Z á p i s č. 4
ze 4. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 7. 3. 2017

Přítomno

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

Omluven

Jiří Löffelmann

Ověřovatelé

Marek Pieter, MUDr. Přemysl Sobotka

Zapisovatelka

Jitka Machálková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisu
z 3. zasedání RK dne 7. 2. 2017, z 2. mRK dne 13. 2. 2017, z 3. mRK dne 17. 2. 2017
a 4. mRK dne 27. 2. 2017
4. zasedání rady kraje v roce 2017 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.05 hodin. Omluvil
nepřítomnost Jiřího Löffelmanna. Ověřovateli zápisu byli navrženi Marek Pieter
a MUDr. Přemysl Sobotka, zapisovatelkou dnešního jednání byla určena Jitka Machálková.
M. Půta se dále dotázal, zda byly ověřeny zápisy z 3. RK konané dne 7. 2. 2017, z 2. mRK
konané dne 13. 2. 2017, z 3. mRK dne 17. 2. 2017 a 4. mRK dne 27. 2. 2017. Zápisy ověřeny
byly, připomínky nikdo nevznesl, tímto jsou považovány za schválené.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích.
hlasování č. 1

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisu z 3. zasedání RK dne 7. 2. 2017,
z 2. mRK dne 13. 2. 2017, z 3. mRK
dne 17. 2. 2017 a 4. mRK dne
27. 2. 2017

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
kraje

5.

Vyhodnocení 2. zasedání zastupitelstva
kraje konaného dne 28. 2. 2017

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana
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6.

Dohoda o zrušení závazků vyplývajících Z
ze smlouvy o poskytnutí dotace
z Krizového fondu Libereckého kraje
č. OLP/4411/2016 s ČR – HZS LK
na nákup pozemku pro Integrované
výjezdové centrum IZS v Turnově

Martin Půta

7.

Zahraniční pracovní cesta č. 16/2017

Mgr. René Havlík odb. kancelář
hejtmana

8.

Rozpočtové opatření č. 84/17 –
Z
rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních
účelových dotací z rozpočtu Libereckého
kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor
kancelář hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

9.

Smlouva o užití autorského díla –
periodikum Kraj – příloha Libereckého
kraje

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

10.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Tisk, vložení
a distribuce tištěného periodika "KRAJ příloha Libereckého kraje"

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

11.

Poskytnutí finanční dotace SH ČMS –
Krajskému sdružení hasičů Libereckého
kraje

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

12.

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

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

13.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Modernizace
centrály kamerového systému
na Krajském úřadu Libereckého kraje“

Ing. Jitka Volfová odb. kancelář
ředitele

14.

Dodatek ke Smlouvě o centralizovaném
zadávání ze dne 4. 3. 2016
č. OLP/549/2016

Ing. Jitka Volfová odb. informatiky

15.

Strategická dokumentace v oblasti
dlouhodobého řízení IS a politiky
bezpečnosti informací

Mgr. René Havlík odb. informatiky

16.

Smlouva se společností KORID LK,
spol. s r.o., na zajištění front office
Opuscard
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Jitka Volfová odb. informatiky

Z

odb. kancelář
hejtmana

Nepředloženo
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17.

Směrnice Rady Libereckého kraje
č. 1/2017 Pravidla pro přijímání
a vyřizování petic a stížností

18.

Revokace části usnesení č. 15/17/RK
a změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 79/17 – financování sociálních služeb
v r. 2017 z rozpočtu kraje, z prostředků
kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
(kapitola 917 05- transfery)

19.

Zajištění dostupnosti poskytovaných
sociálních služeb zařazených v krajské
Základní síti – Pověření na poskytování
služeb v obecném hospodářském zájmu –
Dětské centrum Jilemnice, příspěvková
organizace

20.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 75/17 navýšení příjmů a výdajů kraje
na rok 2017 zapojením vráceného
nedočerpaného provozního příspěvku
na rok 2016

21.

Změna zřizovacích listin, včetně příloh
č. 1, příspěvkových organizací resortu
sociálních věcí

Mgr. René Havlík odb. právní

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

Z

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

Z

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

22.

Rozpočtové opatření č. 69/17 – alokace Z pís. Mgr. Pavel
použitelných finančních zdrojů minulých
Svoboda
období do rozpočtu 2017, navýšení
kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor
sociálních věcí

odb. sociálních
věcí

23.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Rehabilitační
péče formou uvolňovacích technik
pro klienty Jedličkova ústavu v Liberci“ příspěvkovou organizací Jedličkův ústav

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

24.

Stanovení platu ředitelce zařízení Domov
Raspenava, příspěvková organizace

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

25.

Vyhlášení výběrového řízení na funkci
ředitele/ky zařízení
Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

1)

2)
3)

Denní a pobytové sociální služby,
příspěvková organizace
Domov důchodců Jablonecké Paseky,
příspěvková organizace
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Z
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26.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi resortu sociálních věcí

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

27.

Protidrogová komise Rady Libereckého
kraje

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

28.

Návrh na zřízení komise pro národnostní
menšiny, cizince a sociální začleňování

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

29.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 70/17 – finanční vypořádání kapitoly
923 – Spolufinancování EU za rok 2016
a jeho zapojení do rozpočtu kraje 2017

Z

30.

Plnění rozpočtu kraje za období leden
až únor 2017

Z pís. Ing. Jitka Volfová odb. ekonomiky

31.

Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku
a závazků Libereckého kraje za rok 2016

32.

Zpráva o naplňování Zásad řízení
Z pís. MUDr. Přemysl
zdravotnictví v Libereckém kraji
Sobotka
v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti
na zdravotnickou záchrannou službu
v období 2015 - 2020 - Monitoring
plnění Akčního plánu 2015 - 2016 za rok
2016

odb. zdravotnictví

33.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Audit
příspěvkové organizace Zdravotnická
záchranná služba Libereckého kraje“

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

34.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 61/17 – úprava specifického ukazatele
Lékařská pohotovostní služba poskytnutí vyrovnávací platby
na zajištění lékařské pohotovostní
služby, zajištění ošetření osob
pod vlivem alkoholu a v intoxikaci
a zajištění lékařské pohotovostní
služby v oboru zubní lékařství

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

35.

Rozpočtové opatření č. 78/17 – Navýšení Z pís. Mgr. René Havlík odb. zdravotnictví
kapitoly 917 09 – Transfery odbor
zdravotnictví - účelová dotace ze státního
rozpočtu – likvidace nepoužitelných
léčiv

36.

Účetní závěrky a výsledky hospodaření
příspěvkových organizací resortu
kultury, památkové péče a cestovního
ruchu za rok 2016
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Ing. Jitka Volfová odb. ekonomiky

Mgr. René Havlík odb. ekonomiky

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu
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37.

Souhlas s přijetím finančních darů
příspěvkovými organizacemi resortu
kultury, památkové péče a cestovního
ruchu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

38.

Nominace tradiční výroby ozdob
z foukaných skleněných perel
na Reprezentativní seznam nehmotného
kulturního dědictví lidstva (UNESCO)

Z pís. Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

39.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 86/17 – úprava v rámci kapitoly
926 07 – Dotační fond, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
a revokace části usnesení o poskytnutí
dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

40.

Vyhlášení programu 7.6 „Podpora
rozvoje cestovního ruchu v Libereckém
kraji“ v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje na rok 2017

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

41.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 80/17 - úprava kapitoly 91707 –
Transfery odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu - přidělení
dotací postupovým přehlídkám

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

42.

Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2017 – oblast
cestovního ruchu

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

43.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 82/17 – úprava kapitoly 917 07
Transfery odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu – poskytnutí
finančního daru městu Frýdlant

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

44.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 81/17 - úprava kapitoly 926 07 –
Dotační fond, odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu - přidělení
dotací v rámci programu 7.5 Poznáváme
kulturu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

45.

Úprava smlouvy č. OLP/3477/2010
o poskytnutí dotace na projektu
Hřebenovka

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

46.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy v Libereckém kraji
za školní rok 2015 - 2016
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Z

Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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47.

Sloučení Centra vzdělanosti Libereckého Z
kraje – zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, příspěvková
organizace se Střední školou
a Mateřskou školou, Liberec, Na Bojišti
15, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

48.

Sloučení Domova mládeže, Liberec,
Z
Zeyerova 33, příspěvková organizace
se Střední školou strojní, stavební
a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

49.

Pozvánka k účasti reprezentace
Libereckého kraje na Hrách VIII. zimní
olympiády dětí a mládeže ČR v roce
2018

Z

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

50.

Poskytnutí neinvestičních účelových
Z
dotací na rok 2017 příspěvkovým
organizacím zřizovaným obcemi Turnov
a Jablonné v Podještědí

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

51.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 68/17 úprava kapitoly 917 04 –
transfery odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu a poskytnutí
neinvestičních dotací Základní škole
praktické a Základní škole speciální,
Jablonné v Podještědí, příspěvková
organizace a Základní škole Turnov,
Zborovská 519, příspěvková organizace

Z

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

52.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 67/17 – zapojení dotace MŠMT –
Naplňování Koncepce podpory mládeže
na krajské úrovni a úprava kapitoly
917 04 Transfery odboru školství
a vyhlášení Programu k naplňování
Koncepce podpory mládeže na krajské
úrovni 2017

Z

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

53.

Rozpočtové opatření č. 66/17 – alokace
použitelných zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2017 a úprava kapitoly 914 04 –
působnosti odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu

Z pís. Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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54.

Rozpočtové opatření č. 62/17 – úprava
dílčích ukazatelů v rámci kapitoly 912 –
Účelové příspěvky PO a poskytnutí
mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku organizacím v působnosti
resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti na akce v oblasti
vzdělávání včetně podmínek
stanovených zřizovatelem

Z pís. Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

55.

Rozpočtové opatření č. 74/17 – úprava
kapitoly 923 04 Spolufinancování EU
resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti

Z pís. Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

56.

Rozpočtové opatření č. 76/17 – úprava
Z pís. Mgr. René Havlík
kapitoly 916 - neinvestiční dotace
z MŠMT – rozvojový program
„Financování asistentů pedagoga
pro děti, žáky a studenty se zdravotním
postižením a pro děti, žáky a studenty
se sociálním znevýhodněním na období
leden – srpen 2017“ (modul A, modul B,
modul C), rozvojový program „Podpora
přípravy sportovních talentů na školách
s oborem vzdělávání gymnázium
se sportovní přípravou“ na rok 2017,
rozvojový program „Podpora vzdělávání
cizinců ve školách (modul C), rozvojový
program „Podpora odborného vzdělávání
ve školním roce 2016/2017“, rozvojový
program na podporu školních psychologů
a školních speciálních pedagogů
ve školách na období leden – srpen 2017,
dotační program na podporu sociálně
znevýhodněných romských žáků
středních škol, konzervatoří a studentů
VOŠ na období leden – červen 2017

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

57.

Rozpočtové opatření č. 77/17 – účelová Z pís. Mgr. René Havlík
dotace MŠMT na financování přímých
neinvestičních výdajů pro školy
a školská zařízení zřizované Libereckým
krajem a obcemi Libereckého kraje
a na financování soukromých škol na rok
2017

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

58.

Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí
dotace projektu č. 30_16_003_4
„Potravinová pomoc dětem
v Libereckém kraji 2“

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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Petr Tulpa
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59.

Odměna řediteli Dětského domova,
Jablonec nad Nisou, Pasecká 20,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

60.

Konkurz (vyhlášení konkurzu
a jmenování členů konkurzní komise)
na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky
Gymnázium, Mimoň, Letná 263,
příspěvková organizace
Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Konkurz na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Gymnázia, Mimoň,
Letná 263, příspěvková organizace
(vyhlášení konkurzu a jmenování členů
konkurzní komise)
NEPŘEDLOŽENO

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

1)
2)

61.

Nepředloženo
62.

Jmenování člena školské rady
(zastupujícího zřizovatele) u příspěvkové
organizace
1)
2)
3)

4)
63.

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Integrovaná střední škola, Vysoké
nad Jizerou, Dr. Farského 300
Střední odborná škola, Liberec,
Jablonecká 999
Základní škola a Mateřská škola
pro tělesně postižené, Liberec, Lužická
920/7
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace Krajské organizaci ČUS
Libereckého kraje na projekt s názvem
Anketa „Nejúspěšnější sportovci 2016“
v Libereckém kraji a o neposkytnutí
dotace Klubu českých turistů, Liberecká
oblast na projekt Zkvalitnění činnosti
organizace a jejích odborů
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64.

Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční
účelové dotace z kapitoly 917 04 –
Transfery, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu Asociaci
pro mládež, vědu a techniku AMAVET,
z. s. na projekt „Festival vědy a techniky
pro děti a mládež v Libereckém kraji“

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

65.

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

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

66.

Mimořádné čerpání prostředků fondu
investic u vybraných příspěvkových
organizací resortu pro školství, mládež,
tělovýchovu, sport a zaměstnanost

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

67.

Vyřazení nepotřebného movitého
majetku svěřeného Střední odborné škole
a Střednímu odbornému učilišti, Česká
Lípa, 28. října 2707, příspěvková
organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

68.

Prodej nepotřebného movitého majetku
svěřeného Dětskému domovu, Česká
Lípa, Mariánská 570, příspěvková
organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

69.

Návrh smlouvy o nájmu části
nemovitosti ve správě Střední školy
hospodářské a lesnické, Frýdlant,
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
NEPŘEDLOŽENO

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
Nepředloženo

70.

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace
na rok 2017 Základní škole Nové Město
pod Smrkem, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

71.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Rekonstrukce objektu DM,
Truhlářská ul. – objekt A – zařízení
interiéru“ Střední školou strojní, stavební
a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

72.

Jihozápadní obchvat města Mimoně –
žádost Města Mimoň o vyjádření k
navrženým variantám

Marek Pieter

odb. dopravy
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Zápis ze 4. zasedání RK konaného dne 7. 3. 2017
73.

Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci
na silnici I/35 - záměr zadání technické
studie, oznámení záměru podle zákona
č. 100/2001 Sb.

Marek Pieter

odb. dopravy

74.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice II/262 – deformace
vozovky, Česká Lípa“

Marek Pieter

odb. dopravy

75.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Silnice II/278
Osečná (nad Kotel), oprava propustku“

Marek Pieter

odb. dopravy

76.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice III/2713 Dolní Suchá křižovatka s I/13“

Marek Pieter

odb. dopravy

77.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Most ev.č. 2893-1 Semily“

Marek Pieter

odb. dopravy

78.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zpracování projektové
dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo
Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice“

Marek Pieter

odb. dopravy

79.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou
linkovou osobní dopravou – oblast
Východ“

Marek Pieter

odb. dopravy

80.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou
linkovou osobní dopravou – oblast
Sever“

Marek Pieter

odb. dopravy

81.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Administrace
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
drážní dopravou“
NEPŘEDLOŽENO

Marek Pieter

odb. dopravy

Nepředloženo
82.

Žádost o poskytnutí individuální účelové Z
dotace z rozpočtu Libereckého kraje
žadatele Krkonoše – svazek měst a obcí

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

83.

Plná moc pro pracovníky pověřené
jednáním se Státním fondem životního
prostředí ČR ke kotlíkovým dotacím
realizovaných v rámci Operačního
programu Životní prostředí

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

Zápis ze 4. zasedání RK konaného dne 7. 3. 2017
84.

Rozpočtové opatření č. 71/17 – úpravy
Z pís. Ing. Radka
dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 –
Loučková
Spolufinancování EU, odbor
Kotasová
regionálního rozvoje a evropských
projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotací
v rámci programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji“

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

85.

Nominace odpovědného politika
pro místní Agendu 21 a projekt Zdravý
Liberecký kraj

Z

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

86.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 73/17 - převod finančních prostředků
z kapitoly 917 02 Transfery do kapitoly
914 02 Působnosti – odbor regionálního
rozvoje a evropských projektů

Z

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

87.

Ustanovení Rady pro vědu výzkum
Z pís. Ing. Radka
a inovace Libereckého kraje jako komise
Loučková
Rady Libereckého kraje
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

88.

Vyhlášení programu č. 2. 6 – Podpora
místní Agendy 21 v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje - oblast
podpory regionální rozvoj

Z

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

89.

Rozpočtové opatření č. 72/17 – úprava
v rámci kapitoly 92602 – Dotační fond
LK, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů a rozhodnutí
o poskytnutí dotace v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje, program 2.5 –
Podpora regionálních výrobků, výrobců
a tradičních řemesel

Z

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

90.

Rozpočtové opatření č. 64/17 –
Z pís. Ing. Radka
Radonový program - Dotace Ministerstva
Loučková
financí ČR pro fyzickou osobu
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

91.

Zrušení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Studie
proveditelnosti – Informační systémy
pro správu a evidenci dopravní
infrastruktury ePasport“

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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Ing. Radka
Loučková
Kotasová

Zápis ze 4. zasedání RK konaného dne 7. 3. 2017
92.

Dohoda o narovnání ke Smlouvě
o poskytnutí projektové činnosti
č. OLP/2999/2016 a Dohoda o narovnání
ke Smlouvě o poskytnutí projektové
činnosti č. OLP/3001/2016
mezi společností ARR – Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r. o.
a Libereckým krajem

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

93.

Žádost o prominutí penále obci Lázně
Libverda – Fond solidarity EU

Z

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

94.

Žádost o změnu termínu realizace
projektu s registračním číslem 0518
v rámci programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji“

Z

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

95.

Dodatek č. 8 k Dohodě o spolupráci
č. OLP/2266/2009 mezi Libereckým
krajem a společností ELEKTROWIN
a. s.

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

96.

Dodatek č. 9 k Dohodě č. OLP/563/2009
o partnerství a vzájemné spolupráci
mezi Libereckým krajem a společností
ASEKOL s.r.o.

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

97.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 65/17, snížení výdajů v kapitole
914 08 – Působnosti a navýšení výdajů
v kapitole 917 08 – Transfery, poskytnutí
účelových dotací v rámci rozpočtu
odboru životního prostředí a zemědělství
2017

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

98.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Střediska ekologické výchovy
Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, za rok 2016

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

99.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 63/17, snížení výdajů v kapitole
917 08 – Transfery a navýšení výdajů
v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod,
poskytnutí investiční dotace na projekt
„Rekonstrukce úpravny vody Bílý
Potok“ a závazek spolufinancování kraje
v roce 2018

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

- 12 -

Zápis ze 4. zasedání RK konaného dne 7. 3. 2017
100.

Změna termínu realizace projektu Obce
Bílý Potok - Smlouva o poskytnutí
účelové dotace z Fondu ochrany vod
Libereckého kraje, Program
vodohospodářských akcí
č. OLP/2582/2016

Z

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

101.

Dotační fond Libereckého kraje, oblast
podpory č. 8 Životní prostředí
a zemědělství, vyhlášení programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny

Z

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

102.

Rozpočtové opatření č. 83/17 – úprava
Z pís. Jiří Löffelmann
specifických ukazatelů v rámci Programu
vodohospodářských akcí kapitoly 932 08
– Fond ochrany vod

odb. životního
prostředí
a zemědělství

103.

Majetkoprávní operace - smlouva
o právu k provedení stavby

1.

v k.ú. Stará Lípa

2.
3.

v k.ú. Příšovice
v k.ú. Přepeře u Turnova

4.

v k.ú. Jistebsko, Alšovice, Bratříkov,
Huť
v k.ú. Mašov u Turnova

5.
104.

Majetkoprávní operace – koupě

1.

2.

3.

4.

a) pozemků v k.ú. Stráž pod Ralskem
(FAMA 2016/11/044)
b) kupní smlouva
a) pozemku v k.ú. Polevsko
(FAMA 2017/01/004)
b) kupní smlouva
a) pozemků v k.ú. Troskovice
(FAMA 2017/01/039)
b) kupní smlouva
a) pozemku v k.ú. Sněhov
(FAMA 2016/11/026)
b) kupní smlouva
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Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Zápis ze 4. zasedání RK konaného dne 7. 3. 2017
105.

Majetkoprávní operace – budoucí koupě

a)
b)

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

pozemku v k.ú. Přepeře u Turnova
(FAMA 2016/12/079)
budoucí kupní smlouva

106.

Zmocnění náměstka hejtmana Marka
Pietera pro úkony zadavatele ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

107.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Zpracování projektové
dokumentace - zkvalitnění ochrany
a zpřístupnění knihovního fondu a jeho
prezentace v Krajské vědecké knihovně
Liberec“
NEPŘEDLOŽENO

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Nepředloženo
108.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Léčebna respiračních nemocí
Cvikov, p.o. – rekonstrukce sprch
Martinovo údolí“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

109.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Výměna oken a oprava
a zateplení fasády, Gymnázium
Frýdlant“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

110.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zlepšení tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov
SOŠ a SOU v České Lípě, budovy
v Lužické ulici“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

111.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Oprava
zadního nádvoří a příjezdové
komunikace“ pro Domov důchodců
Jablonecké Paseky, příspěvkovou
organizaci

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

112.

Rekonstrukce objektu Domova mládeže
– II. Etapa – Střední škola strojní,
stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská – dodatek č. 1

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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Zápis ze 4. zasedání RK konaného dne 7. 3. 2017
113.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zajištění činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
pro dopravní stavby – DNS“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

114.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zajištění služeb technického
dozoru investora pro dopravní stavby DNS“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

115.

Jmenování nových členů Komise Rady
Libereckého kraje pro nakládání
s nemovitým majetkem kraje

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

116.

Majetkoprávní operace – pronájem

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

a)

nebytových prostor v budově "D"
v k.ú. Liberec na dobu neurčitou

b)

nájemní smlouva

117.

Zrušení části usnesení č. 1287/14/RK
v bodě 1. a), b) (jiné usnesení v ZK
č. 279/14/ZK) – prodej pozemků
v k.ú. Víska u Frýdlantu

118.

Majetkoprávní operace – budoucí přijetí
daru

1.
2.

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

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

a) pozemku a stavby silnice v k.ú. Dubá
b) smlouva o smlouvě budoucí darovací
a) pozemků a stavby silnice v k.ú. Kravaře
v Čechách a Stvolínky
b) smlouva o smlouvě budoucí darovací

119.

Rozhodnutí o vyloučení uchazečů
z účasti v zadávacím řízení veřejné
zakázky „Expozice horolezectví
v Českém ráji“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

120.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Zpracování
projektových žádostí do IROP 2.1 –
Transformace sociálních služeb“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

121.

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

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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Zápis ze 4. zasedání RK konaného dne 7. 3. 2017
122.

Rozpočtové opatření č. 85/17 – úprava
kapitoly 920 14 - Kapitálové výdaje
odboru investic a správy nemovitého
majetku

123.

Písemné informace
Informace k dani z nemovitých věcí kraje
na rok 2017
Administrativní chyba v usnesení
č. 1176/16/RK v rámci programu
"Kotlíkové dotace v Libereckém kraji"

člen rady kraje
Ing. Jitka Volfová

Přehled veřejných zakázek projednaných
na 3. zasedání rady kraje a 2., 3.
a 4. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

a)
b)

c)

124.
a)

b)

Písemné informace předkládané
zastupitelstvu kraje
Oznámení o ukončení příjmu žádostí
v rámci vyhlášené 1. výzvy programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

Z pís. Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Ing. Radka Loučková Kotasová

Z pís. člen rady kraje
Ing. Radka Loučková Kotasová

Zpráva o činnosti pracovní skupiny
PRLK Team za rok 2016

Ing. Radka Loučková Kotasová

125.

