
osobní dopravě pro přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro oblast Východ č. OLP/1767/2014, uzavíraný mezi Libereckým
krajem a společností BusLine a.s., IČ: 28360010, se sídlem Na Rovinkách 211,
Podmoklice, 513 01 Semily, kterým dochází k aktualizaci výše ceny dopravního výkonu
(včetně indexace) pro období platnosti jízdního řádu 2016/2017 a k úpravě výše ceny
dopravního výkonu s ohledem na změnu právních předpisů (mzdová problematika)
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit předložení uvedených dodatků ke smlouvám č. OLP/1766/2014, OLP/1768/2014
a OLP/1767/2014 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 5 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
5. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace
pro provádění stavby - silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu“
Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
M. Pieter podrobně seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.
M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy o informace týkající se původní veřejné
zakázky.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 282/17/mRK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace
pro provádění stavby - silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu“
Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací
Rada kraje po projednání
schvaluje
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace pro provádění
stavby - silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu“ zadávané Krajskou
správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací výjimku z postupu dle Směrnice
Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A, článku 5, odst. 1
písm. b) – údaje o veřejné zakázce nebudou zveřejněny na profilu zadavatele Krajské správy
silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace a výjimku z postupu dle části C článku 3,
kdy nebude vyzváno k podání nabídky minimálně 5 dodavatelů
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předat informaci o přijatém usnesení řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 28. 02. 2017
hlasování č. 6 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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6. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Profil zadavatele – elektronický nástroj
eGORDION – elektronická evidence“
M. Pieter stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 283/17/mRK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Profil zadavatele – elektronický nástroj
eGORDION – elektronická evidence“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Profil zadavatele – elektronický nástroj
eGORDION – elektronická evidence“, a to účastníku Tender systems s.r.o., IČO: 29145121,
se sídlem náměstí Před bateriemi 692/18, Praha 6 – Střešovice, 162 00, za nabídkovou cenu
96.000,- Kč bez DPH, 116.160,- Kč včetně DPH,
schvaluje
a) výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 2 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A, článku
1. odst. 5,
b) dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. OLP/784/2012 mezi Libereckým krajem
a společností Tender systems s.r.o., IČO: 29145121, se sídlem náměstí Před bateriemi
692/18, Praha 6 – Střešovice, 162 00
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 7 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7. Zrušení usnesení č. 241/17/RK ze dne 7. 2. 2017 a rozhodnutí o zahájení výběrového
řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka výpočetní techniky
s příslušenstvím pro
projekt
„Smart
akcelerátor
Libereckého
kraje“
s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848“
M. Půta stručně popsal předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 284/17/mRK
Zrušení usnesení č. 241/17/RK ze dne 7. 2. 2017 a rozhodnutí o zahájení výběrového
řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka výpočetní techniky
s příslušenstvím pro
projekt
„Smart
akcelerátor
Libereckého
kraje“
s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848“
Rada kraje po projednání
ruší
v celém rozsahu usnesení číslo 241/17/RK ze dne 7. 2. 2017, kterým rada kraje rozhodla
o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka výpočetní
techniky s příslušenstvím pro projekt „Smart akcelerátor Libereckého kraje“
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s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848“, jmenovala komisi a schválila text „Výzvy
k podání nabídky“ a závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/174/2017,
rozhoduje
v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky
malého rozsahu „Dodávka výpočetní techniky s příslušenstvím pro projekt „Smart akcelerátor
Libereckého kraje“ s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848“,
jmenuje
komisi
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje,
náhradník: Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek,
Ing. Vladimír Ledecký, informatik, odbor informatiky,
náhradník: Ing. Jitka Balounová, vedoucí oddělení software, odbor informatiky,
Ing. Zuzana Antlová, projektový manažer, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů,
náhradník: Ing. Pavla Porkertová, odborný pracovník, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/174/2017
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajištění dalšího postupu
dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 8 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8. Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie
propustku“ – změna lhůty pro podání nabídek č. 2
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 285/17/mRK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie
propustku“ – změna lhůty pro podání nabídek č. 2
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o změně lhůty pro podání nabídek ze dne 27. 2. 2017 na 6. 3. 2017 u výběrového řízení
veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie propustku",
schvaluje
upravený text výzvy k podání nabídky
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 28. 02. 2017
hlasování č. 9 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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Žádné náměty ani připomínky nebyly vzneseny. M. Půta, hejtman, ukončil 2. mimořádné
zasedání rady kraje v roce 2017 v 9.35 hodin.
Ověřovatelé:

Martin Půta

………………………………….

Jiří Löffelmann

………………………………….

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

Liberec 14. 2. 2017
Zapsala: Jitka Machálková
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