Příprava 3. zasedání zastupitelstva kraje
konaného dne 28. 3. 2017

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

126.

Veřejná zakázka „Zpracování projektové
dokumentace - Sosnová - transformace
Domov Sluneční dvůr, p.o“- schválení
smlouvy o poskytnutí projektové činnosti
s druhým uchazečem v pořadí

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

127.

Revokace části usnesení č. 225/17/RK –
řešení investičních projektů Zdravotnické
záchranné služby LK

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

128.

Změna termínů úkolů - prověření
možnosti provedení auditu Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa a. s.
a vyhodnocení ekonomické analýzy
rozvoje nemocnice cestou vnitřních
rekonstrukcí a cestou přístavby nového
pavilonu

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

129.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Obnova fasády - Střední
odborná škola, Liberec, Jablonecká 999“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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130.

Veřejná zakázka Silnice III/2719 Hrádek
nad Nisou, rekonstrukce silnice –
doplnění člena hodnotící komise

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

131.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Studie
proveditelnosti – Informační systémy
pro správu a evidenci dopravní
infrastruktury ePasport“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

132.

Žádost Kontrolního výboru ZK
o posunutí termínu pro zasílání
připomínek ke Statutu Dotačního fondu
Libereckého kraje

Ing. Miloš Tita,
předseda
Kontrolního
výboru ZK

odb. kontroly

133.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 87/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03
– Spolufinancování EU, ekonomický
odbor a navýšení výdajů v kapitole
923 02 – Spolufinancování EU, odbor
regionálního rozvoje a evropských
projektů – 3 projektové záměry
„Významné aleje Libereckého kraje –
3. etapa“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

134.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Okružní křižovatky II/292
a II/289 Semily, ulice Brodská,
Bořkovská (vč. humanizace)“

Marek Pieter

odb. dopravy

135.

Různé

136.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky „Zpracování
projektové dokumentace - Jestřebí transformace Domov Sluneční dvůr,
p. o.“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

137.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky „Zpracování
projektové dokumentace - Lada transformace Domov Sluneční dvůr,
p. o.“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

138.

Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice
III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie
propustku“ – informace o změně lhůty
pro podání nabídek

Marek Pieter

odb. dopravy
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139.

Dodatky č. 1 k Dohodám o zrušení
a vypořádání závazků vyplývajících
ze Smlouvy 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
a Východ č. OLP/1767/2014

Marek Pieter

odb. právní

M. Půta uvedl, že body č. 16, 61, 69, 81 a 107 nebyly předloženy.
P. Tulpa požádal o stažení bodu č. 55.
M. Pieter požádal o zařazení následujících bodů
- č. 136 – Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zpracování
projektové dokumentace - Jestřebí - transformace Domov Sluneční dvůr, p. o.“,
- č. 137 - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zpracování projektové
dokumentace - Lada - transformace Domov Sluneční dvůr, p. o.“,
- č. 138 - Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie
propustku“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek,
- č. 139 - Dodatky č. 1 k Dohodám o zrušení a vypořádání závazků vyplývajících ze Smlouvy
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 a Východ č. OLP/1767/2014.
M. Půta vyjádřil značnou nespokojenost s pozdním odevzdáváním materiálů určených
pro jednání rady kraje. Požádal pana ředitele, aby jej pozval na poradu vedoucích odborů
a tam důrazně upozornil na nutnost zpracování a odevzdávání materiálů včas, dle Jednacího
řádu RK. Pozdě odevzdané materiály nebudou již příště radou projednány.
Následně nechal M. Půta hlasovat o doplnění nových bodů.
hlasování č. 2

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Další požadavky na úpravu programu nikdo nevznesl, M. Půta nechal hlasovat o celkovém
programu jednání.
hlasování č. 3

pro

8

proti

0

zdržel se

3. Kontrola plnění usnesení rady kraje
Bez připomínek a dotazů nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 302/17/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí

- 18 -

0

byl přijat

Zápis ze 4. zasedání RK konaného dne 7. 3. 2017
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 295/16/RK, 538/16/RK, 1088/16/RK, 1610/16/RK,
1650/16/RK, 1823/16/RK, 1869/16/RK, 90/V/16/RK, 128/V/16/RK, 152/V/16/mRK,
169/V/16/mRK, 171/V/16/RK, 10/17/RK, 18/17/RK, 19/17/RK, 21/17/RK, 24/17/RK,
36/17/RK, 53/17/RK, 61/17/RK, 62/17/RK, 64/17/RK, 81/17/RK, 85/17/RK, 97/17/RK,
100/17/RK, 102/17/RK, 104/17/RK, 105/17/RK, 106/17/RK, 107/17/RK, 114/17/RK,
115/17/RK, 116/17/RK, 117/17/RK, 118/17/RK, 119/17/RK, 121/17/RK, 122/17/RK,
123/17/RK, 124/17/RK, 127/17/RK, 128/17/RK, 131/17/RK, 133/17/RK, 135/17/RK,
138/17/RK, 139/17/RK, 141/17/RK, 142/17/RK, 143/17/RK, 144/17/RK, 145/17/RK,
146/17/RK, 150/17/RK, 151/17/RK, 154/17/RK, 155/17/RK, 156/17/RK, 157/17/RK,
158/17/RK, 162/17/RK, 168/17/RK, 169/17/mRK, 171/17/RK, 172/17/RK, 173/17/RK,
174/17/RK, 176/17/RK, 178/17/RK, 179/17/RK, 180/17/RK, 181/17/RK, 183/17/RK,
186/17/RK, 187/17/RK, 188/17/RK, 189/17/RK, 190/17/RK, 191/17/RK, 192/17/RK,
194/17/RK, 196/17/RK, 197/17/RK, 198/17/RK, 199/17/RK, 202/17/RK, 205/17/RK,
206/17/RK, 207/17/RK, 208/17/RK, 209/17/RK, 210/17/RK, 212/17/RK, 213/17/RK,
215/17/RK, 219/17/RK, 220/17/RK, 221/17/RK, 222/17/RK, 224/17/RK, 226/17/RK,
227/17/RK, 229/17/RK, 230/17/RK, 231/17/RK, 232/17/RK, 233/17/RK, 234/17/RK,
235/17/RK, 236/17/RK, 242/17/RK, 243/17/RK, 254/17/RK, 255/17/RK, 256/17/RK,
257/17/RK, 259/17/RK, 260/17/RK, 261/17/RK, 268/17/RK, 270/17/RK, 271/17/RK,
272/17/RK, 273/17/RK, 274/17/RK, 282/17/mRK, 285/17/mRK, 294/17/mRK, 297/17/mRK,
299/17/mRK, 300/17/mRK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 356/16/RK ad b) 28. 2. 2017 na 31. 12. 2017,
- 27/17/RK ad a) i ad b) z 28. 2. 2017 na 31. 3. 2017,
- 147/17/RK z 28. 2. 2017 na 31. 3. 2017,
-

148/17/RK z 28. 2. 2017 na 31. 3. 2017,
149/17/RK z 28. 2. 2017 na 31. 3. 2017,

-

167/17/RK ad a) z 24. 2. 2017 na 31. 3. 2017.
hlasování č. 4

pro

8

proti

0

4. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 303/17/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 548/16/ZK z 28. 2. 2017 na 31. 3. 2017,
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zdržel se

0

byl přijat
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- 552/16/ZK z 28. 2. 2017 na 30. 3. 2017,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 549/16/ZK, 99/V/16/ZK, 100/V/16/ZK, 115/V/16/ZK,
6/17/ZK, 9/17/ZK, 10/17/ZK, 18/17/ZK, 19/17/ZK, 23/17/ZK, 33/17/ZK, 36/17/ZK,
39/17/ZK, 40/17/ZK, 42/17/ZK
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje
k projednání zastupitelstvu kraje.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 5 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.
5. Vyhodnocení 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 28. 2. 2017
M. Půta požádal, aby na interpelace zastupitelů bylo odpovězeno přímo dotazujícímu
se zastupiteli a kopii odpovědi obdrželo organizační oddělení a rovněž ostatní zastupitelé
kraje.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 304/17/RK
Vyhodnocení 2. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 28. 2. 2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením 2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 2. 2017
a ukládá
1) MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana – připravit a zaslat Ing. Miloši Titovi
podrobnější zdůvodnění a objasnění personálních změn provedených v NsP Česká Lípa,
a.s.,
Termín: 28. 03. 2017
2) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana – připravit a předat prof. Ing. Josefu
Šedlbauerovi, Ph.D., informace k veřejné zakázce malého rozsahu na administrátora
připravované zakázky na zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové
dopravě pro období 2019 - 2029 v Libereckém kraji.
hlasování č. 6

pro

8

proti

0

Termín: 28. 03. 2017
zdržel se
0
byl přijat

6. Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z Krizového
fondu Libereckého kraje č. OLP/4411/2016 s ČR – HZS LK na nákup pozemku
pro Integrované výjezdové centrum IZS v Turnově
M. Půta stručně uvedl předložený materiál, poté nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 305/17/RK
Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z Krizového
fondu Libereckého kraje č. OLP/4411/2016 s ČR – HZS LK na nákup pozemku
pro Integrované výjezdové centrum IZS v Turnově
Rada kraje po projednání
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bere na vědomí
oznámení ředitele ČR – Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje o nerealizaci
projektu „Nákup pozemku pro Integrované výjezdové centrum IZS v Turnově“ dle smlouvy
č. OLP/4411/2016 o poskytnutí dotace mezi příjemcem dotace a Libereckým krajem,
souhlasí
s Dohodou o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace z Krizového
fondu Libereckého kraje č. OLP/4411/2016 mezi ČR – Hasičským záchranným sborem
Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III
a Libereckým krajem
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
k projednání a schválení Dohodu o zrušení závazků vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí
dotace z Krizového fondu Libereckého kraje č. OLP/4411/2016 mezi ČR – Hasičským
záchranným sborem Libereckého kraje, IČO 70888744, se sídlem Barvířská 29/10, 460 01
Liberec III a Libereckým krajem.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 7
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7. Zahraniční pracovní cesta č. 16/2017
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 306/17/RK
Zahraniční pracovní cesta č. 16/2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zahraniční pracovní cestou členky rady kraje Květy Vinklátové, v termínu 27. - 31. března
2017 do Švýcarska.
hlasování č. 8
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8. Rozpočtové opatření č. 84/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových
dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář
hejtmana
Mgr. Chýle požádal o úpravu usnesení po projednání. A to, že rada kraje rozhoduje
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací dle původního návrhu a souhlasí s žádostí Obce
Jindřichovice pod Smrkem, neboť o této žádosti bude rozhodovat zastupitelstvo kraje.
Bez další diskuze nechal M. Půta hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 307/17/RK
Rozpočtové opatření č. 84/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací
z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 84/17, kterým se upravují vybrané ukazatele peněžitých darů
a neinvestičních transferů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, ve výši
60.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
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rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným
žadatelům o finanční podporu na tyto akce a v této výši:
žadatel

IČO/
sídlem/
datum nar. trvale bytem

Základní
70693986
organizace
Nezávislého
odborového
svazu Policie ČR
Mateřská škola 72742186
"Korálek",
Liberec, Aloisina
výšina 645/55,
příspěvková
organizace
SK ZÁSADA z.s. 43254292

akce

název
parametru

Pastýřská 3, 460 Společenský
74 Liberec I večer Policie
Staré Město
ČR Liberec
Aloisina výšina
645/55, 460 15
Liberec 15

Liberecká
Mateřinka
2017
20. ročník

měrná hodnota max. výše
jednotk parametr fin.
a
u
Podpory
doba trvání akceden
1 10 000 Kč

den konání akce den

Zásada 344, 468 Mistrovství
délka trvání
25 Zásada
republiky
akce
ZÁSADSKÝ MID
- Závody psích
spřežení

1 15 000 Kč

den

2 15 000 Kč

souhlasí
s poskytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému
žadateli o finanční podporu na akci:
Obec Jindřichovice 00672025 Obec Jindřichovice
pod Smrkem
pod Smrkem, č.p.
245

Jindřichovické dny kulturní akce
2017

den

2

20 000 Kč

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která se
uzavře s výše uvedenými podpořenými žadateli
a ukládá
1. Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit rozhodnutí o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému žadateli na
akci:
Obec
00672025 Obec
Jindřichovické
Jindřichovic
Jindřichovice pod dny 2017
e pod
Smrkem, č.p. 245
Smrkem

2.

3.

kulturní akce den

2

20 000 Kč

Termín: 28. 03. 2017
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 84/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
Termín: 28. 03. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit smlouvy
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o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje
dle schváleného vzoru mezi Libereckým krajem a výše uvedenými podpořenými žadateli
hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
hlasování č. 9

pro

8

proti

0

Termín: 30. 04. 2017
zdržel se
0
byl přijat

9. Smlouva o užití autorského díla – periodikum Kraj – příloha Libereckého kraje
M. Půta ve stručnosti uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 308/17/RK
Smlouva o užití autorského díla – periodikum Kraj – příloha Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o užití autorského díla č. OLP/686/2017, uzavíranou mezi Libereckým krajem
na straně jedné a MgA. Jiřím Tomanem, Ph.D., '''''''' ''''''' ''''' '''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''
'''''''' '''''' ''''''''''''''''' a MgA. Lucií Pacalovou, '''''''' ''''''' '''' '''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''' '''''''''' '''''''''
'''''' '''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''' na straně druhé, jejímž předmětem je poskytnutí licence na návrh
koncepce grafické úpravy magazínu KRAJ – příloha Libereckého kraje
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajištění jejího podpisu.
Termín: 28. 04. 2017
hlasování č. 10
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
10. Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Tisk, vložení
a distribuce tištěného periodika "KRAJ - příloha Libereckého kraje"
Mgr. Chýle uvedl předložený materiál.
Následně proběhla krátká diskuze týkající se maximálního počtu výtisků, celkového nákladu
a hodnocení jednotkových cen.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 309/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Tisk, vložení a distribuce
tištěného periodika "KRAJ - příloha Libereckého kraje"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o opětovném zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Tisk, vložení
a distribuce tištěného periodika „KRAJ – příloha Libereckého kraje“,
jmenuje
hodnotící komisi ve složení
Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje,
náhradník Ing. Radka Loučková Kotasová, členka Rady LK pověřená řízením resortu
hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
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Ing. Květa Vinklátová, členka Rady LK pověřená řízením resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
náhradník Jiří Löffelmann, člen Rady LK pověřený řízením resortu životního prostředí,
zemědělství a rozvoje venkova,
Mgr. Andrea Fulková, vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů,
náhradník Květa Šírová, zaměstnanec oddělení tiskového a vnějších vztahů,
schvaluje
a) text „Výzvy k podání nabídky“,
b) závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/16/2017
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK
č. 2/2016.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 11 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
11. Poskytnutí finanční dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů Libereckého kraje
M. Půta uvedl předložený materiál, bez připomínek nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 310/17/RK
Poskytnutí finanční dotace SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím finanční dotace do výše 500 000,- Kč SH ČMS – Krajskému sdružení
hasičů Libereckého kraje, IČO 71171452, se sídlem U Náspu 476/5, 460 01 Liberec 1,
na projekt „Zajištění činnosti SH ČMS - Krajského pracoviště v Liberci a okresních
pracovišť v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Semilech a Liberci“,
2. se smlouvou č. OLP/694/2017 o poskytnutí finanční dotace do výše 500 000,00 Kč
mezi Libereckým krajem, IČO 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
a SH ČMS – Krajským sdružením hasičů Libereckého kraje, IČO 71171452, se sídlem
U Náspu 476/5, 460 01 Liberec 1, na projekt „Zajištění činnosti SH ČMS - Krajského
pracoviště v Liberci a okresních pracovišť v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Semilech
a Liberci“
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit návrh na poskytnutí účelové dotace
do výše 500.000 Kč SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů Libereckého kraje,
IČO 71171452, se sídlem U Náspu 476/5, 460 01 Liberec 1, na projekt „Zajištění činnosti
SH ČMS - Krajského pracoviště v Liberci a okresních pracovišť v České Lípě, Jablonci
nad Nisou, Semilech a Liberci“, Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a schválení.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 12 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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12. Poskytnutí finanční odměny a věcného daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje
zaměstnancům u příležitosti řádného odchodu do starobního důchodu
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 311/17/RK
Poskytnutí finanční odměny a věcného daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje
zaměstnancům u příležitosti řádného odchodu do starobního důchodu
Rada kraje po projednání
schvaluje
vyplacení finanční odměny a věcného daru zaměstnancům zařazených do krajského úřadu
při příležitosti řádného odchodu do starobního důchodu dle Statutu Sociálního fondu
Libereckého kraje z kapitoly 92515 – Sociální fond Libereckého kraje v celkové výši
21.200 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání finančních odměn a věcných
darů příslušným zaměstnancům krajského úřadu.
Termín: 05. 05. 2017
hlasování č. 13 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
13. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace
centrály kamerového systému na Krajském úřadu Libereckého kraje“
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Marie Filipová, vedoucí odboru kancelář ředitele.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 312/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace
centrály kamerového systému na Krajském úřadu Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace centrály kamerového
systému na Krajském úřadu Libereckého kraje“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to
účastníka ORZO SECURITY, spol. s r.o., se sídlem: Poděbradova 3264/73, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 60321601, za nabídkovou cenu 1.169.949 Kč bez DPH,
1.415.638 Kč s DPH,
schvaluje
Smlouvu o dílo č. OLP/5203/2016 mezi Libereckým krajem a společností ORZO
SECURITY, spol. s r.o., se sídlem: Poděbradova 3264/73, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČO: 60321601
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 14 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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14. Dodatek ke Smlouvě o centralizovaném zadávání ze dne 4. 3. 2016 č. OLP/549/2016
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky.
Ing. Tvrzník uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 313/17/RK
Dodatek ke Smlouvě o centralizovaném zadávání ze dne 4. 3. 2016 č. OLP/549/2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek ke Smlouvě o centralizovaném zadávání ze dne 4. 3. 2016 č. OLP/549/2016
mezi Libereckým krajem a Českou republikou – Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou
936/3, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČO: 00007064
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, předložit dodatek k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 15 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
15. Strategická dokumentace v oblasti dlouhodobého řízení IS a politiky bezpečnosti
informací
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky.
Ing. Tvrzník uvedl, že v tomto materiálu jsou řešeny procesní záležitosti uvnitř úřadu
v souvislosti s platnými právními předpisy – zákon č. 365/2000 Sb., a zákon č. 181/2014 Sb.,
o kybernetické bezpečnosti, není požadováno žádné finanční plnění.
M. Pieter uvedl několik připomínek týkajících se neveřejné dokumentace chráněné autorským
zákonem. Postrádá způsob, jakým bude prováděno zabezpečení informací – sociální sítě,
tablety, mobilní telefony a veškeré IT. Jakým způsobem budou hlášeny spamy, jak budou
fungovat aktualizace a nové instalace aplikací, antivirových programů a další. Dále se dotázal,
zda budou nějaká setkání (proškolení), na kterých budou uživatelé seznámeni s aktualizacemi,
a kde budou zodpovězeny jejich konkrétní dotazy. Dále postrádá stanovení základních
principů.
Ing. Tvrzník uvedl, že se stále postupuje podle zákona č. 365/2000 Sb. Prozatím školení
nejsou plánována.
Proběhla krátká diskuze týkající se kybernetické bezpečnosti, školení, problematika
související s autorskými právy k dokumentaci.
M. Půta se dotázal na finanční částku, kterou LK zaplatil za vyhotovení dokumentace.
Ing. Tvrzník uvedl, že pořizovací cena dokumentace činila cca 70.000 Kč.
Mgr. Havlík uvedl, že zpracování rizik pro krajský úřad vykonává externí společnost
dle zákona č. 181/2014 Sb. Výstupy budou známy ve druhé polovině příštího týdne.
Ing. Volfová navrhla, aby byl materiál z dnešního jednání stažen a opětovně předložen
na dalším jednání rady kraje a doplněn o závěrečné výstupy a bližší zodpovězení všech
dotazů.
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M. Pieter konstatoval, že autorská práva jsou v pořádku, ale chce, aby dokumentace byla
veřejná.
Na základě diskuze Mgr. Havlík, jakožto předkladatel, stáhl projednávání tohoto bodu
z jednání rady kraje. Sjednocený materiál bude nejprve předložen na Poradě uvolněných
radních.
16. (17) Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2017 Pravidla pro přijímání a vyřizování
petic a stížností
M. Půta uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 314/17/RK
Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2017 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic
a stížností
Rada kraje po projednání
schvaluje
Směrnici Rady Libereckého kraje č. 1/2017 - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic
a stížností
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit směrnici č. 1/2017 hejtmanovi kraje
k podpisu.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 16 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
17. (18) Revokace části usnesení č. 15/17/RK a změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 79/17 – financování sociálních služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly
313 – MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05- transfery)
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Mgr. Šebková stručně uvedla informace z předloženého materiálu.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 315/17/RK
Revokace části usnesení č. 15/17/RK a změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 79/17 –
financování sociálních služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje, z prostředků kapitoly 313 –
MPSV státního rozpočtu (kapitola 917 05- transfery)
Rada kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 15/17/RK ze dne 10. 1. 2017 v části „souhlasí“ v bodě 2), kterým Rada
Libereckého kraje souhlasila s poskytnutím neinvestiční dotace, z rozpočtu kraje z prostředků
kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v rámci kofinancování sociálních služeb zařazených
do základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v r. 2017, v objemu 1.392.000 Kč
příjemci:
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Název

IČ

Sídlo

Registrační
číslo služby

Druh služby

Foreigners z.s.

28558073

Moskevská 27/14, Liberec IVPerštýn, 460 01 Liberec 1

5635924 sociální rehabilitace

Foreigners z.s.

28558073

Moskevská 27/14, Liberec IVPerštýn, 460 01 Liberec 1

8874865

Počet služeb

2

odborné sociální
poradenství
Celkem

Kofinancování
sociálních služeb
2017
649 000 Kč
743 000 Kč
1 392 000 Kč

a to na základě podání žádosti příjemce dotace o zrušení registrace sociálních služeb ze dne
23. 1. 2017, na které byla dotace určena,
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 79/17, kterým se upravují ukazatele kapitoly
917 05 Transfery, odboru sociálních věcí, financování sociálních služeb z rozpočtu kraje
z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu, v celkové výši 1.392.000 Kč,
bez dopadu na celkový objem kapitoly, a které zahrnuje
1) snížení specifického ukazatele č.a. 05700470000 – Foreigners z. s. ve výši 1.392.000 Kč,
2) a navýšení nespecifikovaných rezerv č.a. 05700960000 – Financování sociálních služeb
z rozpočtu LK z prostředků MPSV ve výši 1.392.000 Kč
a ukládá
1) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh revokace části usnesení č. 17/17/ZK, kterým
Zastupitelstvo kraje dne 31. 1. 2017 rozhodlo o poskytnutí dotace subjektu Foreigners
z. s., IČO 28558073, se sídlem Moskevská 27/14, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec
1, z důvodu navrhovaného zrušení části rozhodnutí o poskytnutí dotace tomuto subjektu,
k projednání a rozhodnutí,
Termín: 28. 03. 2017
2) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 79/17
k projednání a schválení.
hlasování č. 17

pro

8

proti

0

Termín: 28. 03. 2017
zdržel se
0
byl přijat

18. (19) Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské
Základní síti – Pověření na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu –
Dětské centrum Jilemnice, příspěvková organizace
Mgr. Šebková uvedla předložený materiál.
M. Půta požádal o doplnění usnesení i důvodové zprávy, že Dětské centrum Jilemnice,
příspěvková organizace, je městskou organizací.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 316/17/RK
Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské Základní
síti – Pověření na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu – Dětské centrum
Jilemnice, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
ruší
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Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu, pro poskytovatele Dětské
centrum Jilemnice, příspěvková organizace, schváleno usnesením Rady Libereckého kraje
číslo 135/15/RK, dne 10. 2. 2015, včetně Dodatku číslo 1 k Pověření k poskytování služeb
v obecném hospodářském zájmu, pro poskytovatele Dětské centrum Jilemnice, příspěvková
organizace, zřizovatel město Jilemnice, schváleno usnesením Rady Libereckého kraje číslo
1047/15/RK, ze dne 16. 6. 2015,
rozhoduje
o Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu pro poskytovatele Dětské
centrum Jilemnice, příspěvková organizace, IČ 68247877 se sídlem Roztocká 994, Jilemnice,
zřizovatel Město Jilemnice, a to v tomto rozsahu

schvaluje
zmocnění Mgr. Pavla Svobody, náměstka hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
č. PM/19/2017, k uzavírání Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
s poskytovateli sociálních služeb, které jsou součástí Základní sítě poskytovatelů sociálních
služeb Libereckého kraje na příslušný kalendářní rok, včetně dodatků k těmto pověřením
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, podepsat
Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu s pověřovaným subjektem
Dětské centrum Jilemnice, příspěvková organizace, IČ 68247877, se sídlem Roztocká 994,
Jilemnice, zřizovatel Město Jilemnice.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 18 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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19. (20) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 75/17 navýšení příjmů a výdajů kraje
na rok 2017 zapojením vráceného nedočerpaného provozního příspěvku na rok 2016
Mgr. Svoboda uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 317/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 75/17 navýšení příjmů a výdajů kraje na rok
2017 zapojením vráceného nedočerpaného provozního příspěvku na rok 2016
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 75/17, kterým se
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje na rok 2017 z titulu vráceného nedočerpaného provozního
příspěvku za rok 2016 ve výši 563.000,00 Kč,
2. navyšují výdaje rozpočtu kraje na rok 2017 v úhrnné výši 563.000,00 Kč takto
a)

ve výši 50.000,00 Kč, akce č. 0550003 1512 Domov důchodců Jablonecké Paseky oprava zadního nádvoří a příjezdové komunikace,
b) ve výši 363.000,00 Kč, akce č. 0590071 1512 Domov důchodců Jablonecké Paseky –
samootevírací bezbariérové vstupní dveře,
c) ve výši 150.000,00 Kč, akce č. 0590072 1512 Domov důchodců Jablonecké Paseky –
úprava půdních prostor
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit změnu
rozpočtu - rozpočtové opatření č. 75/17 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého
kraje.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 19
pro 8
proti
0
zdržel se
0
nebyl přijat
20. (21) Změna zřizovacích listin, včetně příloh č. 1, příspěvkových organizací resortu
sociálních věcí
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 318/17/RK
Změna zřizovacích listin, včetně příloh č. 1, příspěvkových organizací resortu sociálních
věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s úplným zněním zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Jedličkův ústav,
příspěvková organizace, kde se mění hlavní účel a předmět činnosti, upravuje se pojištění
majetku, částka odpisu pohledávek, postup dle zákona o střetu zájmů a zvyšuje se cena
staveb o technické zhodnocení,
2. s úplným zněním zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Dům seniorů Liberec Františkov, příspěvková organizace, kde se mění hlavní účel a předmět činnosti, upravuje
se pojištění majetku, částka odpisu pohledávek, postup dle zákona o střetu zájmů
a snižuje se cena pozemků,
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3.

4.

s úplným zněním zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Domov a Centrum
denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, kde se upravuje pojištění
majetku, částka odpisu pohledávek, postup dle zákona o střetu zájmů a upravuje se cena
pozemků,
s úplným zněním zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Domov pro seniory
Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, kde se upravuje pojištění majetku,
částka odpisu pohledávek, postup dle zákona o střetu zájmů a navyšuje se cena staveb
o technické zhodnocení,

5.

s úplným zněním zřizovací listiny, včetně přílohy č. 1, zařízení Centrum intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, z důvodu doplnění
místa poskytování služeb, dále se upravuje pojištění majetku, částka odpisu pohledávek
a postup dle zákona o střetu zájmů
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit zřizovací
listiny, včetně příloh č. 1 Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 20 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
21. (22) Rozpočtové opatření č. 69/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
období do rozpočtu 2017, navýšení kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí
Mgr. Šebková stručně uvedla předložený materiál.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 319/17/RK
Rozpočtové opatření č. 69/17 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých období
do rozpočtu 2017, navýšení kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 69/17, kterým se
1. navyšují finanční zdroje kraje 2017 prostřednictvím financování - změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 106.250,00 Kč,
2.

navyšují výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, o celkovou částku
106.250,00 Kč na úhradu smluvních závazků přecházejících z roku 2016 do roku 2017,
z toho
a) úhrada závazku ve výši 96.250,00 Kč vyplývajícího ze smluv o dílo
č. OLP/518/2016 a OLP/2810/2016, na zabezpečení psychologických posudků
pro náhradní rodinnou péči,
b) úhrada závazku ve výši 10.000,00 Kč vyplývajícího ze smlouvy o dílo
č. OLP/5389/2016 na logo rodinné politiky

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 69/17 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 21 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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22. (23) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rehabilitační
péče formou uvolňovacích technik pro klienty Jedličkova ústavu v Liberci“ příspěvkovou organizací Jedličkův ústav
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 320/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rehabilitační péče
formou uvolňovacích technik pro klienty Jedličkova ústavu v Liberci“ - příspěvkovou
organizací Jedličkův ústav
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rehabilitační péče
formou uvolňovacích technik pro klienty Jedličkova ústavu v Liberci“ příspěvkovou
organizací Jedličkův ústav, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
2. s textem „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“
a ukládá
Mgr. Pavlovi Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit předání
informace o udělení souhlasu se zahájením výběrového řízení řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 22 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
23. (24) Stanovení platu ředitelce zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace
Bez připomínek a diskuze, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 321/17/RK
Stanovení platu ředitelce zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
stanovuje
PhDr. Květě Kutílkové, ředitelce zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace,
se sídlem Fučíkova 432, 463 61 Raspenava, plat ve výši, dle platového výměru, s účinností
od 1. 4. 2017
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitelky příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 23 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
24. (25) Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky zařízení
1)
Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
2)
Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace
3)
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 322/17/RK
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Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky zařízení
1)
Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
2)
Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace
3)
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s vyhlášením výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace resortu sociálních věcí
Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem
U Balvanu 2, 466 01 Jablonec nad Nisou,
Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace, se sídlem
Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa,
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, se sídlem V. Nezvala
87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou,
b) se způsobem a podmínkami výběrového řízení,
odvolává
Ing. Jiřího Bezoušku z funkce ředitele zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace, k 30. 6. 2017,
Mgr. Ilonu Hummelovou z funkce ředitelky zařízení Denní a pobytové sociální služby Česká
Lípa, příspěvková organizace, k 30. 6. 2017,
PhDr. Jaroslavu Fojtíkovou z funkce ředitelky zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky,
příspěvková organizace, k 30. 6. 2017,
schvaluje
text ke zveřejnění výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace resortu sociálních věcí,
jmenuje
výběrovou komisi na výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace resortu sociálních věcí ve složení
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, řízení resortu zdravotnictví,
Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje,
vedoucí oddělení příspěvkových organizací odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Libereckého kraje,
Ing. Dan Ramzer, předseda Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje,
Ing. Petra Lafková, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje,
Ing. Václav Váňa, vedoucí odboru sociálních věcí Krajského úřadu Středočeského kraje,
Ing. Vladimír Vopelka, ředitel zařízení Domovy sociálních služeb Litvínov, příspěvková
organizace,
Mgr. Ivo Brát, ředitel zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého
kraje, příspěvková organizace,
pro Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, a Domov
důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, dále
Ing. Miloš Zahradník, náměstek primátora města Jablonec nad Nisou pro oblast humanitní,
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pro Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace, dále
Mgr. Romana Žatecká, starostka Města Česká Lípa
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit zveřejnění
oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky zařízení
- Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
- Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa, příspěvková organizace,
- Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace,
2.

Termín: 31. 03. 2017
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat
radu kraje o výsledcích výběrového řízení.

hlasování č. 24

pro

8

proti

0

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

25. (26) Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 323/17/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím finančního daru ve výši 20.065,00 Kč od společnosti Magna Exteriors
(Bohemia) s. r. o., se sídlem Kubelíkova 604/73, Liberec 460 06, IČO: 26195348,
ve prospěch zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, se sídlem Lužická 920/7,
460 01 Liberec 1, IČO: 70992522,
2. s přijetím finančního daru ve výši 23.870,00 Kč od dárce Dobrý skutek, z. s., se sídlem
Jiráskovo náměstí 2, 326 00 Plzeň, IČO: 26996308, ve prospěch zařízení Jedličkův ústav,
příspěvková organizace, se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1, IČO: 70992522,
3.

4.

s přijetím finančního daru ve výši 5.000,00 Kč od města Žandov, se sídlem Náměstí 82,
471 07 Žandov, IČO: 00261131, ve prospěch zařízení Denní a pobytové sociální služby,
příspěvková organizace, se sídlem Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa, IČO: 48282961,
s přijetím věcného daru – televizor Samsung UHD TV55 v celkové hodnotě ve výši
17.990,00 Kč od dárce Úsvit – Národní Koalice, se sídlem Velflíkova 1428/4, 160 00
Praha 6, IČO: 71443576, do vlastnictví zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou,
příspěvková organizace, se sídlem Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
IČO: 00085782

a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitelů příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 01. 04. 2017
hlasování č. 25 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
26. (27) Protidrogová komise Rady Libereckého kraje
Mgr. Šebková shrnula informace uvedené v předloženém materiálu.
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Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 324/17/RK
Protidrogová komise Rady Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
zřizuje
Protidrogovou komisi Rady Libereckého kraje v navrhovaném složení,
jmenuje
- předsedu Protidrogové komise Rady Libereckého kraje Mgr. Pavla Svobodu, náměstka
hejtmana, pověřeného řízením rezortu sociálních věcí,
- místopředsedu Protidrogové komise Rady Libereckého kraje MUDr. Davida Adamečka,
- členy komise: Petra Hampachera, MUDr. Jaromíra Honse, Ph.D., MUDr. Veroniku
Kotkovou, plk. Mgr. Vladimíra Lukáška, Mgr. Radoslavu Žákovou, Mgr. Pavla Plačka, Bc.
Jiřího Simetha, Mgr. Alenu Švejdovou, Mgr. Alenu Tesarčíkovou, Ing. Nelu Švitorkovou, Bc.
Martinu Sejkorovou, MUDr. Víta Šlechtu a Mgr. Josefa Váňu
a schvaluje
a) Jednací řád Protidrogové komise Rady Libereckého kraje,
b) Statut Protidrogové komise Rady Libereckého kraje.
hlasování č. 26

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

27. (28) Návrh na zřízení komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování
Mgr. Šebková uvedla předložený materiál a dotázala se na složení či doplnění komise
pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování.
Proběhla krátká diskuze, ze které vyplynul závěr, že materiál bude upraven po projednání
takto. Členové komise budou doplněni o Miroslava More z Nového Boru na návrh SLK
a rovněž zůstanou, jak Radek Šandor, tak Dušan Gorol.
M. Půta upozornil, že chybí zástupci Vietnamců a Ukrajinců.
P. Tulpa konstatoval, že tyto národností menšiny nejsou organizované.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 325/17/RK
Návrh na zřízení komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování
Rada kraje po projednání
schvaluje
zřízení Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování,
jmenuje
a) předsedu "Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování" Mgr. Pavla Svobodu, náměstka hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu
sociálních věcí,
b) členy "Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování"
Miroslava More, Starostové pro Liberecký kraj
Bc. Martinu Teplou, ANO,
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Jaroslava Havelku, KSČM,
Michaelu Albrechtovovou, ODS,
Mgr. Lukáše Jirotku, Změna pro Liberecký kraj,
Jiřího Horáčka, SPD+SPO,
Mgr. Luďka Tesarčíka, Krajský úřad Libereckého kraje, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu,
Ing. Lubomíra Záleského, Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci,
Bc. Pavla Pecha, Agentura pro sociální začleňování,
kpt. Bc. Danuši Trojákovou, Krajské ředitelství Policie ČR Libereckého kraje,
Le Van Bana, Svaz Vietnamců Libereckého kraje,
Radka Šandora, Asociace romských aktivistů Libereckého kraje,
Dušana Gorola, Česko-romské občanské sdružení Nový Bor
a schvaluje
Statut Komise Rady Libereckého kraje pro národnostní menšiny a sociální začleňování.
hlasování č. 27 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
28. (29) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 70/17 – finanční vypořádání kapitoly
923 – Spolufinancování EU za rok 2016 a jeho zapojení do rozpočtu kraje 2017
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Klíma, vedoucí ekonomického odboru.
Ing. Volfová ve stručnosti uvedla předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 326/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 70/17 – finanční vypořádání kapitoly 923 –
Spolufinancování EU za rok 2016 a jeho zapojení do rozpočtu kraje 2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 70/17, kterým se
I. 1) navyšují zdroje rozpočtu kraje 2017 prostřednictvím financování - změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje v úhrnné výši 782.691.420 Kč,
2) navyšují celkové výdaje rozpočtu kraje 2017 v kapitole 923 - Spolufinancování EU
o celkovou částku 782.691.420 Kč, z toho,
a) výdaje v kapitole 923 02 - Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů o částku 21.471.000,00 Kč,
b) výdaje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor o částku
43.536.167,59 Kč,
c) výdaje v kapitole 923 04 - Spolufinancování EU, odbor školství mládeže,
tělovýchovy a sportu o částku 1.127.691,41 Kč,
d) výdaje v kapitole 923 05 - Spolufinancování EU, odbor sociálních věcí o částku
75.761.092,00 Kč,
e)
f)

výdaje v kapitole 923 06 - Spolufinancování EU, odbor dopravy o částku
319.250.000,00 Kč,
výdaje v kapitole 923 07 - Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu o částku 585.469,00 Kč,
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g) výdaje v kapitole 923 08 – Spolufinancování EU, odbor životního prostředí
a zemědělství o částku 720.000,00 Kč,
h) výdaje v kapitole 923 14 - Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého
majetku o částku 320.240.000,00 Kč,
a to na níže uvedené projekty a ve výši finančních prostředků na jednotlivý projekt/aktivitu
Poř. č.

Název projektu / aktivity

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Smart akcelerátor LK
ePasport
OP ŽP - Kotlíkové dotace-administrace
OP ŽP - Kotlíkové dotace II - předfinancování 2017
Technická pomoc GG OP VK II. etapa
Kofinancování IROP a TOP
Kurzové rozdíly a transakční náklady projektů EU
Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy LK
Potravinová pomoc dětem v LK 2. etapa
Procesy střednědobého plánování, síťování a financování
sociálních služeb v Libereckém kraji
Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se
zdravotním postižením v Libereckém kraji
Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v
Libereckém kraji
Systémová podpora rodin s dětmi v Libereckém kraji
Interreg V-A – Od zámku Frýdlant k zámku Czocha
IROP II/273 úsek hranice kraje - Okna
IROP Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ul.
Bořkovská, Brodská
IROP - II/292 Benešov u Semil
IROP - II/262 Česká Lípa - Dobranov
IROP - II/2904 Mníšek od III/2907 -Oldřichov
(humanizace)
IROP - II/270 Doksy - Dubá
IROP - II/286 Jilemnice - Košťálov
IROP - II/293 Jilemnice humanizace
IROP - II/268 obchvat Zákupy
Jablonné v Podještědí - 2. etapa
PD IROP-II/268 Mimoň-hranice Libereckého kraje
PD IROP-II/290 Roprachtice-Kořenov
PD IROP-II/610 Turnov-hranice LK
PD IROP - Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod
Ralskem
PD IROP - Silnice II/592 Kryštofovo údolí-Křižany

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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částka v Kč

ORJ

5 000 000,00
1 000 000,00
411 000,00
14 040 000,00
1 020 000,00
39 536 167,59
4 000 000,00
127 691,41
1 000 000,00

02
02
02
02
02
03
03
04
04

3 697 194,00

05

35 587 967,00

05

33 467 630,00

05

3 008 301,00
129 300 000,00
44 600 000,00

05
06
06

17 500 000,00

06

8 650 000,00
3 300 000,00

06
06

10 000 000,00

06

1 200 000,00
2 700 000,00
34 950 000,00
10 000 000,00
27 000 000,00
3 600 000,00
2 200 000,00
20 000 000,00

06
06
06
06
06
06
06
06

50 000,00

06

4 200 000,00

06
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30
31

33
34
35
36
37

Ještěd ve filmu
Interreg Česko-polská Hřebenovka - východní část
Střevlik, p.o. - NÁVRATNÁ FINANČNÍ VÝPOMOC na
předfinancování projektu "Předcházení vzniku odpadů v
LK a okrese Gӧrlitz"
IROP COV služeb, Česká Lípa
IROP COV strojírenství a elektrotechniky, Liberec
IROP COV strojírenství a informatiky, Česká Lípa
IROP COV řemesel, Jablonec nad Nisou
IROP COV technické, Turnov

38
39

32

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

85 469,00
500 000,00

07
07

720 000,00

08

25 500 000,00
23 000 000,00
20 200 000,00
25 500 000,00
13 000 000,00

14
14
14
14
14

IROP COV uměleckoprůmyslové, Kamenický Šenov

26 000 000,00

14

IROP COV pro zemědělství, Frýdlant
IROP COV automobilového průmyslu, Vysoké nad
Jizerou
OP ŽP - ZTTV obvodových konstrukcí budovy SOŠ a
SOU v České Lípě, pavilon B v ulici 28. Října
OPŽP ZTTV obvodových konstrukcí budovy SOŠ a SOU
v České Lípě, budovy v Lužické ulici
OP ŽP - snížení energetické náročnosti OA, Česká Lípa
OP ŽP - energetické úspory Zámecká, Frýdlant
OP ŽP - energetické úspory jídelny a dílen Na Bojišti
OP ŽP - energetické úspory tělocvičny Na Bojišti
OP ŽP - energetické úspory dílny Svojsíkova, Česká Lípa
OP ŽP - energetické úspory domov důchodců Sloup v
Čechách
OP ŽP - energetické úspory Dvorská 445, Liberec
OP ŽP - energetické úspory Budova D Cvikov
IROP Transformace – Domov Sluneční dvůr, p. o.
IROP Transformace – Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, p. o.
IROP - Jedličkův ústav - rekonstrukce III.NP domu B
IROP - Domov Raspenava - výstavba nových prostor
IROP - APOSS - výstavba nových prostor
OPŽP - snížení energetické náročnosti APOSS Liberec
Škola a sklo - inkubátor na cestě do života
OP PS ČR-Sasko II - Expozice horolezectví v Muzeu
Českého ráje v Turnově
IROP Modernizace Severočeského muzea v Liberci –
2. etapa
IROP - Krajská knihovna LK
Inovační centrum-podnikatelský inkubátor LK
Rekonstrukce objektu VÚTS - budova E
IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SŠ
řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou

26 000 000,00

14

16 000 000,00

14

4 500 000,00

14

4 100 000,00

14

500 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00

14
14
14
14
14

400 000,00

14

1 200 000,00
1 200 000,00
7 200 000,00

14
14
14

2 850 000,00

14

1 800 000,00
4 400 000,00
1 490 000,00
1 000 000,00
1 800 000,00

14
14
14
14
14

20 000 000,00

14

20 100 000,00

14

4 500 000,00
15 000 000,00
45 000 000,00

14
14
14

450 000,00

14
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64
65
66
67
68
69

IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SPŠ
technická, Jablonec nad Nisou
IROP - Školy bez bariér - SPŠ stavební LBC
IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SPŠ
textilní, Liberec
IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SPŠ
strojní a elektrotechnická a VOŠ, Liberec
IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy- SŠ a
Mateřská škola Liberec
IROP - Školy bez bariér - střední odborné školy - SŠ
strojní, stavební a dopravní Liberec

CELKEM změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 70/17

450 000,00

14

450 000,00

14

450 000,00

14

450 000,00

14

450 000,00

14

500 000,00

14

782 691 420,00

II. upravují specifické ukazatele v rámci kapitoly 923 – Spolufinancování EU v celkové výši
64.836.040 Kč, a to snížením výdajů v kapitole 923 14 – Spolufinancování EU, odbor
investic a správy nemovitého majetku, ve výši 64.836.040 Kč a navýšením výdajů
v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor dopravy, ve výši 64.836.040 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 70/17 k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 28 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
29. (30) Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2017
Ing. Klíma uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 327/17/RK
Plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2017
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
plnění rozpočtu kraje za období leden až únor 2017
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit materiál o plnění rozpočtu kraje za období leden až únor roku 2017
jako písemnou informaci na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 29 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
30. (31) Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok
2016
Ing. Klíma provedl členy rady kraje předloženým materiálem.
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Bez připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 328/17/RK
Souhrnná zpráva o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
souhrnnou zprávu o inventarizaci majetku a závazků Libereckého kraje za rok 2016.
hlasování č. 30 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
31. (32) Zpráva o naplňování Zásad řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti
lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v období 2015 2020 - Monitoring plnění Akčního plánu 2015 - 2016 za rok 2016
Na jednání rady kraje byla přizvána PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví.
MUDr. Sobotka uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 329/17/RK
Zpráva o naplňování Zásad řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové
péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v období 2015 - 2020 Monitoring plnění Akčního plánu 2015 - 2016 za rok 2016
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o naplňování Zásad řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče
včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu 2015 - 2020 - Monitoring plnění
Akčního plánu 2015 - 2016 za rok 2016
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, předložit
zprávu o naplňování Zásad řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče
včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu 2015 - 2020 - monitoring plnění
Akčního plánu 2015 - 2016 za rok 2016 Zastupitelstvu Libereckého kraje jako písemnou
informaci.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 31 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
32. (33) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Audit
příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje“
MUDr. Sobotka uvedl předložený materiál.
P. Tulpa se dotázal, zda v podmínkách je obsaženo porovnání s minulými výstupy.
PhDr. Riegerová potvrdila, že součástí je ověření realizace úsporných opatření.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 330/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Audit příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje“
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Audit příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje“,
jmenuje
hodnotící komisi ve složení
MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví,
náhradník Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek,
Mgr. Kateřina Gerö, vedoucí správního oddělení,
náhradník Ing. Ivana Míčková, odborný zaměstnanec odboru zdravotnictví,
Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky,
náhradník Bc. Kateřina Požická, odborný zaměstnanec odboru zdravotnictví,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) závazný návrh smlouvy č. OLP/616/2017 o provedení auditu
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, zajištění
dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 32
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
33. (34) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 61/17 – úprava specifického ukazatele
Lékařská pohotovostní služba - poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění lékařské
pohotovostní služby, zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci
a zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
Bez připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 331/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 61/17 – úprava specifického ukazatele
Lékařská pohotovostní služba - poskytnutí vyrovnávací platby na zajištění lékařské
pohotovostní služby, zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci
a zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 61/17, kterým se upravuje rozpis
specifického ukazatele Lékařská pohotovostní služba v kapitole 917 09 – Transfery,
odbor zdravotnictví v úhrnné výši 15.497.201 Kč,
2. s poskytnutím vyrovnávacích plateb na zajištění lékařské pohotovostní služby v úhrnné
výši 15.497.201 Kč a to níže uvedeným konkrétním společnostem ve výši
a)

Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 10/357, Liberec I Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši 3.141.051 Kč,
b) Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČ 27283518, se sídlem Purkyňova 1849,
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c)

470 77 Česká Lípa, ve výši 2.304.800 Kč,
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., IČ: 00829838, se sídlem Nemocniční 15,
466 60 Jablonec nad Nisou, ve výši 2.304.800 Kč,

d) MMN, a.s., IČ: 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, ve výši
3.393.150 Kč,
e) Nemocnice Frýdlant s. r. o., IČ: 47311576, se sídlem V Úvoze 860, 464 01 Frýdlant,
ve výši 1.088.350 Kč,
f) Nemocnice Tanvald, s. r. o., IČ: 63145766, se sídlem Nemocniční 287, 468 41
Tanvald, ve výši 1.088.350 Kč,

3.

4.

5.

g) Lázně Kundratice, a. s., IČ: 46708880, se sídlem Lázeňská 134, 463 52 Osečná –
Lázně Kundratice, ve výši 2.176.700 Kč,
s poskytnutím vyrovnávací platby na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu
a v intoxikaci Krajská nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 10/357,
Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, ve výši ve výši 5.000.000 Kč,
s poskytnutím vyrovnávací platby na zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru
zubní lékařství ve výši 1.302.600 Kč, Krajské nemocnici Liberec, a.s., IČ 27283933,
se sídlem Husova 357/10,Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec,
se smlouvami
a) Smlouva č. OLP/243/2017 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se sídlem Husova 10/357, Liberec I Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 27283933,
b) Smlouva č. OLP/245/2017 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s., se sídlem Purkyňova 1849, 470
77 Česká Lípa, IČ: 27283518,
c) Smlouva č. OLP/247/2017
o zajištění lékařské pohotovostní služby
mezi Libereckým krajem a Nemocnicí Jablonec nad Nisou, p. o., se sídlem
Nemocniční 15, 466 60 Jablonec nad Nisou, IČ: 00829838,
d) Smlouva č. OLP/248/17 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a MMN, a.s. se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, IČ: 05421888,
e) Smlouva č. OLP/249/2017 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí Frýdlant s. r. o., se sídlem V Úvoze 860, 464 01 Frýdlant,
IČ: 47311576,
f) Smlouva č. OLP/250/2017 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Nemocnicí Tanvald, s.r.o., se sídlem Nemocniční 287, 468 41 Tanvald,
IČ: 63145766,
g) Smlouva č. OLP/251/2017 o zajištění lékařské pohotovostní služby mezi Libereckým
krajem a Lázněmi Kundratice a. s., se sídlem Lázeňská 134, 463 52 Osečná – Lázně
Kundratice, IČ: 46708880,
h) Smlouva č. OLP/252/2017 o zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu
a v intoxikaci mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s.,
se sídlem Husova 10/357, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 27283933,
i)

Smlouva č. OLP/253/2017 o zajištění lékařské pohotovostní služby v oboru zubní
lékařství mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se sídlem
Husova 357/10, Liberec I - Staré Město, 460 01 Liberec, IČ: 27283933

a ukládá
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a)

MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, předložit
Zastupitelstvu kraje změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 61/17 a smlouvy
ke schválení a poskytnutí vyrovnávacích plateb výše uvedeným subjektům k rozhodnutí,

Termín: 28. 03. 2017
b) MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, zajistit
na základě kladného rozhodnutí zastupitelstva kraje o poskytnutí vyrovnávacích plateb
a schválení smluv, podpisy smluv.
hlasování č. 33

pro

8

proti

0

Termín: 31. 05. 2017
zdržel se
0
byl přijat

34. (35) Rozpočtové opatření č. 78/17 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odbor
zdravotnictví - účelová dotace ze státního rozpočtu – likvidace nepoužitelných léčiv
PhDr. Riegerová uvedla předložený materiál.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 332/17/RK
Rozpočtové opatření č. 78/17 – navýšení kapitoly 917 09 – Transfery odbor zdravotnictví
- účelová dotace ze státního rozpočtu – likvidace nepoužitelných léčiv
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 78/17, kterým se navyšují celkové příjmy kraje o přijatou neinvestiční
účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 140.869,58 Kč a zároveň navyšují celkové
výdaje kraje ve výši 140.869,58 Kč v kapitole 917 09 – Transfery odboru zdravotnictví
v částce 140.869,58 Kč na úhradu nákladů vzniklých lékárnám za likvidaci nepoužitelných
léčiv v 4. čtvrtletí 2016
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 78/17 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 34 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
35. (127) Revokace části usnesení č. 225/17/RK – řešení investičních projektů
Zdravotnické záchranné služby LK
PhDr. Riegerová uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 333/17/RK
Revokace části usnesení č. 225/17/RK – řešení investičních projektů Zdravotnické
záchranné služby LK
Rada kraje po projednání
ruší
usnesení rady kraje č. 225/17/RK v části, ve které rada kraje schválila do koordinačního
investičního týmu Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Marka Pietera, náměstka
hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
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a schvaluje
do koordinačního investičního týmu Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje
Ing. Jitku Volfovou, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky.
hlasování č. 35 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
36. (128) Změna termínů úkolů - prověření možnosti provedení auditu Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa a. s. a vyhodnocení ekonomické analýzy rozvoje nemocnice
cestou vnitřních rekonstrukcí a cestou přístavby nového pavilonu
PhDr. Riegerová uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 334/17/RK
Změna termínů úkolů - prověření možnosti provedení auditu Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa a. s. a vyhodnocení ekonomické analýzy rozvoje nemocnice cestou vnitřních
rekonstrukcí a cestou přístavby nového pavilonu
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
dopis předsedkyně Dozorčí rady společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s., paní
Evy Burešové ze dne 16. 2. 2017 s žádostí o prodloužení termínů,
schvaluje
a) změnu termínu uloženého dozorčí radě společnosti k prověření možnosti provedení
auditu činností společnosti, se zaměřením na identifikaci a kvantifikaci finančního
potenciálu zajištění vlastních zdrojů nemocnice pro její rozvoj, při zajištění maximálně
výnosově a nákladově efektivního provozu a bez omezení kvality poskytované zdravotní
péče, 31. 3. 2017,
b) změnu termínu uloženého představenstvu společnosti k předložení dozorčí radě
vyhodnocení ekonomické analýzy rozvoje nemocnice cestou vnitřních rekonstrukcí
a cestou přístavby nového pavilonu, 30. 6. 2017
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, zajistit
doručení výpisu z usnesení rady kraje představenstvu a dozorčí radě společnosti.
Termín: 17. 03. 2017
hlasování č. 36 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
37. (36) Účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu za rok 2016
Na jednání rady kraje byl přizván PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu.
Ing. Vinklátová uvedla předložený materiál.
M. Pieter se dotázal na výsledky hospodaření příspěvkových organizací - Krajská vědecká
knihovna, Severočeské muzeum v Liberci, Oblastní gelerie Liberec, Muzeum v České Lípě,
Muzeum v Českém ráji - požádal o písemné vyjádření na poradu uvolněných radních,
kde budou zdůvodněny a rozklíčovány odchylky, oproti loňskému roku.
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Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 335/17/RK
Účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. účetní závěrky příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu za rok 2016, sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2016
a) Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace,
b) Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace,
c) Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace,
d) Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace,
e) Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace,
schvaluje
2. rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření následujících příspěvkových organizací
resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu za rok 2016 do fondů takto
a)

do rezervního fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace,
ve výši 389,05 Kč,
b) do rezervního fondu Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové organizace,
ve výši 149.807,28 Kč
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, pověřené řízením resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele jednotlivých příspěvkových
organizací.
Termín: 28. 04. 2017
hlasování č. 36 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
38. (37) Souhlas s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Bez připomínek a dotazů, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 336/17/RK
Souhlas s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím finančního daru ve výši 30.000 Kč od dárce Nadace PRECIOSA, se sídlem
Opletalova 3197/17, 466 67 Jablonec nad Nisou, IČ 60254092 Oblastní galerií Liberec,
příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykova 723/14, 460 01 Liberec I - Staré Město,
IČ 00083267 na realizaci výstavy „Jiří Dostál“ a další výstavní projekty v roce 2017,
2. s přijetím finančního daru ve výši 25.000 Kč od dárce Nadační fond Českého rozhlasu,
se sídlem Vinohradská 12, 120 00 Praha 2, IČ 26419068 Krajskou vědeckou knihovnou
v Liberci, příspěvkovou organizací, se sídlem Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1,
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IČ 00083194 na realizaci projektu „Děti čtou nevidomým dětem“ na nahrávku zvukové
knihy
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, pověřené řízením resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat ředitele Oblastní galerie Liberec a ředitelku Krajské vědecké
knihovny v Liberci o usnesení rady kraje.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 37 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
39. (38) Nominace tradiční výroby ozdob z foukaných skleněných
na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva (UNESCO)

perel

Ing. Vinklátová shrnula informace uvedené v předloženém materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 337/17/RK
Nominace tradiční výroby ozdob z foukaných skleněných perel na Reprezentativní
seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva (UNESCO)
Rada kraje po projednání
souhlasí
s nominací Ruční výroby ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční stromek
na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, pověřené řízením rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, informovat o usnesení rady kraje ředitelku Muzea Českého ráje
v Turnově.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 38 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
40. (39) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 86/17 – úprava v rámci kapitoly 926 07
– Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a revokace části
usnesení o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 338/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 86/17 – úprava v rámci kapitoly 926 07 –
Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a revokace části
usnesení o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
mění
usnesení č. 25/17/RK ze dne 10. 1. 2017 takto
a) v části 1. písm. c), kterým rada kraje souhlasila s úpravou specifických ukazatelů
v kapitole 926 07 – Dotační fond odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
Programu 7.5 Poznáváme kulturu, částku 46.728 Kč na 46.128 Kč,
b) v části 2, kterým rada kraje souhlasila s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu kraje
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c)

v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje a to, z programu 7.5 Poznáváme kulturu, výši
úhrnného objemu z 46.728 Kč na 46.128 Kč,
v části 2, kterým rada kraje souhlasila s poskytnutím max. částky dotace příjemci
Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800, příspěvková organizace na projekt „Kraj
od kraje / Velikonoce tu i tam“ v Severočeském muzeu v Liberci a na tvůrčí dílně
„Bylinková mýdla“ v Muzeu Českého ráje v Turnově, částku 7.600 Kč na 7.000 Kč,

souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 86/17, kterým se snižuje specifický ukazatel
v kapitole 926 07 Dotační fond, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu v celkové
výši 600 Kč u akce ZŠ Železný Brod a současně se v kapitole 926 07 Dotační fond, odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu v programu 7.5 Poznáváme kulturu, navyšují
nespecifické rezervy v celkové výši 600 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje materiál k projednání a ke schválení.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 39 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
41. (40) Vyhlášení programu 7.6 „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém
kraji“ v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2017
Ing. Vinklátová uvedla předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 339/17/RK
Vyhlášení programu 7.6 „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji“
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami a Vyhlášením programu k předkládání žádostí o dotaci včetně povinných
příloh na rok 2017 – Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 7.6 Podpora rozvoje
cestovního ruchu v Libereckém kraji s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv
určených k rozdělení ve výši 2 500 000 Kč,
schvaluje
plnou moc č. PM 18/2017 pro Ing. Květu Vinklátovou, členku rady kraje, řízení resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu, k podpisu smluv o poskytnutí účelové dotace
z programu 7.6 Dotační fond Libereckého kraje - Podpora rozvoje cestovního ruchu
v Libereckém kraji
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, pověřené řízením resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit podmínky programu 7.6 Dotačního fondu Libereckého kraje
a jeho Vyhlášení k projednání a schválení zastupitelstvu kraje.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 40 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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42. (41) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/17 - úprava kapitoly 91707 –
Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací
postupovým přehlídkám
Bez dotazů a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.

1.

Příjemce/forma

IČ

Sídlo

De minimis

Název projektu

Ukončení
realizace
projektu

Poř
.
č.

Výše dotace
Kč

USNESENÍ č. 340/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/17 - úprava kapitoly 91707 – Transfery
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací postupovým
přehlídkám
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 80/2017, kterým se upravují specifické
ukazatele v kapitole 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu v celkové výši 450.000 Kč,
2. s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši 450.000 Kč
na podporu postupových soutěží a přehlídek neprofesionálních uměleckých aktivit dětí,
mládeže a dospělých níže uvedeným příjemcům:

71294511

Liberec I- 13.000
Staré Město,
Riegrova
1278/16

30.4.2017 Ne

71294511

Liberec I- 10.000
Staré Město,
Riegrova
1278/16

31.5.2017 Ne

3. XXVII. Turnovský LS Na Židli, zapsaný 26606861
drahokam
spolek
spolek

15.000
Turnov,
Sídliště Jana
Patočky
1670
10.000
BrnoKrálovo
Pole,
Královo
Pole,
Vodova
1391/35
Česká Lípa, 28.000

31.5.2017 Ne

2.

Dětská scéna 2017
– oblastní kolo

Dům dětí a
mládeže
Větrník,
Liberec, p.o.,/
příspěvková
organizace
Přehlídka
Dům dětí a
dětských
mládeže
recitátorů
Větrník,
Dětské scény Liberec, p.o./
2017 - oblastní příspěvková
a krajské kolo organizace
Liberec

4. Mezikrajová
postupová
přehlídka
OTEVŘENO 2017

Evropské
centrum
pantomimy
neslyšících,
z.s./

65767659

spolek
5. Celostátní kolo
Festivalu

Taneční škola DUHA 25031511
o.p.s./
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Arbesova
2077

tanečního mládí
obecně prospěšná
2017 – Mistrovství společnost
ČR
6. Regionální kolo
Festivalu
tanečního mládí
2017

Taneční škola DUHA 25031511
o.p.s./
obecně prospěšná
společnost

7. Českolipský
zvoneček 2017

Taneční škola DUHA 25031511
o. p. s./
obecně prospěšná
společnost

8. O Desenského
medvěda

Město Desná /
obec

9. Postupové soutěže Studio Hamlet
SČDO v Železném Železný Brod, z.s./
Brodě, Pohárek a spolek
Kadrdásek
10. Regionální kola
hudebních,
pěveckých a
tanečních soutěží

Dům dětí a
mládeže Vikýř,
Jablonec nad
Nisou,
Podhorská 49,
příspěvková
organizace/

00262307

03641228

75122294

Česká Lípa,
Arbesova
2077
Česká Lípa,
Arbesova
2077
Desná II,
Krkonošská
318
Železný
Brod,
náměstí 3.
května 1
Jablonec
nad Nisou,
Podhorská
946/49

20.000 28.4.2017 Ano

Lomnice
nad
Popelkou,
plk.
Truhláře 2

28.000 31.5. 2017 Ne

14.000 19.3.2017 Ano

10.000 24.3.2017 Ne

15.000 10.4.2017 Ne

28.000 30.11.
2017

Ne

příspěvková
organizace
11. 20. krajská
postupová
přehlídka
ochotnických
souborů Jizerské
oblasti

Divadelní spolek J.
K. Tyl Lomnice nad
Popelkou/
spolek

45598592

12. Josefodolské
divadelní jaro

Divadelní
spolek J. K.
Tyl Josefův
Důl/

60254173 Josefův Důl 100 28.000 30.6. 2017 Ne

spolek
13. Krajské kolo
přehlídky
dětských
pěveckých sborů
2017

Kruh přátel dětského 64668444
pěveckého sboru
Vrabčáci /
spolek

14. Krajská postupová Turnovská Bohéma,
přehlídka Modrý
z.s,/
kocour
spolek

15.

Krajské kolo
postupové
přehlídky
přednesu a

Divadlení spolek
Odevšad/
spolek

26611856

27037380

Jablonec
nad Nisou,
Mšeno nad
Nisou,
Mozartova
3678/24
Turnov,
náměstí
Českého
Ráje 5
Milostín
127,
Hořesedly
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divadla poezie
Wolkrův
Prostějov pro
Lib. kraj
16. Dospělí dětem
2017

Kultura Nový
Bor, s.r.o./

27283534

společnost s ručením
omezeným
17. Tanec srdcem 2017

Taneční a
pohybové
studio
Magdaléna,
z.s./

Nový Bor, 20.000
Arnultovice,
Revoluční
480

30.6. 2017 Ano

22768637 Rychnov u
Jablonce nad
Nisou 139

42.000 11.3.2017 Ne

22768637 Rychnov u
Jablonce nad
Nisou 139

40.000 9.4.2017

spolek
18. Dětská scéna 2017 Taneční a pohybové
studio Magdaléna,
z.s./
spolek

Ne

19.

Čtvrtlístek
Čtvrtlístek z.s./
2017 spolek
Memoriál
Rosti Čtvrtlíka

22757490

Praha 3,
Žižkov,
Buková
397/2a

10.000 31.8.2017 Ne

20.

1. Turnovský
Kos 2017 Oblastní
přehlídka
dětských
pěveckých
talentů z
Turnova a
okolí
2. Oblastní
festival
mateřských
škol z Turnova
a okolí
TURNOVSK
Á
MATEŘINKA
2017
3. Turnovský
Štěk 2017 Oblastní
přehlídka
dětských
divadelních,
loutkových a
recitačních

00855022

Turnov,
Husova 77

25.000 31.5.2017 Ne

Středisko
volného času
Žlutá ponorka
Turnov,
příspěvková
organizace/

30.4.2017

příspěvková
organizace

31.5.2017
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souborů z
Turnova a
okolí
CELKEM:

450.000

3.

se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu
postupových soutěží a přehlídek neprofesionálních uměleckých aktivit dětí, mládeže
a dospělých,
schvaluje
plnou moc č. PM 22/2017 pro Ing. Květu Vinklátovou, členku rady kraje, pověřenou vedením
rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, k podpisu smluv o poskytnutí účelové
dotace z rozpočtu Libereckého kraje kap. 91707 – Transfery odboru kultury, památkové péče
a cestovního ruchu – podpora vybraných aktivit rezortu, individuální dotace, postupové
přehlídky
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, pověřené vedením rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 80/2017 a poskytnutí
dotací na podporu postupových soutěží a přehlídek neprofesionálních uměleckých aktivit dětí,
mládeže a dospělých k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 40 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

43. (42) Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 – oblast
cestovního ruchu
PhDr. Mgr. Brož požádal o úpravu usnesení, neboť Klub českých turistů se rozhodl,
že příjemcem dotace nebude pražská centrála, ale přímo liberecká sekce.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 341/17/RK
Individuální žádosti o dotaci z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 – oblast
cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s poskytnutím neinvestiční dotace v celkové výši 50.000 Kč na „Zajištění veletrhu
Euroregion Tour 2017“,
Název
příjemce/
právní
forma

IČ

Sídlo

Název/účel
projektu

Rozhoduj
ící
závazné
výstupy
projektu
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De
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Eurocentrum
Jablonec nad
Nisou s.r.o.
/společnost s
ručením
omezeným

25412
604

Jirásk
ova
7, 466
01
Jablon
ec
nad
Nisou

Euroregion
Tour 2017 –
zajištění
částečné
úhrady nákladů
veletrhu
cestovního
ruchu

Veletrh –
počet
návštěvník
ů 3500

50.000
Kč

1.1. –
30.4.2017

ano

b) s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/702/2017, na organizaci
a propagaci projektu „Euroregiontour 2017“, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a Eurocentrem Jablonec nad Nisou s.r.o., IČ: 25412604, se sídlem Jiráskova 7, 466 01
Jablonec nad Nisou,
c)

s poskytnutím investiční dotace v celkové výši 350.000 Kč na „Podpora značení a údržby
pěších turistických tras v Libereckém kraji“,

Název
příjemce/
právní
forma

IČ

Sídlo

Název/účel
projektu

KČT,
Liberecká
oblast

7117
7884

Jablon
ecká
562/2
1 460
01
Libere
cIStaré
Město

zajištění údržby
značení pěších
turistických tras
na území
Libereckého
kraje, náklady na
přetrasování a
optimalizaci
vedení sítě

/spolek

Rozhodují
cí
závazné
výstupy
projektu

Dotace
ve výši
v Kč

Termín
realizace

de
mini
mis

350.000
Kč

1.1. –
30.9.2017

ano

d) s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/703/2017, na „Podporu
značení a údržby pěších turistických tras v Libereckém kraji“, uzavíranou
mezi Libereckým krajem a KČT, Liberecká oblast, IČ: 71177884, se sídlem Jablonecká
562/21, 460 01 Liberec I - Staré Město,
e)

s poskytnutím neinvestiční dotace v celkové výši 300.000 Kč na projekt „Podpora
rozvoje turistického regionu Krkonoše“,

Název
příjemce/
právní
forma

IČ

Sídlo

Název/účel
projektu

Krkonoše –
svazek města
obcí/svazek
města a obcí

70157
898

Zámek
1, 543
01
Vrchla
bí

Podpora rozvoje
turistického
regionu
Krkonoše –
částečná úhrada
nákladů
související
s rozvojem
cestovního
ruchu
v turistických
regionech,
rozvojem
informovanosti
a rozvoje
Datového
skladu

Rozhodují
cí
závazné
výstupy
projektu
zajištění
souboru
marketingo
vých
aktivit
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Dotace
ve výši
v Kč

Termín
realizace

de
mini
mis

300.00
0 Kč

1.1. –
30.11.2017

ne

Zápis ze 4. zasedání RK konaného dne 7. 3. 2017
turistických
informací
Libereckého
kraje

f)

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/704/2017, na „Podporu
rozvoje turistického regionu Krkonoše“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Krkonoše
– svazek města obcí, IČ: 70157898, se sídlem Zámek 1, 543 01 Vrchlabí,

g) s poskytnutím neinvestiční dotace v celkové výši 400.000 Kč na projekt „Podpora
rozvoje turistického regionu Jizerské hory“,
Název
příjemce/
právní
forma

IČ

Sídlo

Název/účel
projektu

Sdružení
Jizerské hory
– turistický
region
Liberecko,
Jablonecko,
Frýdlantsko a
Tanvaldsko
/zájmové
sdružení
právnických
osob

75057
760

Janov
nad
Nisou
520,
468 11
Janov
nad
Nisou

Podpora rozvoje
turistického
regionu Jizerské
hory – částečná
úhrada nákladů
související
s rozvojem
cestovního
ruchu
v turistických
regionech,
rozvojem
informovanosti
a rozvoje
Datového
skladu
turistických
informací
Libereckého
kraje

Rozhodují
cí
závazné
výstupy
projektu
zajištění
souboru
marketingo
vých
aktivit

Dotace
ve výši
v Kč

Termín
realizace

de
mini
mis

400.00
0 Kč

1.1. –
30.11.2017

ne

h) s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/705/2017, na „Podporu
rozvoje turistického regionu Jizerské hory“, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a Sdružení Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko
a Tanvaldsko, IČ: 75057760, se sídlem Janov nad Nisou 520, 468 11 Janov nad Nisou,
i) s poskytnutím neinvestiční dotace v celkové výši 400.000 Kč na projekt „Podpora
rozvoje turistického regionu Český ráj“,
Název
příjemce/
právní
forma

IČ

Sídlo

Název/účel
projektu

Rozhod
ující
závazné
výstupy
projekt
u
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Dotace
ve výši
v Kč

Termín
realizace

de
mini
mis

Zápis ze 4. zasedání RK konaného dne 7. 3. 2017
Sdružení
Český ráj,
z.s./spolek

j)

15045
838

Anton
ína
Dvořá
ka
335,
511 01
Turno
v

Podpora rozvoje
turistického
regionu Jizerské
hory – částečná
úhrada nákladů
související
s rozvojem
cestovního ruchu
v turistických
regionech,
rozvojem
informovanosti a
rozvoje Datového
skladu turistických
informací
Libereckého kraje

zajištění
souboru
marketi
ngových
aktivit

400.00
0 Kč

1.1. –
30.11.2017

ne

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/706/2017, na „Podporu
rozvoje turistického regionu Český ráj“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Sdružení
Český ráj, IČ: 15045838, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,

k) s poskytnutím neinvestiční dotace v celkové výši 400.000 Kč na projekt „Podpora
rozvoje turistického regionu Českolipsko“,
Název
příjemce/
právní
forma

IČ

Sídlo

Název/účel
projektu

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

Sdružení
Českolipsko/
zájmové
sdružení
právnických
osob

75059
843

náměs
tí T.
G.
Masar
yka 1,
470 01
Česká
Lípa

Podpora
rozvoje
turistického
regionu
Jizerské hory
– částečná
úhrada
nákladů
související
s rozvojem
cestovního
ruchu
v turistických
regionech,
rozvojem
informovanost
i a rozvoje
Datového
skladu
turistických
informací
Libereckého
kraje

zajištění
souboru
marketingov
ých aktivit

l)

Dotac
e
ve
výši
v Kč
400.00
0 Kč

Termín
realizace

de
mini
mis

1.1. –
30.11.2017

ne

s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/707/2017, na „Podporu
rozvoje turistického regionu Českolipsko“, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a Sdružení Českolipsko, IČ: 75059843, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1, 470 01
Česká Lípa,
m) s poskytnutím neinvestiční dotace v celkové výši 50.000 Kč na projekt „Marketingové
aktivity Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu“,
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Název
příjemce/
právní
forma

IČ

Sídlo

Název/účel
projektu

Sdružení pro
rozvoj
cestovního
ruchu
v Liberecké
m
kraji/zájmové
sdružení
právnických
osob

71180
451

U Jezu
573/2,
460 01
Libere
c

Marketingové
aktivity
Sdružení pro
rozvoj
cestovního
ruchu - V
rámci projektu
bude
připravována
studijní cesta
pro jednotlivé
členy
Sdružení.
Sdružení bude
nadále
připravovat
společné
projekty na
programové
období 20162020
zaměřené na
marketingové
aktivity a
monitoring
návštěvnosti
LK a jeho
turistických
regionů.

Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

Dotac
e
ve
výši
v Kč
50.000
Kč

Termín
realizace

de
minim
is

1. 4. –
30.11.201
7

ne

n) s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. OLP/708/2017, na „Marketingové
aktivity Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu“, uzavíranou mezi Libereckým krajem
a Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu v Libereckém kraji, IČ: 71180451, se sídlem
U Jezu 573/2, 460 01 Liberec
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit poskytnutí dotací a smluv včetně příloh k projednání a ke schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 42 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
44. (43) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 82/17 – úprava kapitoly 917 07
Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – poskytnutí finančního
daru městu Frýdlant
M. Půta uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 342/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 82/17 – úprava kapitoly 917 07 Transfery
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – poskytnutí finančního daru městu
Frýdlant
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Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 82/17, kterým se snižuje specifický
ukazatel u čísla akce 0770021 0000 v kapitole 917 07 – Transfery, odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu v celkové výši 100.000 Kč a současně se zavádí nový
specifický ukazatel s číslem akce 0780184 5008 v kapitole 917 07 – Transfery, odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu v celkové výši 100.000 Kč bez dopadu
na celkový objem kapitoly,
2. s poskytnutím finančního daru ve výši 100.000 Kč Městu Frýdlant, se sídlem
nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, IČ: 00262781, za vítězství v krajském kole
soutěže o nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón za rok 2016, za podmínky, že bude
zastupitelstvem kraje schválena změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 82/17,
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/680/2017 mezi Libereckým krajem a Městem Frýdlant o poskytnutí
finančního daru ve výši 100.000 Kč
a ukládá
1. Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 82/17
Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení,
2.

Termín: 28. 03. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení
č. OLP/680/2017 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.

hlasování č. 43

pro

8

proti

0

smlouvy

Termín: 28. 04. 2017
zdržel se
0
byl přijat

45. (44) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 81/17 - úprava kapitoly 926 07 –
Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací
v rámci programu 7.5 Poznáváme kulturu
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 343/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 81/17 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond,
odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci
programu 7.5 Poznáváme kulturu
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 81/17, kterým se snižují výdaje
v kapitole 926 07 - Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
nespecifikované rezervy programu 7.5 Poznáváme kulturu, ve výši 41.536 Kč a současně
se navyšují, zavádí nové specifické ukazatele v kapitole 926 07 - Dotační fond, program
7.5 Poznáváme kulturu v celkové výši 41.536 Kč,
2. s poskytnutím neinvestičních dotací z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje a to, z programu 7.5 Poznáváme kulturu v úhrnném objemu 41.536 Kč
níže uvedeným příjemcům
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De minimis

Termín realizace projektu

Sídlo

Dotace v maximální výši
(Kč)

Název
čí
Příjemce/
projektu/úč
s.
forma
el projektu

Rozhoduj
ící
závazné
výstupy
projektu
IČ
Název
parametr
u
/jednotka/
hodnota

Podíl dotace z celkových způsob.
výdajů (%)

Zápis ze 4. zasedání RK konaného dne 7. 3. 2017

1.

Za kulturou do
Oblastní galerie
v Liberci /
Účelem projektu
je podpora
rozvoje kulturně
vzdělávacích
aktivit u žáků 2.
stupně ZŠ Velké
Hamry.

Základní škola
Velké Hamry ,
Školní 541 příspěvková
organizace /
příspěvkové
organizace
ostatní

Školní
727434 Žáci –
541, 468 76
účastníci /
45 Velké
počet / 80
Hamry

41,36

7.000 1.4.2017 NE
31.5.201
7

2.

Řemeslo má
zlaté dno /
Účelem projektu
je rozšíření
obzoru žáků v
oblasti starých
řemesel. Projekt
navazuje na akci
zřizovatele
Šikovné ruce,
která proběhla v
loňském roce.

Základní škola
Dr. Miroslava
Tyrše, Česká
Lípa, Mánesova
1526,
příspěvková
organizace/
příspěvkové
organizace
ostatní

Mánesov 498646 Žáci / počet /
a 1526, 11
37
470 01
Česká
Lípa

69,46

7.300 1.4.2017 NE
30.6.201
7

3.

Cesta za
poznáním /
Exkurze do
Severočeského
muzea v Liberci
pro žáky 6.-9.
ročníku. Cílem
jsou programy
„Na stole a u
stolu“ a „Po
stopách starých
řemesel".
Seznámení s
historií stolování
a jídelních
návyků. Typické
znaky
jednotlivých
historických
epoch.

Základní škola a
Mateřská škola,
Česká Lípa,
Jižní 1903,
příspěvková
organizace /
příspěvkové
organizace
ostatní

Jižní
1903,
470 01
Česká
Lípa

482830 Žáci / počet /
88
55

70,00

4.797 9.2.2017 NE
28.6.201
7

4.

Cesta kamene /
Seznámit děti s
nerostným
bohatsvím
regionu.

ZŠ Liberec,
ul.5.května /
příspěvkové
organizace
ostatní

Ul. 5.
Května
64, 460
01
Liberec

656423 ?
76

70,00

5.250 7.2.2017 NE
7.2.2017

5.

Bylinková
mýdla/
seznámení dětí s
výrobou vonných
bylinkových

Základní škola a
mateřská škola
Jindřichovice
pod Smrkem,
příspěvková

Jindřicho 727446 rukodělné
vice pod 00
práce /hod./
Smrkem
7, počet žáků
312, 463
/ osob / 40
66

70,00

7.989 16.3.201 NE
716.3.201
7
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mýdel a
vlastnoručně
vyrobeného
obalu na mýdlo

organizace /
příspěvkové
organizace
ostatní

Jindřicho
vice pod
Smrkem

6.

První cesty za
kulturou /
Projekt „První
cesty za
kulturou“ je
součástí projektu
ZŠ a MŠ Višňová
(tzv. „šablon“),
v rámci kterého
bude doplňkem
jedné z priorit
projektu, a to
rozvoje
čtenářské
gramotnosti.
Umožní navštívit
vybraný
vzdělávací
program přímo v
kulturn. zařízení.

Základní škola a
mateřská škola
Višňová, okres
Liberec,
příspěvková
organizace /
příspěvkové
organizace
ostatní

Višňová 727435 Program
68,78
173, 464 22
„Svět očima
01,
Josefa
Frýdlant
Čapka“/ žák /
39, Program
„Velikonoce“
/ žák / 29

5.200 1.2.2017 NE
31.5.201
7

7.

Po stopách
starých řemesel s
tvůrčí dílnou v
Severočeském
muzeu v Liberci
/ Návštěva
Severočeského
muzea,
seznámení s
dalšími muzei i
galeriemi
Libereckého
kraje žáky
1.stupně ZŠ

Základní škola
Nový Bor,
Generála
Svobody 114,
okres Česká
Lípa,
příspěvková
organizace /
příspěvkové
organizace
ostatní

Generála 727439 účastníci 69,57
Svobody 64
žák/pedagogi
114, 473
cký pracovník
01 Nový
/ počet osob /
Bor
30/3

4.000 7.3.2017 NE
–
7.3.2017

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje změnu rozpočtu – rozpočtové
opatření č. 81/17 a poskytnutí dotací výše uvedeným subjektům k rozhodnutí.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 44 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
46. (45) Úprava smlouvy č. OLP/3477/2010 o poskytnutí dotace na projektu Hřebenovka
M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy, po projednání, o konečnou částku.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 344/17/RK
Úprava smlouvy č. OLP/3477/2010 o poskytnutí dotace na projektu Hřebenovka
Rada kraje po projednání
schvaluje
změnu smlouvy č. OLP/3477/2010 o poskytnutí dotace na realizaci projektu Hřebenovka
uzavřené dne 21. 12. 2010 mezi Libereckým krajem a Saskou rozvojovou bankou, Pirnaische
Strasse 9, 01069 Dresden v rámci „Programu Cíl3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce
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2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko“ z důvodu úpravy čerpaní
dle skutečného stavu
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, pověřené řízením resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit změnu smlouvy č. OLP/3477/2010 o poskytnutí dotace
na realizaci projektu Hřebenovka k podpisu hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2017
hlasování č. 45 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
47. (46) Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji
za školní rok 2015 - 2016
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 345/17/RK
Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok
2015-2016
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok
2015/2016
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Výroční zprávu o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní rok 2015/2016 Zastupitelstvu Libereckého
kraje.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 46 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
48. (47) Sloučení Centra vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, příspěvková organizace se Střední školou a Mateřskou
školou, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace
Mgr. Křeček stručně uvedl předložený materiál.
Následně proběhla diskuze týkající se hospodaření CVLK, které je ve ztrátě.
Bez další diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 346/17/RK
Sloučení Centra vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků, příspěvková organizace se Střední školou a Mateřskou
školou, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se sloučením Centra vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání
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2.

pedagogických pracovníků, příspěvková organizace, jakožto organizace slučované,
se Střední školou a Mateřskou školou, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace,
jakožto organizací přejímající, s účinností k 1. 7. 2017,
s tím, aby na Střední školu a Mateřskou školu, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková
organizace přešla veškerá práva, povinnosti a závazky Centra vzdělanosti Libereckého
kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace,
s účinností k 1. 7. 2017,

3.

s úplným zněním zřizovací listiny Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvková organizace, s účinností k 1. 7. 2017,
4. se zrušením zřizovací listiny Centra vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další
vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace, s účinností k 30. 6. 2017,
schvaluje
výmaz místa, kde jsou poskytovány školské služby zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků na adrese Liberec, Masarykova 542/18 a jeho zápisem na adrese
Liberec, Na Bojišti 759/15, s účinností k 1. 7. 2017 v rejstříku škol a školských zařízení,
odvolává
Ing. Martina Ditricha z pracovního místa vedoucího pracovníka - ředitele Centra vzdělanosti
Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková
organizace, s účinností k 30. 6. 2017
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 47 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.
49. (48) Sloučení Domova mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace
se Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace
P. Tulpa podrobně popsal současnou situaci týkající se rekonstrukce objektů domova mládeže
SŠ SSD Liberec a následného plánovaného stěhování studentů a žáků. Dále detailně popsal,
jak probíhala setkání s klienty (studenty a žáky). Konstatoval, že daná situace je předjednána
a stěhování bude probíhat dle prvotního plánu.
Následně proběhla diskuze týkající se dané problematiky, finančních nákladů – zvýšení
či snížení měsíčních plateb od klientů.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 347/17/RK
Sloučení Domova mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace se Střední
školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se sloučením Domova mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace, jakožto
organizace, slučované, se Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II,
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2.

Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, jakožto organizací přejímající, s účinností
k 1. 7. 2017,
s tím, aby na Střední školu strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace, přešla veškerá práva, povinnosti a závazky Domova mládeže,
Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace, s účinností k 1. 7. 2017,

3.

úplným zněním zřizovací listiny Střední školy strojní, stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, s účinností k 1. 7. 2017,
4. se zrušením zřizovací listiny Domova mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková
organizace, s účinností k 30. 6. 2017,
odvolává
Mgr. Josefa Mužíčka z pracovního místa vedoucího zaměstnance - ředitele Domova mládeže,
Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace, s účinností k 30. 6. 2017
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 48
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
50. (49) Pozvánka k účasti reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII. zimní
olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2018
P. Tulpa uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 348/17/RK
Pozvánka k účasti reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII. zimní olympiády dětí
a mládeže ČR v roce 2018
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s účastí sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII. zimní olympiády dětí
a mládeže České republiky v roce 2018 v Pardubickém kraji,
2. s finančním pokrytím účasti sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII.
zimní olympiády dětí a mládeže České republiky v roce 2018 v Pardubickém kraji,
z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 ve výši 2.000.000 Kč
a ukládá
1. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál „Pozvánka k účasti reprezentace Libereckého kraje
na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v roce 2018“ k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 28. 03. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zabezpečit přípravu a organizaci účasti
sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže
České republiky 2018 v Pardubickém kraji.

hlasování č. 49

pro

8

proti

0
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51. (50) Poskytnutí neinvestičních účelových dotací na rok 2017 příspěvkovým
organizacím zřizovaným obcemi Turnov a Jablonné v Podještědí
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 349/17/RK
Poskytnutí neinvestičních účelových dotací na rok 2017 příspěvkovým organizacím
zřizovaným obcemi Turnov a Jablonné v Podještědí
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s poskytnutím účelových neinvestičních dotací v celkové výši 685.824 Kč pro
1. Základní školu Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, IČ: 71294180,
se sídlem Zborovská 519, 511 01 Turnov na akci č. 04801885492 „Zajištění
stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ praktické a ZŠ speciální“ do výše
461.790 Kč,
2.

Základní školu praktickou a Základní školu speciální, Jablonné v Podještědí,
příspěvková organizace, IČ: 71294171, se sídlem Komenského 453, 471 25 Jablonné
v Podještědí na akci č. 04801862329 „Zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání
žáků ZŠ praktické a ZŠ speciální“ do výše 224.034 Kč,
b) se zněním
1. Smlouvy č. OLP/646/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a Základní školou Turnov, Zborovská 519, příspěvkovou
organizací, IČ: 71294180, se sídlem Zborovská 519, 511 01 Turnov na akci
č. 04801885492 „Zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ praktické
a ZŠ speciální“ do výše 461.790 Kč,
2.

Smlouvy č. OLP/647/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a Základní školou praktickou a Základní školou speciální,
Jablonné v Podještědí, příspěvkovou organizací, IČ: 71294171, se sídlem
Komenského 453, 471 25 Jablonné v Podještědí na akci č. 04801862329 „Zajištění
stabilních podmínek pro vzdělávání žáků ZŠ praktické a ZŠ speciální“ do výše
224.034 Kč
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit poskytnutí dotací a smlouvy č. OLP/646/2017 a č. OLP/647/2017
k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 50 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
52. (51) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 68/17 úprava kapitoly 917 04 –
transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestičních
dotací Základní škole praktické a Základní škole speciální, Jablonné v Podještědí,
příspěvková organizace a Základní škole Turnov, Zborovská 519, příspěvková
organizace
Mgr. Křeček stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 350/17/RK
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Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 68/17 úprava kapitoly 917 04 – transfery
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestičních dotací
Základní škole praktické a Základní škole speciální, Jablonné v Podještědí, příspěvková
organizace a Základní škole Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 68/17, kterým se upravuje kapitola
917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši
140.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly
1. snížení specifického ukazatele akce číslo 04800880000 - Systémová podpora
vzdělávání žáků ve speciálních základních školách o částku 140.000 Kč,
2.

zavádí nový specifický ukazatel akce číslo 04804872329 - Základní škola praktická
a Základní škola speciální, Jablonné v Podještědí, příspěvková organizace „Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu
Základní škola speciální“ ve výši 65.000 Kč,
3. zavádí nový specifický ukazatel akce číslo 04804885492 - Základní škola Turnov,
Zborovská 519, příspěvková organizace - „Systémová podpora vzdělávání žáků
zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální“ ve výši 75.000 Kč,
b) s poskytnutím účelových neinvestičních dotací na rok 2017 v celkové výši 140.000 Kč
pro
1.

c)

Základní školu praktickou a Základní školu speciální, Jablonné v Podještědí,
příspěvkovou organizaci, IČ: 71294171, se sídlem Komenského 453, 471 25
Jablonné v Podještědí na akci číslo 04804872329 „Systémová podpora vzdělávání
žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální“ do výše
65.000 Kč,
2. Základní školu Turnov, Zborovská 519, příspěvkovou organizaci, IČ: 71294180,
se sídlem Zborovská 519, 511 01 Turnov na akci číslo 04804885492 „Systémová
podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola
speciální“ do výše 75.000 Kč,
se zněním
1.

2.

Smlouvy č. OLP/650/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a Základní školou praktickou a Základní školou speciální,
Jablonné v Podještědí, příspěvkovou organizací, IČ: 71294171, se sídlem
Komenského 453, 471 25 Jablonné v Podještědí,
Smlouvy č. OLP/649/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a Základní školou Turnov, Zborovská 519, příspěvkovou
organizaci, IČ: 71294180, se sídlem Zborovská 519, 511 01 Turnov

a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 68/17, rozhodnutí
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací a smlouvy č. OLP/649/2017 a č. OLP/650/2017
k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 51 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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53. (52) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 67/17 – zapojení dotace MŠMT –
Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni a úprava kapitoly 917 04
Transfery odboru školství a vyhlášení Programu k naplňování Koncepce podpory
mládeže na krajské úrovni 2017
Mgr. Křeček uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 351/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 67/17 – zapojení dotace MŠMT – Naplňování
Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni a úprava kapitoly 917 04 Transfery
odboru školství a vyhlášení Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže
na krajské úrovni 2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 67/17, kterým se
a) navyšuje příjmová část rozpočtu Libereckého kraje 2017 o částku 297.452 Kč z titulu
poskytnuté dotace ze státního rozpočtu na rok 2017 z dotačního programu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské
úrovni“, rozhodnutí číslo 51032017,
b) navyšuje a upravuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 917 04 –
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 297.452 Kč,
z toho
- zavedení nového specifického ukazatele číslo akce 04804890000 - Program
k naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2017 v celkové výši
424.952 Kč (částka 297.452 Kč – dotační program MŠMT, částka 127.500 Kč
finanční spoluúčast Libereckého kraje - kapitola 917 04),
-

snížení specifického ukazatele číslo akce 04800880000 – systémová podpora
vzdělávání žáků ve speciálních školách ve výši 127.500 Kč,
schvaluje
podmínky a vyhlášení Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni
2017
a ukládá
1. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 67/17 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 28. 03. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit zveřejnění vyhlášení podmínek
Programu k naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2017
prostřednictvím webových stránek Libereckého kraje.

hlasování č. 52

pro

8

proti

0

- 64 -

Termín: 08. 04. 2017
zdržel se
0
byl přijat

Zápis ze 4. zasedání RK konaného dne 7. 3. 2017
54. (53) Rozpočtové opatření č. 66/17 – alokace použitelných zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017 a úprava kapitoly 914 04 – působnosti
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Mgr. Křeček uvedl předložený materiál.
M. Půta se dotázal, zda je nutné po půl roce od sympozia vydávat tištěný katalog. Následně
proběhla diskuze o nutnosti katalogu.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 352/17/RK
Rozpočtové opatření č. 66/17 – alokace použitelných zdrojů minulých rozpočtových
období do rozpočtu kraje 2017 a úprava kapitoly 914 04 – působnosti odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 66/17, kterým se:
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2017 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 448.434 Kč,
2.

navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2017 – kapitola 914 04 – působnosti
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 448.434 Kč, na akci číslo
0487000000 – Sympozium uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 66/17 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 53 pro 7
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
MUDr. Sobotka
55. (54) Rozpočtové opatření č. 62/17 – úprava dílčích ukazatelů v rámci kapitoly 912 –
Účelové příspěvky PO a poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku
organizacím v působnosti resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
na akce v oblasti vzdělávání včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Mgr. Křeček uvedl předložený materiál.
Následně proběhla diskuze týkající se kritérií udílení stipendijních programů.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 353/17/RK
Rozpočtové opatření č. 62/17 – úprava dílčích ukazatelů v rámci kapitoly 912 – Účelové
příspěvky PO a poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku
organizacím v působnosti resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
na akce v oblasti vzdělávání včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
schvaluje
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rozpočtové opatření č. 62/17, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – Účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši 2.814.800 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně
a) snižují dílčí ukazatele
1. akce číslo 04500010000 Stipendijní program pro žáky odborných škol do výše
2.800.000 Kč,
2.

akce číslo 04500050000 Podpora aktivit příspěvkových organizací ve výši
14.800 Kč,
b) zavádí nové dílčí ukazatele
1. akce číslo 04500631437 – Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká
Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky
středních škol ve výši 530.000 Kč,
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

akce číslo 04500641433 – Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky středních
škol ve výši 609.000 Kč,
akce číslo 04500651448 – Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova
1387, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky středních škol ve výši
180.000 Kč,
akce číslo 04500661424 – Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor,
Wolkerova 316, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky středních
škol ve výši 200.000 Kč,
akce číslo 04500671434 – Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607,
příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky středních škol, ve výši
320.000 Kč,
akce číslo 04500681452 – Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná
škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace – Stipendijní program
pro žáky středních škol ve výši 430.000 Kč,
akce číslo 04500691438 – Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou,
Belgická 4852, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky středních
škol ve výši 220.000 Kč,
akce číslo 04500701432 – Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky středních škol ve výši
260.000 Kč,
akce číslo 04500711440 – Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou,
Smetanova 66, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky středních
škol ve výši 40.000 Kč,

10. akce číslo 04500721427 – Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný
Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace – Stipendijní program pro žáky
středních škol ve výši 11.000 Kč,
11. akce číslo 04500731438 – Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou,
Belgická 4852, příspěvková organizace – Krajské kolo soutěže Automechanik Junior
2017 ve výši 14.800 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do celkové výše
2.800.000 Kč na výdaje spojené s realizací Stipendijního programu Libereckého kraje
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v roce 2017 níže uvedeným příspěvkovým organizacím

příjemce

se sídlem

IČO

výše
příspěvku v
Kč

Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace

28. října 2707, 470 06
Česká Lípa

14451018

530.000

Střední škola strojní, stavební a
dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace

Truhlářská 360/3, 460
01 Liberec

00526517

609.000

Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace

Bělíkova 1387, 464 01
Frýdlant

00082554

180.000

Vyšší odborná škola sklářská a Střední
škola, Nový Bor, Wolkerova 316,
příspěvková organizace

Wolkerova 316, 473 01
Nový Bor

49864688

200.000

Integrovaná střední škola, Semily, 28.
října 607, příspěvková organizace

28. října 607, 513 01
Semily

00528714

320.000

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

Zborovská 519, 511 01
Turnov

75129507

430.000

Střední průmyslová škola technická,
Jablonec nad Nisou, Belgická 4852,
příspěvková organizace

Belgická 4852, 466 01
Jablonec nad Nisou,

18385036

220.000

Střední škola a Mateřská škola, Liberec,
Na Bojišti 15, příspěvková organizace

Na Bojišti 15/759, 460
10 Liberec 3

00671274

260.000

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec
nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace

Smetanova 66, 466 01
Jablonec nad Nisou

00140147

40.000

Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská, Železný Brod, Smetanovo
zátiší 470, příspěvková organizace

Smetanovo zátiší 470,
468 22 Železný Brod

60252766

11.000

1.1 o zaslání finančních prostředků výše uvedeným příjemcům mimořádného účelového
neinvestičního příspěvku na realizaci „Stipendijního programu Libereckého kraje
v roce 2017“ do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
1.2 o termínu ukončení realizace výdajů spojených s realizací Stipendijního programu
Libereckého kraje v roce 2017 do 31. 12. 2017,
1.3 o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování činnosti / akce
mimořádného neinvestičního příspěvku“ v termínu do 25. 1. 2018,
1.4 o předložení závěrečné zprávy o poskytnutí stipendií dle typu stipendia, studijních
oborů a ročníku studia v termínu do 25. 1. 2018,
2.

o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku do výše 14.800 Kč
Střední průmyslové škole technické, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvkové
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organizaci, IČO 18385036, se sídlem Belgická 4852, 466 01 Jablonec nad Nisou
na výdaje spojené s realizací projektu „Krajské kolo soutěže Automechanik Junior 2017“,
2.1 o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového neinvestičního
příspěvku na realizaci projektu „Krajské kolo soutěže Automechanik Junior 2017“
do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
2.2 o termínu ukončení realizace výdajů spojených se zabezpečením projektu „Krajské
kolo soutěže Automechanik Junior 2017“ do 31. 3. 2017,
2.3 o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování činnosti / akce
mimořádného neinvestičního příspěvku“ v termínu do 20. 5 2017
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 62/17 – úprava dílčích ukazatelů
v rámci kapitoly 912 – Účelové příspěvky PO a poskytnutí mimořádného účelového
neinvestičního příspěvku organizacím v působnosti resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti na akce v oblasti vzdělávání včetně podmínek
stanovených zřizovatelem, jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva
Libereckého kraje,
2.

Termín: 28. 03. 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 mimořádného účelového neinvestičního příspěvku
ředitelům příspěvkových organizací.

hlasování č. 54

pro

8

proti

0

Termín: 30. 04. 2017
zdržel se
0
byl přijat

56. Rozpočtové opatření č. 76/17 – úprava kapitoly 916 - neinvestiční dotace z MŠMT –
rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty
se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním
na období leden – srpen 2017“ (modul A, modul B, modul C), rozvojový program
„Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium
se sportovní přípravou“ na rok 2017, rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců
ve školách (modul C), rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání ve školním
roce 2016/2017“, rozvojový program na podporu školních psychologů a školních
speciálních pedagogů ve školách na období leden – srpen 2017, dotační program
na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří
a studentů VOŠ na období leden – červen 2017
Mgr. Křeček stručně uvedl předložený materiál.
Připomínky nebyly vzneseny. M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 354/17/RK
Rozpočtové opatření č. 76/17 – úprava kapitoly 916 - neinvestiční dotace z MŠMT –
rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty
se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním
na období leden – srpen 2017“ (modul A, modul B, modul C), rozvojový
program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání
gymnázium se sportovní přípravou“ na rok 2017, rozvojový program „Podpora
vzdělávání cizinců ve školách (modul C), rozvojový program „Podpora odborného
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vzdělávání ve školním roce 2016/2017“, rozvojový program na podporu školních
psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách na období leden – srpen 2017,
dotační program na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol,
konzervatoří a studentů VOŠ na období leden – červen 2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 76/17, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 24.273.580 Kč z titulu
přijatých neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy na: rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti,
žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním
znevýhodněním na období leden – srpen 2017“ (modul A, modul B, modul C), rozvojový
program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium
se sportovní přípravou“ na rok 2017, rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců
ve školách“ (modul C), rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání ve školním roce
2016/2017“, rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních
pedagogů ve školách na období leden – srpen 2017, dotační program na podporu sociálně
znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů VOŠ na období leden
– červen 2017, současně se navyšují výdaje v kapitole 91604 – Účelové provozní neinvestiční
dotace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 24.273.580 Kč,
a to na
a) rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty
se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním
na období leden – srpen 2017“ (modul A), určeno na financování asistentů pedagoga
pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením pod účelovým znakem 33 215
v celkové výši 1.157.680 Kč,
b) rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty
se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním
na období leden – srpen 2017“ (modul B), určeno na financování asistentů pedagoga
pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pod účelovým znakem 33 457
v celkové výši 6.640.608 Kč,
c) rozvojový program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty
se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním
na období leden – srpen 2017“ (modul C), určeno na financování asistentů pedagoga
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky nadané pod účelovým znakem
33 068 v celkové výši 157.912 Kč,
d) rozvojový program „Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem
vzdělávání gymnázium se sportovní přípravou“ na rok 2017 pod účelovým znakem
33 354 v celkové výši 9.361.880 Kč,
e) rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“, Modul C) Zajištění
bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní příslušností jiného
členského státu Evropské unie pod účelovým znakem 33 435 v celkové výši 136.260 Kč,
f)

rozvojový program „Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017“
pod účelovým znakem 33 049 v celkové výši 6.281.440 Kč,
g) rozvojový program na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů
ve školách na období leden – srpen 2017 pod účelovým znakem 33050 v celkové výši
448.800 Kč,
h) dotační program na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol,
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konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na období leden – červen 2017
pod účelovým znakem 33 160 v celkové výši 89.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 76/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 55 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
57. Rozpočtové opatření č. 77/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých
neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem
a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017
P. Tulpa uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 355/17/RK
Rozpočtové opatření č. 77/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých
neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem
a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 77/17, kterým se zvyšuje rozpočet Libereckého kraje v příjmové
i výdajové části o účelové dotace MŠMT v celkové výši 9.976.093 Kč, na financování cílené
podpory společného vzdělávání v roce 2017 z přímých neinvestičních výdajů pro školy
a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 77/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 56 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
58. Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu č. 30_16_003_4
„Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 2“
Mgr. Křeček shrnul informace z předloženého materiálu.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 356/17/RK
Dodatek č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu č. 30_16_003_4 „Potravinová
pomoc dětem v Libereckém kraji 2“
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 (zrušení povinnosti podání Zprávy o realizaci projektu a Žádosti o platbu)
k Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 30_16_003_4 z Operačního programu potravinové
a materiální pomoci ze dne 9. 9. 2016 na projekt „Potravinová pomoc dětem v Libereckém
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kraji 2“ vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 01
Praha 1, IČ: 00 55 10 23
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit Dodatek č. 1 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
k podpisu.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 57 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
59. Odměna řediteli Dětského domova, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková
organizace
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 357/17/RK
Odměna řediteli Dětského domova, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
stanovuje
Mgr. Janu Řičářovi, řediteli Dětského domova, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková
organizace, odměnu k životnímu jubileu ve výši, dle přílohy důvodové zprávy
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat ředitele příspěvkové organizace o výši stanovené odměny.
Termín: 20. 04. 2017
hlasování č. 58 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
60. Konkurz (vyhlášení konkurzu a jmenování členů konkurzní komise) na vedoucí
pracovní místo ředitele/ředitelky
1)
Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
2)
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace
Mgr. Křeček uvedl předložený materiál.
M. Půta navrhl, aby starosta související obce byl jmenován jako odborník hodnotící komise.
P. Tulpa vysvětlil, že v obsazení hodnotící komise je postupováno dle vyhlášky o konkurzním
řízení, kde je taxativně stanoveno, kdo je členem komise.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 358/17/RK
Konkurz (vyhlášení konkurzu a jmenování členů konkurzní komise) na vedoucí
pracovní místo ředitele/ředitelky
1)
Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
2)
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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1) oznámení Mgr. Emilie Ráčkové, ředitelky Gymnázia, Mimoň, Letná 263, příspěvková
organizace, o ukončení výkonu práce na vedoucím pracovním místě ředitelky školy
k 31. 7. 2017,
2) oznámení PaedDr. Milana Kubáta, ředitele Střední odborné školy a Středního odborného
učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, o ukončení výkonu práce
na vedoucím pracovním místě ředitele školy k 30. 9. 2017,
vyhlašuje
konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
1) Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace,
2) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
organizace,
jmenuje
konkurzní komisi pro konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
1) Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace ve složení
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, určen zřizovatelem - předseda konkurzní komise,
Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, určena zřizovatelem,
Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu
Libereckého kraje, určen ředitelem krajského úřadu,
RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D., ředitel Gymnázia Dr. Antona Randy, Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace, odborník v oblasti státní správy,
Mgr. David Hollan, zástupce pedagogických pracovníků školy,
Mgr. Iva Kvízová, školní inspektorka Libereckého inspektorátu České školní inspekce,
Ing. Jan Holinka, člen školské rady,
2) Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
organizace ve složení
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, určen zřizovatelem - předseda konkurzní komise,
Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, určena zřizovatelem,
Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajského úřadu
Libereckého kraje, určen ředitelem krajského úřadu,
Ing. Zdeněk Šlaich, ředitel Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, příspěvková
organizace, odborník v oblasti státní správy,
Petr Rožníček, zástupce pedagogických pracovníků školy,
Mgr. Iva Kvízová, školní inspektorka Libereckého inspektorátu České školní inspekce,
Ing. Monika Habartová, předsedkyně školské rady
a ukládá
1. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti
1.1 zajistit činnost konkurzní komise pro konkurz na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Gymnázia, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace,
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a)

Termín: 30. 04. 2017
informovat Radu Libereckého kraje o výsledku konkurzu,

Termín: 31. 08. 2017
b) přizvat k jednání konkurzní komise Františka Kaisera, starostu Města Mimoň,
Termín: 30. 04. 2017
1.2 zajistit činnost konkurzní komise pro konkurz na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa,
28. října 2707, příspěvková organizace,
a)

Termín: 30. 04. 2017
informovat Radu Libereckého kraje o výsledku konkurzu,

Termín: 31. 08. 2017
b) přizvat k jednání konkurzní komise Mgr. Romanu Žateckou, starostku Města Česká
Lípa,
2.

Termín: 30. 04. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení textu vyhlášených
konkurzů a jmenování jednotlivých členů konkurzních komisí k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje.

hlasování č. 59

pro

8

proti

0

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

61. (62) Jmenování člena školské rady (zastupujícího zřizovatele) u příspěvkové
organizace
1)
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300
2)
Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999
3)
Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7
4)
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 359/17/RK
Jmenování člena školské rady (zastupujícího zřizovatele) u příspěvkové organizace
1)
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300
2)
Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999
3)
Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7
4)
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804
Rada kraje po projednání
jmenuje
v souladu s § 167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, členy školských
rad ve školách zřizovaných Libereckým krajem
Integrovaná střední škola, Vysoké nad
Mgr. Lucie Strnádková
Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace
Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká
Ing. Radka Loučková Kotasová
999, příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola pro tělesně
Ing. Květa Vinklátová
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postižené, Liberec, Lužická 920/7,
příspěvková organizace
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804,
příspěvková organizace

PhDr. Hana Maierová

zmocňuje
Petra Tulpu, náměstka hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, k podpisu jmenovacích dekretů členů školských rad
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit odeslání jmenovacích dekretů členům školských rad a jejich kopie
ředitelům příslušných škol.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 60 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
62. (63) Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajské organizaci ČUS
Libereckého kraje na projekt s názvem Anketa „Nejúspěšnější sportovci 2016“
v Libereckém kraji a o neposkytnutí dotace Klubu českých turistů, Liberecká oblast
na projekt Zkvalitnění činnosti organizace a jejích odborů
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 360/17/RK
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Krajské organizaci ČUS
Libereckého kraje na projekt s názvem Anketa „Nejúspěšnější sportovci 2016“
v Libereckém kraji a o neposkytnutí dotace Klubu českých turistů, Liberecká oblast
na projekt Zkvalitnění činnosti organizace a jejích odborů
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Krajské organizaci
ČUS Libereckého kraje, Jablonecká 88/18, 460 05 Liberec 5, IČ: 70927383, na akci
č. 4803110000 Krajská organizace ČUS Libereckého kraje, Liberec – Anketa sportovec
LK do výše 200.000 Kč,
2. o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje KČT, Liberecká
oblast, Jablonecká 562/21, 460 01 Liberec 1, na projekt Zkvalitnění činnosti organizace
a jejích odborů do výše 50.000 Kč,
schvaluje
znění smlouvy č. OLP/644/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
mezi Libereckým krajem a Krajskou organizací ČUS Libereckého kraje, Jablonecká 88/18,
460 05 Liberec 5, IČ: 70927383
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/644/2017 k podpisu Petru Tulpovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
a informovat žadatele o rozhodnutí orgánu kraje.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 61 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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63. (64) Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 –
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Asociaci pro mládež, vědu
a techniku AMAVET, z. s. na projekt „Festival vědy a techniky pro děti a mládež
v Libereckém kraji“
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 361/17/RK
Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z kapitoly 917 04 – Transfery,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Asociaci pro mládež, vědu a techniku
AMAVET, z. s. na projekt „Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Libereckém
kraji“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace do výše 100.000 Kč Asociaci pro mládež, vědu
a techniku AMAVET, z. s., IČO 00564613, se sídlem Starochodovská 1360/78, 149 00
Praha 4 - Chodov, na akci číslo 04804650000 „Festival vědy a techniky pro děti a mládež“,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly
917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu číslo OLP/652/2017
uzavíranou mezi Libereckým krajem a Asociací pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s.
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/652/2017 k podpisu Petru Tulpovi,
náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 62 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
64. (65) Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 362/17/RK
Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím
a) věcných darů
1. čtyř monitorů 19“ Belinea pro potřeby výuky v celkově hodnotě 4 Kč od společnosti
Kümpers Textil s.r.o., se sídlem 561 66 Těchonín 111, IČ: 63217961, do vlastnictví
příspěvkové organizace Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,
Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, IČ: 46748075,
2.

počítačové sítě EDUROAM pro potřeby výuky v celkové hodnotě 35.236 Kč
od sdružení Spolek přátel JERGYM, z.s. , se sídlem Jeronýmova 425/27, 460 07
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3.

Liberec VII – Horní Růžodol, IČ: 49111639, do vlastnictví příspěvkové organizace
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27,
příspěvková organizace, IČ: 46748075,
38 ks kontejnerů v celkové hodnotě 19.000 Kč pro potřeby klientů dětského domova
od společnosti JNJ Global Business Services s.r.o., se sídlem Nádražní 762/32,
150 00 Praha 5, IČ: 27437698, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov,
Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 6377881,

4.

nářadí a spotřebního materiálu v celkové hodnotě 10.000 Kč pro účely odborné
výuky žáků školy od společnosti Festool s.r.o., se sídlem Chelčického 1932, 470 01
Česká Lípa, IČ: 00658251, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední odborná
škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace,
IČ: 14451018,
b) finančních darů
1. ve výši 2.000 Kč na podporu propagace programu DofE od společnosti The Duke
of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s., Poděbradská
540/26, 190 00 Praha – Vysočany, IČ: 29143462, do vlastnictví příspěvkové
organizace Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Liberec,
Kostelní 9, příspěvková organizace, IČ: 00673731,
2.

ve výši 27.000 Kč na sportovní vybavení pro klienty dětského domova,
od společnosti ZinkPower Promptus s.r.o., se sídlem Krokova 767/6, 405 02 Děčín,
IČ: 44795840, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Základní škola
a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace, IČ: 70226458
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 63 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
65. (66) Mimořádné čerpání prostředků fondu investic u vybraných příspěvkových
organizací resortu pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost
Mgr. Křeček stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 363/17/RK
Mimořádné čerpání prostředků fondu investic u vybraných příspěvkových organizací
resortu pro školství, mládež, tělovýchovu, sport a zaměstnanost
Rada kraje po projednání
souhlasí
s mimořádným čerpáním prostředků z fondu investic
a) ve výši 747.107 Kč u Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace na financování akce „Stavební úpravy bytové jednotky
na prostory výuky na domově mládeže Bělíkova Frýdlant“,
b) ve výši 54.000 Kč u Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické,
Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace na nákup učebních pomůcek pro obor
Ošetřovatelství,
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ve výši 266.200 Kč u Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa,
28. října 2707, příspěvková organizace na financování akce „Pořízení dvou ohřívačů
teplé užitkové vody – havárie“
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit seznámení s přijatým usnesením ředitele příspěvkových organizací
resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 64 pro 8
Proti
0
zdržel se
0
byl přijat
66. (67) Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední odborné škole
a Střednímu odbornému učilišti, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 364/17/RK
Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední odborné škole a Střednímu
odbornému učilišti, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyřazením nepotřebného movitého majetku – osobního automobilu Škoda Felicia Combi
LX, svěřeného Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Česká Lípa, 28. října
2707, příspěvková organizace, IČ: 14451018
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 07. 04. 2017
hlasování č. 65 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
67. (68) Prodej nepotřebného movitého majetku svěřeného Dětskému domovu, Česká
Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
M. Půta uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 365/17/RK
Prodej nepotřebného movitého majetku svěřeného Dětskému domovu, Česká Lípa,
Mariánská 570, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s prodejem nepotřebného movitého majetku – osobního automobilu Škoda Octavia 1,9 TDI,
svěřeného Dětskému domovu, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace,
IČ: 49864360
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace.
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hlasování č. 66

pro

8

proti

0

Termín: 07. 04. 2017
zdržel se
0
byl přijat

68. (70) Poskytnutí neinvestiční účelové dotace na rok 2017 Základní škole Nové Město
pod Smrkem, příspěvková organizace
Mgr. Křeček shrnul informace z předloženého materiálu.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 366/17/RK
Poskytnutí neinvestiční účelové dotace na rok 2017 Základní škole Nové Město
pod Smrkem, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace Základní škole Nové Město pod Smrkem,
příspěvková organizace, IČ: 72741996, se sídlem Tylova 694, 463 65 Nové Město
pod Smrkem na akci č. 04803092494 „Zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků
ZŠ praktické a ZŠ speciální “ do výše 178.320 Kč,
schvaluje
znění Smlouvy č. OLP/648/2017 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou Nové Město pod Smrkem,
příspěvková organizace, IČ: 72741996, se sídlem Tylova 694, 463 65 Nové Město
pod Smrkem na akci č. 04803092494 „Zajištění stabilních podmínek pro vzdělávání žáků
ZŠ praktické a ZŠ speciální“ do výše 178.320 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení smlouvy
č. OLP/648/2017 k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 67
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
69. (71) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu DM,
Truhlářská ul. – objekt A – zařízení interiéru“ Střední školou strojní, stavební
a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
P. Tulpa požádal o úpravu materiálu po projednání, a to doplnění některých položek
v základních zadávacích podmínkách a rovněž doplnit Mgr. Josefa Mužíčka jako člena
hodnotící komise.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 367/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu DM, Truhlářská ul.
– objekt A – zařízení interiéru“ Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu DM, Truhlářská
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2.

ul. – objekt A – zařízení interiéru“ Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, v otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
s textem „zadávací dokumentace“

a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením zadávacího řízení
řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 20. 03. 2017
hlasování č. 68 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

přestávka 9.40 až 9.55 hod.
70. (72) Jihozápadní obchvat města Mimoně – žádost Města Mimoň o vyjádření
k navrženým variantám
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy, který podrobně
seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 368/17/RK
Jihozápadní obchvat města Mimoně – žádost Města Mimoň o vyjádření k navrženým
variantám
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Města Mimoň o vyjádření k předloženému záměru na přeložku silnice II/268 –
jihozápadní obchvat města Mimoně,
souhlasí
s variantou č. 1, která bude dále projektována jako přeložka v parametrech silnice I. třídy
v návrhové kategorii S9,5/70, za podmínky zajištění projekční přípravy do územního
rozhodnutí na náklady města Mimoň
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
informovat dopisem Město Mimoň o přijatém usnesení a dalších krocích v rámci
předprojektové a projektové přípravy.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 69 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
71. (73) Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35 - záměr zadání technické
studie, oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
Ing. Čáp seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 369/17/RK
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Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35 - záměr zadání technické studie,
oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o stavu předprojektové přípravy napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici
I/35,
souhlasí
se zadáním technické studie, včetně oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů, společnosti Valbek, spol. s r.o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec,
IČ 48266230 dle předložené nabídky
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit zadání technické studie dle předložené nabídky.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 70 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
72. (74) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/262 – deformace
vozovky, Česká Lípa“
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 370/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/262 – deformace vozovky,
Česká Lípa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/262 – deformace vozovky, Česká Lípa“,
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
a to účastníka STRABAG a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO: 60838744,
za nabídkovou cenu 4.685.941,97 Kč bez DPH, tj. 5.669.989,78 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/4868/2016 mezi Libereckým krajem a společností
STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČO: 60838744
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 71 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
73. (75) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/278
Osečná (nad Kotel), oprava propustku“
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M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 371/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/278 Osečná
(nad Kotel), oprava propustku“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu "Silnice II/278 Osečná (Kotel), oprava propustku",
jmenuje
hodnotící komisi, která bude v souladu se Směrnicí č. 2/2016 současně plnit funkci komise
pro otevírání obálek, a to ve složení
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Milan Holeček, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/653/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 72 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
74. (76) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2713 Dolní Suchá –
křižovatka s I/13“
M. Půta uvedl, že v tomto materiálu postrádá charakteristiku problému pod povrchem
vozovky.
Na základě sdělení pana hejtmana, M. Pieter stáhl z jednání rady kraje tento materiál
a konstatoval, že stav vozovky pod povrchem prošetří s Krajskou správou silnic, p.o.

75. (77) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev.č. 2893-1 Semily“
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Ing. Čáp požádal o úpravu důvodové zprávy po projednání, a to, že celková délka mostu
je 2,1m nikoli 210m.
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Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 372/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev.č. 2893-1 Semily“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Most ev.č. 2893-1 Semily“ ve zjednodušeném
podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
jmenuje
a) komisi pro otevírání obálek ve složení
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Milan Holeček, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Jan Masopust, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace,
náhradník Mgr. Ondřej Zeler, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
b) hodnotící komisi ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Radka Kotasová Loučková, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
schvaluje
1) text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/675/2017
a ukládá
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Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 73 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
76. (78) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové
dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice“
M. Pieter ve stručnosti uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 373/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace
Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace Silnice
II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice“ 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
Marek Pieter, náměstek hejtmana,
náhradník Ing. Radka Loučková Kotasová, člen rady kraje,
Adéla Macháčková, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
náhradník Ing. Martin Čáp, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník Ing. Věra Farská, projektový manažer,
b) hodnotící komisi ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Adéla Macháčková, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
náhradník Ing. Martin Čáp, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů,
náhradník Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI
fondů,
Ing. Vladimír Petera, oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
schvaluje
a) formulář „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“,
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b) text „Zadávací dokumentace“,
c) závazný návrh Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/711/2017
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: 30. 04. 2017
hlasování č. 74 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
77. (139) Dodatky č. 1 k Dohodám o zrušení a vypořádání závazků vyplývajících
ze Smlouvy 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 a Východ č. OLP/1767/2014
Ing. Čáp uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 374/17/RK
Dodatky č. 1 k Dohodám o zrušení a vypořádání závazků vyplývajících ze Smlouvy
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 a Východ č. OLP/1767/2014
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) Dodatek č. 1 k Dohodě o zrušení a vypořádání závazků vyplývajících ze Smlouvy
o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě
pro přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
pro oblast Sever č. LP/1766/2014 mezi Libereckým krajem a společností ČSAD Liberec,
a.s., se sídlem České mládeže 594/33, 460 06 Liberec 6, IČO: 25045504, uzavřené dne
2. 3. 2017,
2) Dodatek č. 1 k Dohodě o zrušení a vypořádání závazků vyplývajících ze Smlouvy
o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě
pro přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
pro oblast Východ č. P/1767/2014 mezi Libereckým krajem a společností BusLine a.s.,
se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily, IČO: 28360010, uzavřené dne
2. 3. 2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit oba dodatky č. 1 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 10. 03. 2017
hlasování č. 75
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
78. (79) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Východ“
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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 shrnul základní fakta v předloženém materiálu. Uvedl, že usnesení v bodu č. 79 a 80
bude upraveno po projednání, a to ve výroku schvaluje za 2. bude vypuštěno slovo závazný.
Následně proběhla diskuze týkající se zadávacího řízení včetně možného průběhu hodnotící
komise.
Ing. Pospíšil konstatoval, že ve smlouvě jsou zvýšeny sankce při nezajištění či zpoždění spojů
zaviněných dopravcem.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 375/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti
Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Východ“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti
Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Východ“ v jednacím řízení
bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, oslovením dopravců zapojených do IDOL,
jmenuje
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje,
náhradník Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky,
náhradník Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
náhradník Ing. Monika Šulcová, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti,
Ing. Jiří Hruboň, ředitel KORID LK, spol. s r.o.,
náhradník Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele KORID LK, spol. s r.o.,
Ing. Milan Kouřil, předseda Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje, zastupitel
Libereckého kraje,
náhradník Ing. Michael Canov, zastupitel Libereckého kraje,
schvaluje
1. text Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění „Dočasné zabezpečení dopravní
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Východ“,
2.

návrh „Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
na dočasné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
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pro oblast Východ“ č. OLP/744/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 10. 03. 2017
hlasování č. 76 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
79. (80) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“
Bez dalších otázek či připomínek nechal M. Půta hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 376/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti
Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti
Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“ v jednacím řízení
bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, oslovením dopravců zapojených do IDOL,
jmenuje
komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje,
náhradník Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky,
náhradník Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
náhradník Ing. Monika Šulcová, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti,
Ing. Jiří Hruboň, ředitel KORID LK, spol. s r.o.,
náhradník Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele KORID LK, spol. s r.o.,
Ing. Milan Kouřil, předseda Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje, zastupitel
Libereckého kraje,
náhradník Ing. Michael Canov, zastupitel Libereckého kraje,
schvaluje
1. text Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění „Dočasné zabezpečení dopravní
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“,
2. návrh „Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě
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na dočasné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
pro oblast Sever“ č. OLP/745/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
hlasování č. 77

pro

8

proti

0

Termín: 10. 03. 2017
zdržel se
0
byl přijat

80. (82) Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
žadatele Krkonoše – svazek měst a obcí
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Ing. Loučková Kotasová uvedla předložený materiál.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 377/17/RK
Žádost o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadatele
Krkonoše – svazek měst a obcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s poskytnutím účelové dotace do výše 200.000 Kč z rozpočtu Libereckého kraje žadateli
Krkonoše – svazek měst a obcí se sídlem Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí,
IČO: 70157898, na projekt „Organizačně technické zajištění implementace Integrované
strategie rozvoje regionu Krkonoše 2017“,
2) s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/676/2017, uzavíranou mezi Libereckým krajem a svazkem Krkonoše – svazek
měst a obcí se sídlem Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí, IČO: 70157898
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit zastupitelstvu
kraje k projednání
1) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje žadateli Krkonoše – svazek
měst a obcí se sídlem Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí, IČO: 70157898, na projekt
„Organizačně technické zajištění implementace Integrované strategie rozvoje regionu
Krkonoše 2017“,
Termín: 28. 03. 2017
2) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace č. OLP/676/2017, uzavíranou
mezi Libereckým krajem a svazkem Krkonoše – svazek měst a obcí se sídlem
Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí, IČO: 70157898.
hlasování č. 78

pro

8

proti

0
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81. (83) Plná moc pro pracovníky pověřené jednáním se Státním fondem životního
prostředí ČR ke kotlíkovým dotacím realizovaných v rámci Operačního programu
Životní prostředí
Mgr. Otta uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 378/17/RK
Plná moc pro pracovníky pověřené jednáním se Státním fondem životního prostředí ČR
ke kotlíkovým dotacím realizovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zmocněním Ing. Bronislavy Kopalové, Ing. Heleny Roncové a Ing. Renáty Andělové
manažerek projektů oddělení řízení grantových schémat, odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů, k zastupování Libereckého kraje při jednání se Státním fondem
životního prostředí ČR v záležitostech souvisejících s realizací kotlíkových dotací
v Libereckém kraji
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení plné moci č. PM/13/2017,
č. PM/14/2017 a č. PM/15/2017 hejtmanovi, k podpisu.
hlasování č. 79

pro

8

proti

0

Termín: 30. 03. 2017
zdržel se
0
byl přijat

82. (84) Rozpočtové opatření č. 71/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí
o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 379/17/RK
Rozpočtové opatření č. 71/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí
o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) rozpočtové opatření č. 71/17, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace“ v úhrnné výši 1.039.286,25 Kč, bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to
a) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU
„Kotlíkové dotace“ v úhrnné výši 1.026.275,48 Kč na základě předložených
vyúčtování dotací a odstoupení žadatelů od projektů,
b) snížením nerozepsaných rezerv o částku 13.010,77 Kč v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU „Kotlíkové dotace“,
c) zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce „Kotlíkových dotací“ v kapitole
923 02 – Spolufinancování EU ve výši 1.039.286,25 Kč takto
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původní výše
dotace (v Kč)
schválená radou
kraje

č.a.

jméno příjemce

2673310000
2673630000
2673720000

''''''''''''' '''''''''''''''''''' '' kotlíkové dotace
''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '' kotlíkové dotace
'''''''''' '''''''''''''''''''''''' '' kotlíkové dotace
''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' kotlíkové
dotace
''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' kotlíkové dotace
''''''''''''''''''''' ''''''''''''' '' kotlíkové dotace
'''''''''''''''' '''''''''''''''''' '' kotlíkové dotace
''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''- kotlíkové
dotace
''''''''''''''''' '''''''''''''' '' kotlíkové dotace

2673730000
2673740000
2673440000
2673100000
2673760000
2673750000

navrhovaná
nová výše
dotace (v Kč)

0,0,0,-

112.500,112.466,25
112.500,-

0,-

120.000,-

0,0,0,-

102.620,127.500,119.200,-

0,-

120.000,-

0,-

112.500,-

2) zařazení níže uvedených žadatelů do zásobníku projektů
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým
specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti

1467
''''''''''''''' ''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým
přikládáním – kombinovaný uhlí/biomasa
Dílčí výměna oken.
112500,00 Kč
75%
9.1.2017 - 8.1.2018
'''''''''''' ''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''
''''''''
'''''''''
'''''''''''' '''''''''''''''''''''
1
1468
'''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120000,00 Kč
80%
10.1.2017 - 9.1.2018
'''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''' '''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''
'''''''''
'''''''''''
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Katastrální území
Počet bytových jednotek

''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1470
''''''''' '''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně biomasa; akumulační nádoba
Dílčí výměna oken.
120000,00 Kč
80%
11.1.2017 - 10.1.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''''''''' ''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''''
''''''''
'''''''''
''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

1469
''''''''''' '''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120000,00 Kč
80%
11.1.2017-10.1.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1472
'''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně biomasa; akumulační nádoba
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120000,00 Kč
80%
13.1.2017 - 12.1.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

''''''''''''''''''' '''' ''''''''' ''''''
'''''''''
'''
'''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
1

''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''
''''''''''
'''''
''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''
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Počet bytových jednotek

1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1471
'''''''' ''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa
Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní
fasáda apod.).
112500,00 Kč
75%
13.1.2017 - 12.1.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území

'''''''''''' ''' ''''''''''''' ''''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''' ''' '''''''''''''
'''''''''
'''''''''
''''''''''''' ''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
2
1473
''''''''''''''' ''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Kondenzační kotel na zemní plyn
Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž
prahů vstupních dveří.
112500,00 Kč
75%
13.1.2017 - 12.1.2018
''''''''''''''' '''''''''''' '''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''' ''''''''''''
'''''
''''''
'''''''''''''''' '''''''''''''
1
1475
''''''''''''''''''''' ''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120000,00 Kč
80%
13.1.2017 - 12.1.2018
'''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''
''''''''''
''''''''
''''''''''''''''''
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Počet bytových jednotek

1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

1474
''''''''''''''''''' ''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo; otopná soustava
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120000,00 Kč
80%
13.1.2017 - 12.1.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

1476
''''''''''''' ''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120000,00 Kč
80%
16.1.2017 - 15.1.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

1480
''''''''''''' ''''''''''''
'''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
127500,00 Kč
85%
18.1.2017 - 17.1.2018

Registrační číslo žadatele

1451

'''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''
''''''''
''''''''
'''''''''''''''''''
1

''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''
''''''''
'''''''''
''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''
2

''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''' '''''''''
'''''''''
''''''''''''
'''''''''''' '''''''''''''''''''
1
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Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele

''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Oddělení vytápěného prostoru „rodinného domu“
od venkovního (např. zádveří).
120000,00 Kč
80%
20.1.2017 - 19.1.2018
''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''' '''''' '''''''''''''''''''
'''''''''
'''''''''
'''''''''''''''''
1
1481
''''''' ''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120000,00 Kč
80%
23.1.2017 - 22.1.2018
''''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''
''''''''''
''''''''''
'''''''''''''''''
2
1482
''''''''' ''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava
Dílčí výměna oken.
112500,00 Kč
75%
24.1.2017 - 23.1.2018
''''''''''''''''' '''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''
''''''''
'''''''''
''''''''''''''''
1
1448

- 93 -

Zápis ze 4. zasedání RK konaného dne 7. 3. 2017
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa
Výměna vstupních a balkonových dveří.
112500,00 Kč
75%
24.1.2017 - 23.1.2018
''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''
'''''''''
'''''
''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
2
1483
'''''''''''' '''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava
Dílčí výměna oken.
112500,00 Kč
75%
25.1.2017 - 24.1.2018
''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''''' ''''' '''''''''''''''''''''''''
''''''''
''''''''
''''''''''''''''''''''
1
1484
'''''''''''''''''' '''''''''''''''''
''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
112500,00 Kč
75%
27.1.2017 - 26.1.2018
'''''''''''''''' ''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''' ''' ''''''''''
''''''''''''
'''''
''''''''
'''''''''''''' ''' ''''''''''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''
2
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

1485
'''''''''''''''''''' '''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí výměna oken.
120000,00 Kč
80%
27.1.2017 - 26.1.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1486
'''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
112500,00 Kč
75%
31.1.2017 - 30.1.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''''''''' ''''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''''
'''''''''
''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1

'''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''' '''
'''''''''''''''''''''''
'''''''''
'''''''''
''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''
1
1487
''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava
Výměna vstupních a balkonových dveří.
112500,00 Kč
75%
31.1.2017 - 30.1.2018
''''''''''''''''''''''' '''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''''''''
'''''''''
''''''
'''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
1
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rozhoduje
1) o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly
923 02 - Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
do úhrnné výše 1.039.286,25 Kč, níže uvedeným žadatelům, do uvedené výše
a o uzavření smlouvy se žadateli podle vzoru schváleného usnesením č. 738/16/RK
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým
specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

1331
''''''''''' '''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Kondenzační kotel na zemní plyn
Dílčí výměna oken.
112500,00 Kč
75%
11.7.2016 - 10.7.2017
''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''''
''''''''
'''''''''
'''''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

1363
''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Kondenzační kotel na zemní plyn; otopná soustava
Dílčí výměna oken.
112466,25 Kč
75%
12.7.2016 - 11.7.2017

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1372
'''''''''' '''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
112500,00 Kč
75%
12.7.2016 - 11.7.2017

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa

''''''''''''''' '''''''''''''' '''''' '''''''' ''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''
'''''''''
'''''''''
''''''''''''''' ''''''''''''
1

''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''''''' ''''''''
'''''''''''''''''''''
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

''''''''''
'''''''''''''
'''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1373
'''''''' ''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa; otopná soustava
Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
120000,00 Kč
80%
13.7.2016 - 12.7.2017

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa

'''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''
'''''''''''''''''
''''''''
''''''''''
'''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''
1
1374
''''''''''''''''''''' ''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně uhlí
Výměna vstupních a balkonových dveří.
102620,00 Kč
70%
13.7.2016 - 12.7.2017
'''''''''''''''' ''''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''''''
'''''''''
''''''''''''
''''''''''''''''''
1
1344
'''''''''''''''''''' ''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
127500,00 Kč
85%
14.7.2016 - 13.7.2017
'''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''' ''''''''''
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

''''''
'''''''''
'''''''''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1310
'''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně biomasa; otopná soustava; akumulační
nádoba
Výměna vstupních a balkonových dveří.
119200,00 Kč
80%
14.7.2016 - 13.7.2017

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''' ''''' '''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''
''''''''
'''''''''
''''''''''''''''''
2

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

1376
'''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Dílčí výměna oken.
120000,00 Kč
80%
15.7.2016 - 14.7.2017

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1375
'''''''''''''''''' '''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa
Výměna vstupních a balkonových dveří.
112500,00 Kč
75%
15.7.2016 - 14.7.2017

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa

'''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''' '''''''''''' '''''''''''''''''
'''''''''
''''''''
''''''''''''''''''
1

''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''
'''''''''
'''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''
1

2) o neposkytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly 923 02
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů níže uvedeným
žadatelům, z důvodů nesplnění kritérií v rámci věcného hodnocení vyhlášeného
Programu
Žadatel
Reg.
číslo
1461

Jméno

Důvod vyřazení

Datum narození

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

1488 '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''

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

doplnění žádosti bylo dodáno chybně

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

nemovitost, na kterou je dotace žádána, není
„rodinným domem“

a ukládá
1) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Ing. Radce Loučkové Kotasové,
člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů
a územního plánování, smlouvy o poskytnutí dotace z programu Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji mezi výše uvedenými příjemci a Libereckým krajem, dle vzoru smluv
schváleného usnesením č. 738/16/RK ze dne 19. 4. 2016, k podpisu,
Termín: 30. 06. 2017
2) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 71/17 jako písemnou informaci
na jednání zastupitelstva kraje,
Termín: 28. 03. 2017
3) Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování, informovat žadatele
MUDr. Renátu Soukupovou a Zdeňka Tauchmana o rozhodnutí o neposkytnutí dotace.
hlasování č. 80

pro

8

proti

0

Termín: 30. 03. 2017
zdržel se
0
byl přijat

83. (85) Nominace odpovědného politika pro místní Agendu 21 a projekt Zdravý
Liberecký kraj
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 380/17/RK
Nominace odpovědného politika pro místní Agendu 21 a projekt Zdravý Liberecký kraj
Rada kraje po projednání
doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje ustanovit Ing. Radku Loučkovou Kotasovou, členku rady
kraje, pověřenou řízením rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů
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a územního plánování, politickou zástupkyní Libereckého kraje pro místní Agendu 21
a projekt Zdravý Liberecký kraj s účinností od 29. 3. 2017 do skončení jejího mandátu
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, pověřené řízením rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit materiál
zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 81 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
84. (86) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 73/17 - převod finančních prostředků
z kapitoly 917 02 Transfery do kapitoly 914 02 Působnosti – odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů
Ing. Loučková Kotasová shrnula informace uvedené v předloženém materiálu.
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 381/17/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 73/17 - převod finančních prostředků
z kapitoly 917 02 Transfery do kapitoly 914 02 Působnosti – odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 73/17, kterým se snižují výdaje v kapitole
917 02 Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů ve výši 70.000 Kč
a současně navyšují výdaje ve výši 70.000 Kč v kapitole 914 02 Působnosti, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové
opatření č. 73/17 ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 82 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
85. (87) Ustanovení Rady pro vědu výzkum a inovace Libereckého kraje jako komise
Rady Libereckého kraje
Mgr. Otta uvedl předložený materiál.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 382/17/RK
Ustanovení Rady pro vědu výzkum a inovace Libereckého kraje jako komise Rady
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
zřizuje
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v souladu s ust. § 80 zákona č. 129/2000 Sb., zákona o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů komisi rady kraje s názvem „Rada pro výzkum, vývoj a inovace
v Libereckém kraji",
schvaluje
1) Statut komise rady kraje s názvem „Rada pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého
kraje“,
2) Jednací řád komise rady kraje s názvem „Rada pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého
kraje“,
jmenuje
členy a zástupce členů komise rady kraje s názvem „Rada pro vědu výzkum a inovace
Libereckého kraje“ v následujícím složení
Rada pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji
Instituce
Zástupce Libereckého kraje
Technická univerzita v Liberci
Unie školských asociací
Liberecký kraj
VÚTS a.s.
MSV SYSTEMS CZ, s.r.o.
MODELÁRNA LIAZ s.r.o.
TOPTEC
CRYTUR spol. s r.o.
Svaz výrobců skla a bižuterie
MemBrain s.r.o.
CLUTEX
Surface Treat a.s.
DENSO MANUFACTURING
CZECH s.r.o.
LENAM s.r.o.
Krajská hospodářská komora
Liberec
Krajská nemocnice Liberec

Jméno
Ing. Radka Loučková Kotasová
Mgr. Petr Tulpa
Doc. Dr. Ing. Pavel Němeček
Doc. Ing. Miroslav Malý
Ing. Jaroslav Semerád
Ing. Josef Šorm
Mgr. Jan Marek
Ing. Jaromír Ficek, Ph.D.
Miroslav Krejčík
x
Doc. Ing. Vojtěch Pražma,
CSc.
x
Ing. Vít Lédl, Ph.D.
Mgr. Radek Melich, Ph.D.
Ing. Karel Blažek
x
JUDr. Pavel Kopáček
x
Ing. Jiří Truhlář
Ing. Lukáš Hartych
Ing. Libuše Fouňová
Ing. Miloš Beran
Prof. RNDr. Petr Špatenka,
CSc.
Ing. Monika Pavlatová
Ing. Luboš Fendrych
x
Doc. Ing. Antonín Potěšil
x
Ing. Vladimíra Žďárská
Ing. Jiří Malach
Prof. Ing. Petr Moos, CSc.
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Zástupce
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Zástupce
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Zástupce
Člen
Zástupce
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Člen
Zástupce
Člen
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Zástupce
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NANOPROGRES, z.s.p.o.

MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Zástupce
Ing. Lucie Vysloužilová
Člen
Mgr. Martin Šlais, PhD.
Zástupce

a ukládá
1) Martinovi Půtovi, hejtmanovi, podepsat schválený Statut a Jednací řád komise rady kraje
s názvem „Rada pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji“,
Termín: 15. 04. 2017
2) Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit písemnou
informaci na jednání zastupitelstva kraje o zřízení komise rady kraje s názvem „Rada
pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji“ a jmenování jejích členů a zástupců
členů.
hlasování č. 83

pro

8

proti

0

Termín: 28. 03. 2017
zdržel se
0
byl přijat

86. (88) Vyhlášení programu č. 2. 6 – Podpora místní Agendy 21 v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 383/17/RK
Vyhlášení programu č. 2. 6 – Podpora místní Agendy 21 v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Vyhlášením a podmínkami programu 2.6 „Podpora místní Agendy 21“ Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“, s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 1.000.000 Kč, včetně povinných
příloh k předkládání žádostí o dotace
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit Zastupitelstvu Libereckého
kraje k projednání a ke schválení Vyhlášení a podmínky programu 2.6 „Podpora místní
Agendy 21“ Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory „regionální rozvoj“,
s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši
1.000.000 Kč, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 84 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
87. (89) Rozpočtové opatření č. 72/17 – úprava v rámci kapitoly 92602 – Dotační fond
LK, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotace
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.5 – Podpora regionálních
výrobků, výrobců a tradičních řemesel
Mgr. Otta popsal informace v předloženém materiálu.
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Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 384/17/RK
Rozpočtové opatření č. 72/17 – úprava v rámci kapitoly 92602 – Dotační fond LK, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.5 – Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 72/17, kterým se
1) Navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje 2017 v celkové výši 26.815,70 Kč z vratky
nevyčerpané zálohy na realizaci projektu a vratky zálohy z nerealizovaného projektu
v programu č. 2.5. – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel,
2) Navyšují výdaje v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů v celkové výši 26.815,70 Kč,
3) Upravují specifické ukazatele v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního
rozvoje a evropských projektů v celkové výši 150.918 Kč, a to
a) snížením vybraných specifických ukazatelů Programu 2.5 – Podpora regionálních
výrobků, výrobců a tradičních řemesel v úhrnné výši 103.381,70 Kč z důvodů odstoupení
žadatelů od realizace projektu a úspor z vyúčtovaných projektů,
b) snížením nerozepsaných rezerv Programu č. 2.5 - Podpora regionálních výrobků, výrobců
a tradičních řemesel ve výši 2.561,30 Kč,
c)

snížením specifického ukazatele/projektu Programu 2.5 - Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel - e-shop zlaté snubní prsteny - Zlatnictví Rostislav Rakušan
o částku 44.975 Kč, o kterou převyšuje upravený rozpočet smluvní závazek,
d) navýšením/zavedením nových specifických ukazatelů Programu 2.5 - Podpora
regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel ve výši 150.918 Kč,
souhlasí
s poskytnutím dotace z rozpočtu Libereckého kraje v rámci Dotačního fondu Libereckého
kraje, oblast podpory Regionální rozvoj, program č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel v úhrnné výši 105.943 Kč, níže uvedeným subjektům
Poř. číslo 1
60279079
IČ
Příjemce PVO s.r.o.
dotace/
žadatel
Společnost s ručením omezeným
Právní
forma
Oprava a údržba strojů ve firmě PVO s.r.o.
Název
projektu
Oprava a údržba strojů zakoupených v roce 1920 – 1978.
Účel
projektu
Parametry
projektu

Oprava a údržba strojů – ks - 9
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97.900
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 69,36
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 67.900
maximální
výši (Kč)
Investice/ neinvestice
Neinvestice
Termín
realizace
projektu

14.2.2017 – 30.6.2017

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel
Právní
forma
Název
projektu

2.
26672472
Sdružení TULIPAN, z.s.
Spolek
TULIPAN regionálním výrobcem 2016

Projekt TULIPAN regionálním výrobcem 2016 je zaměřen na propagaci
výrobků vzniklých v chráněné dílně TULIPAN a nesoucích značku
Regionální produkt Jizerské hory, včetně propagace značky samotné.
Parametry účast na prodejních trzích – den – 21; nákup tiskárny – ks - 1
projektu
76.100
Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)
Podíl dotace 49,99
na
nákladech
projektu
(%)
Dotace v 38.043
maximální
výši (Kč)
Investice/ neinvestice
Účel
projektu

Neinvestice
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Termín
realizace
projektu

1.1.2016 – 31.12.2016

a ukládá
1. Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit zastupitelstvu
kraje poskytnutí dotace výše uvedeným subjektům k rozhodnutí,
2.

Termín: 28. 03. 2017
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit zastupitelstvu kraje rozpočtové opatření č. 72/17 jako
písemnou informaci.

hlasování č. 85

pro

8

proti

0

Termín: 28. 03. 2017
zdržel se
0
byl přijat

88. (90) Rozpočtové opatření č. 64/17 – Radonový program - Dotace Ministerstva financí
ČR pro fyzickou osobu
Ing. Loučková Kotasová provedla členy rady kraje předloženým materiálem a konstatovala,
že k tomuto bodu nemůže hlasovat, jedná se o střet zájmu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 385/17/RK
Rozpočtové opatření č. 64/17 – Radonový program - Dotace Ministerstva financí ČR
pro fyzickou osobu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 64/17, kterým se navyšuje příjmová část rozpočtu kraje o finanční
prostředky ve výši 143.256 Kč na účelovou dotaci pro fyzickou osobu k úhradě nákladů
na provedení prokazatelně účinných ozdravných protiradonových opatření a na úhradu
kontrolních a závěrečných měření prokazujících účinnost provedených opatření a současně
se navyšuje výdajová část rozpočtu v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů o 143.256 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, předložit rozpočtové opatření č. 64/17
jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 86 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Ing. Loučková Kotasová nehlasovala.
89. (91) Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Studie
proveditelnosti – Informační systémy pro správu a evidenci dopravní infrastruktury
ePasport“
Mgr. Otta stručně uvedl předložený materiál a vysvětlil důvody, proč dochází ke zrušení
výběrového řízení této veřejné zakázky.
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Následně proběhla diskuze týkající se studie proveditelnosti, digitalizace dopravní
infrastruktury v Libereckém kraji včetně komplexní evidence svodidel, vodorovného
i svislého dopravního značení a dalších podrobností, které by měly být v ePasportu dostupné.
Mgr. Otta požádal o úpravu usnesení po projednání, a to doplnění výroku, že rada kraje
po projednání
rozhoduje
o vyloučení účastníka výběrového řízení ML Strategy s.r.o.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 386/17/RK
Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Studie proveditelnosti –
Informační systémy pro správu a evidenci dopravní infrastruktury ePasport“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o vyloučení účastníka výběrového řízení ML Strategy s.r.o., se sídlem Holýšov, Krátká 17,
IČO: 03978427 analogicky dle § 48 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů - účastník neprokázal splnění zadávacích podmínek
ruší
výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Studie proveditelnosti – Informační
systémy pro správu a evidenci dopravní infrastruktury - ePasport“ analogicky dle § 127 odst.
2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (v průběhu
výběrového řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli
požadovat, aby ve výběrovém řízení pokračoval – v rámci výběrového řízení byla předložena
pouze jedna nabídka, která nesplnila zadávací podmínky)
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup dle Směrnice RK
č. 2/2016.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 87 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
90. (92) Dohoda o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti
č. OLP/2999/2016 a Dohoda o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti
č. OLP/3001/2016 mezi společností ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.
a Libereckým krajem
Mgr. Otta shrnul informace uvedené v předloženém materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 387/17/RK
Dohoda o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2999/2016
a Dohoda o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3001/2016
mezi společností ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o. a Libereckým
krajem
Rada kraje po projednání
schvaluje
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1) Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2999/2016
„Zpracování projektové dokumentace pro opatření Podpora populace kuňky ohnivé
v EVL Cihelenské rybníky“ uzavíranou mezi společností ARR - Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r. o., se sídlem Dr. M. Horákové 188/66, 460 07 Liberec 7, IČ: 48267210
a Libereckým krajem, jejímž předmětem je úprava sporných práv a povinností v důsledku
neodevzdání díla v původním smluvním termínu,
2) Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3001/2016
„Zpracování projektové dokumentace pro opatření Podpora populace kuňky ohnivé
v EVL Manušické rybníky“ uzavíranou mezi společností ARR - Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r. o., se sídlem Dr. M. Horákové 188/66, 460 07 Liberec 7, IČ: 48267210
a Libereckým krajem, jejímž předmětem je úprava sporných práv a povinností v důsledku
neodevzdání díla v původním smluvním termínu
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit Dohodu
o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/2999/2016 a Dohodu
o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3001/2016 Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 88 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
91. (93) Žádost o prominutí penále obci Lázně Libverda – Fond solidarity EU
Mgr. Otta uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 388/17/RK
Žádost o prominutí penále obci Lázně Libverda – Fond solidarity EU
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Žádost o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně Obci Lázně
Libverda ve věci dotace z Fondu solidarity EU na povodňové škody z roku 2013, příjemce
Obec Lázně Libverda, Lázně Libverda 13, 463 62 Hejnice, IČ 00671983, ve výši
119.109,00 Kč,
doporučuje
Zastupitelstvu Libereckého kraje prominout penále za prodlení s odvodem
uloženému z důvodu porušení rozpočtové kázně příjemci Obci Lázně Libverda, Lázně
Libverda 13, 463 62 Hejnice, IČ 00671983, ve výši 1.119.109,00 Kč, tj. 100,00% z celkové
výše vyměřeného odvodu
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit materiál prominutí penále
za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 89 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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92. (94) Žádost o změnu termínu realizace projektu s registračním číslem 0518 v rámci
programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Ing. Loučková Kotasová uvedla předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 389/17/RK
Žádost o změnu termínu realizace projektu s registračním číslem 0518 v rámci
programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Radima Krutského, ''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''' ''''''''
'''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''' '''' ''''''''''''' o prodloužení termínu realizace projektu s registračním číslem
0518, který byl schválen radou kraje usnesením č. 1068/16/RK ze dne 7. 6. 2016,
a to do 31. 7. 2017,
nesouhlasí
s prodloužením termínu realizace projektu s registračním číslem 0518 žadatele Radima
Krutského, '''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' ''''' ''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''' '''' ''''''''''''''
schváleného v rámci Programu kotlíkové dotace v Libereckém kraji, a to do 31. 7. 2017
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit materiál
zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 90 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
93. (95) Dodatek č. 8 k Dohodě o spolupráci č. OLP/2266/2009 mezi Libereckým krajem
a společností ELEKTROWIN a. s.
Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.
M. Půta požádal o úpravu názvu po projednání, aby bylo zřejmé, oč se jedná.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 390/17/RK
Dodatek č. 8 k Dohodě o spolupráci č. OLP/2266/2009 mezi Libereckým krajem
a společností ELEKTROWIN a. s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 8 k dohodě č. OLP/2266/2009 o spolupráci mezi Libereckým krajem a společností
ELEKTROWIN a. s, se sídlem Michelská 300/60, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 27257843,
spočívající ve vymezení další spolupráce v rámci projektu „Intenzifikace zpětného odběru
elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v Libereckém kraji“ v roce 2017
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit Martinovi Půtovi, hejtmanovi kraje, Dodatek č. 8 k dohodě
č. OLP/2266/2009 k podpisu.
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hlasování č. 91

pro

8

proti

0

Termín: 31. 05. 2017
zdržel se
0
byl přijat

94. (96) Dodatek č. 9 k Dohodě č. OLP/563/2009 o partnerství a vzájemné spolupráci
mezi Libereckým krajem a společností ASEKOL s.r.o.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 391/17/RK
Dodatek č. 9 k Dohodě č. OLP/563/2009 o partnerství a vzájemné spolupráci
mezi Libereckým krajem a společností ASEKOL s.r.o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 9 k dohodě č. OLP/563/2009 o partnerství a vzájemné spolupráci
mezi Libereckým krajem a společností ASEKOL s.r.o., se sídlem Československého exilu
2062/8, 143 00 Praha 4, IČ: 27373231, spočívající ve vymezení další spolupráce v rámci
projektu „ Rozvoj sběru použitých elektrozařízení“ na území Libereckého kraje a jeho
financování v roce 2017
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit Martinovi Půtovi, hejtmanovi kraje, Dodatek č. 9 k dohodě
č. OLP/563/2009 k podpisu.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 92 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
95. (97) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 65/17, snížení výdajů v kapitole 914 08
– Působnosti a navýšení výdajů v kapitole 917 08 – Transfery, poskytnutí účelových
dotací v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2017
RNDr. Šádková podrobně popsala předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 392/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 65/17, snížení výdajů v kapitole 914 08 –
Působnosti a navýšení výdajů v kapitole 917 08 – Transfery, poskytnutí účelových dotací
v rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
I. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 65/17, kterým se
1. snižují výdaje kapitoly 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství
o celkovou částku 900.000 Kč v tom
a) dílčí ukazatel Rozvoj zemědělství o částku 800.000 Kč,
2.

b) dílčí ukazatel Hospodaření s odpady o částku 100.000 Kč,
navyšují výdaje kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství
o celkovou částku 900.000 Kč v tom
a)

zavedení nového specifického ukazatele Zajištění akcí v oblasti zemědělství
- 109 -

Zápis ze 4. zasedání RK konaného dne 7. 3. 2017
a potravinářství Libereckého kraje – Regionální agrární rada – v částce 800.000 Kč,
b) navýšení specifického ukazatele Podpora činnosti – Potravinová banka – v částce
100.000 Kč,
II. 1) s poskytnutím účelových dotací z rozpočtu kraje, v rámci rozpočtu odboru životního
prostředí a zemědělství 2017 v úhrnném objemu 3.674.000,00 Kč níže uvedeným
příjemcům na uvedený projekt do výše
P.č
.

Název
IČ / adresa
žadatele /
(sídlo)
právní statut žadatele

1 Zoologická

Název
projektu /
účel

Závazné
Dotace
výstupy projektu v max.
výši Kč

00079651 /
Lidové sady
425/1,
460 01
Liberec 1

Podpora
Návštěvník ZOO
nadregionálníc - osoba - 250.000
h služeb ZOO
Liberec v roce
2017

2 Zoologická

00079651 /
Lidové sady
425/1,
460 01
Liberec 1

Specializační
studium pro
koordinátory
EVVO na
základních a
středních
školách 2017
(SS 250)

Zapojený
pedagog
z Libereckého
kraje 9 osob

3 Zoologická

00079651 /
Lidové sady
425/1,
460 01
Liberec 1

Podpora sítě
škol
M.R.K.E.V.
2017

Zapojená škola
v programu - 50
ks,
Rozesílky školám
– 4 rozesílky,
Podpora
konference - 1 ks

4 Zoologická

00079651 /
Lidové sady
425/1,
460 01
Liberec 1

Podpora škol
v programu
EKOŠKOLA

Zapojená škola
v programu – 8
ks; konzultace
školám – 20
konzultací;
rozesílka
informací školám
– 2 ks

zahrada
Liberec,
příspěvková
organizace /
příspěvková
organizace

zahrada
Liberec,
příspěvková
organizace /
příspěvková
organizace

zahrada
Liberec,
příspěvková
organizace /
příspěvková
organizace

zahrada
Liberec,
příspěvková
organizace /
příspěvková
organizace
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Režim
podpory /
charakter
dotace

1.500.000 v režimu

pověření
k poskytov
ání služeb
v obecném
hospodářsk
ém zájmu /
neinvestičn
í dotace
104.000 v režimu
pověření
k poskytov
ání služeb
v obecném
hospodářsk
ém zájmu /
neinvestičn
í dotace
120.000 v režimu
pověření
k poskytov
ání služeb
v obecném
hospodářsk
ém zájmu /
neinvestičn
í dotace
30.000 v režimu
pověření
k poskytov
ání služeb
v obecném
hospodářsk
ém zájmu /
neinvestičn
í dotace
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5 Správa

Krkonošskéh
o národního
parku / státní
příspěvková
organizace
6 Nadace Ivana
Dejmala pro
ochranu
přírody /
nadace
7 Geopark
Ralsko o.p.s./
obecně
prospěšná
společnost

00088455 /
Dobrovského
3, 543 01
Vrchlabí

Vydávání
časopisu
Krkonoše Jizerské hory

Část Jizerské hory
- - 99 stran

50.000 v režimu de

46746030 /
Vaňurova
465, 460 07
Liberec 3

Grantový fond,
ekologické
výchovy dětí
v Libereckém
kraji
Podpora
činnosti
Geoparku
Ralsko

Počet
podpořených
projektů škol – 5
ks

50.000 v režimu de

01834410 /
Kuřívody
701, 471 24
Ralsko

Počet osvětových
akcí pro veřejnost
(exkurze,
přednášky,
workshopy, dílny
ad.) – 7 ks,
Aktualizovaná
interaktivní mapa
Geoparku Ralsko
1ks,
Počet vydaných
propagačních
materiálů – 1.000
ks
Geopark
27511774/
Podpora
Geoturistická
8
Český ráj
Skálova 71, činnosti mapa, dotisk –
o.p.s. /
511 01
Geopark Český 1.000 ks, Seminář
obecně
Turnov
ráj
geologů muzeí
prospěšná
ČR a SR – 1 akce,
společnost
4. Konference
Národních
geoparků – 1 akce
71251103 / U Příspěvek na Počet videozpráv
9 Agrární
poradenské a Nisy 745/6a, činnost včetně – 45 ks; počet
informační
460 07
zpravodajství přístupů na
centrum
Liberec
webový portál –
Libereckého
35.000 ks;
kraje - APIC /
informační
zájmové
působení
sdružení
(semináře a
právnických
odborně zaměřené
osob
akce, osobní
konzultace,
písemně zasílané
informace) – 25
ks
Osvětová a
10 Regionální 70944237/ U Realizace
agrární rada Nisy 745/6, vzdělávacích a vzdělávací akce
Libereckého Liberec III - osvětových
z oblasti
kraje/zájmové Jeřáb, 460 07 akcí z agrární zemědělství a
sdružení
Liberec
oblasti
souvisejících
právnických
oborů – 23 akcí
osob
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minimis /
neinvestičn
í dotace

minimis /
neinvestičn
í dotace
250.000 v režimu de

minimis /
neinvestičn
í dotace

250.000 v režimu de

minimis /
neinvestičn
í dotace

300.000 v režimu de

minimis /
neinvestičn
í dotace

800.000 v režimu de

minimis/
neinvestičn
í dotace

Zápis ze 4. zasedání RK konaného dne 7. 3. 2017
11 Potravinová
banka
Liberec/
zapsaný
spolek

22714154/
Pionýrů
976/15, 460
06 Liberec

Potravinová
Potravinová
banka Liberec pomoc – 30 tun

220.000 není

veřejná
podpora /
neinvestičn
í dotace

2) se vzorem smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi Libereckým krajem a výše
uvedenými příjemci,
3) se zmocněním Jiřího Löffelmanna, člena rady kraje, řízení resortu životního
prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, č. PM/12/2017 k podpisu smluv
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství
2017
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a schválení změnu
rozpočtu - rozpočtové opatření č. 65/17 a poskytnutí účelových dotací výše uvedeným
příjemcům na výše uvedené projekty včetně schválení vzoru smlouvy.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 93 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
96. (98) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střediska ekologické výchovy
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za rok 2016
RNDr. Šádková uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 393/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) přidělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 84.490,23 Kč
do rezervního fondu Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové
organizace ve výši 44.490,23 Kč a do fondu odměn Střediska ekologické výchovy
Libereckého kraje, příspěvkové organizace ve výši 40.000 Kč
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 94 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
97. (99) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 63/17, snížení výdajů v kapitole 917 08
– Transfery a navýšení výdajů v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod, poskytnutí
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investiční dotace na projekt „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“ a závazek
spolufinancování kraje v roce 2018
RNDr. Šádková uvedla předložený materiál.
M. Pieter se dotázal na rozložení finančních prostředků na rok 2017 a 2018 ve výši 15 mil. Kč
na úpravnu vody v Bílém Potoce. Postrádá bližší specifikaci úpravny vody a použití
poskytnutých finančních prostředků.
Následně proběhla rozsáhlá diskuze týkající se úpravny vody, smlouvy k projektu a doplnění
konkrétní specifikace, plnění indikátorů, rozložení finančních prostředků.
M. Půta požádal právní oddělení, aby zkontrolovalo stávající smlouvu.
Na základě výstupů z diskuze se členové rady kraje dohodli, že bude tento materiál z jednání
rady kraje stažen.
98. (100) Změna termínu realizace projektu Obce Bílý Potok - Smlouva o poskytnutí
účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských
akcí č. OLP/2582/2016
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 394/17/RK
Změna termínu realizace projektu Obce Bílý Potok - Smlouva o poskytnutí účelové
dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí
č. OLP/2582/2016
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Obce Bílý Potok, se sídlem Bílý Potok 337, 463 62 Bílý Potok,
IČ 00831417, o prodloužení termínu realizace projektu „Kanalizace Bílý Potok“ na jehož
realizaci byla schválena dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program
vodohospodářských akcí usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 361/16/ZK ze dne
21. 6. 2016,
souhlasí
a) se změnou termínu realizace projektu „Kanalizace Bílý Potok“ ze dne 31. 5. 2017
na 31. 3. 2019, a s prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování
projektu z 20. 7. 2017 na 20. 5. 2019 z důvodu zajištění souladu projektu s Plánem
rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje,
b) s dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/2582/2016 o poskytnutí účelové dotace z Fondu
ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí na realizaci projektu
„Kanalizace Bílý Potok“ mezi Libereckým krajem a Obcí Bílý Potok, se sídlem Bílý
Potok 337, 463 62 Bílý Potok, IČ 00831417
a ukládá
a) Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání a schválení
materiál „Změna termínu realizace projektu Obce Bílý Potok - Smlouva o poskytnutí
účelové dotace z Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských
akcí č. OLP/2582/2016“,
Termín: 28. 03. 2017
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b) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi kraje, dodatek po jeho schválení v zastupitelstvu kraje.
hlasování č. 95

pro

8

proti

0

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

99. (101) Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí
a zemědělství, vyhlášení programu 8.2 - Podpora ochrany přírody a krajiny
RNDr. Šádková podrobně seznámila členy rady kraje s předloženým materiálem.
M. Půta požádal o úpravu po projednání, a to ve smyslu, že každý žadatel může podat pouze
jednu žádost v daném podprogramu.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 395/17/RK
Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství,
vyhlášení programu 8.2 - Podpora ochrany přírody a krajiny
Rada kraje po projednání
souhlasí
s podmínkami a vyhlášením programu Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
č. 8 Životní prostředí a zemědělství, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace Programu 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny s předpokládaným objemem
nespecifikovaných rezerv určených k rozdělení ve výši 3.195.000,00 Kč
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit zastupitelstvu kraje k projednání a schválení podmínky
a vyhlášení programu 8.2 k předkládání žádostí o dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 96 pro 6
proti
0
zdržel se
2 byl přijat
MUDr. Sobotka
Mgr. Svoboda
100. (102) Rozpočtové opatření č. 83/17 – úprava specifických ukazatelů v rámci
Programu vodohospodářských akcí kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod
RNDr. Šádková podrobně popsala předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 396/17/RK
Rozpočtové opatření č. 83/17 – úprava specifických ukazatelů v rámci Programu
vodohospodářských akcí kapitoly 932 08 – Fond ochrany vod
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 83/17, kterým se upravují specifické ukazatele v rámci Programu
vodohospodářských akcí v kapitole 932 08 – Fond ochrany za účelem poskytnutí části dotace
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pozastavené z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně, bez dopadu na celkový objem
kapitoly, a to
1. snižuje se specifický ukazatel rezervy kapitálových výdajů v rámci Programu
vodohospodářských akcí o částku 31.900 Kč,
2. zavádí se specifický ukazatel Projektová dokumentace – kanalizace 2. etapa – Osečná
v částce 31.900 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 83/17 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 97 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
101. (103) Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby
1.
v k.ú. Stará Lípa
2.
v k.ú. Příšovice
3.
v k.ú. Přepeře u Turnova
4.
v k.ú. Jistebsko, Alšovice, Bratříkov, Huť
5.
v k.ú. Mašov u Turnova
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. 397/17/RK
Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby
1.
v k.ú. Stará Lípa
2.
v k.ú. Příšovice
3.
v k.ú. Přepeře u Turnova
4.
v k.ú. Jistebsko, Alšovice, Bratříkov, Huť
5.
v k.ú. Mašov u Turnova
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Rekonstrukce ulice Pod Špičákem“
na p.p.č. 133/3 o výměře 47948 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, ev. č. II/262, nacházející se v katastrálním území Stará Lípa, obec
Česká Lípa, evidované na listu vlastnictví č. 5039 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, s městem Česká Lípa,
IČO: 00260428; jedná se o trvalý a dočasný zábor pozemku pro stavbu chodníku,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/5382/2016
mezi Libereckým krajem a městem Česká Lípa,
2.

a)

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Cyklostezka podél silnice II/610
z obce Příšovice do obce Přepeře (Liberecký kraj)“ na p.p.č. 914/1 o výměře 9462
m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, ev. č. II/610, nacházející se v katastrálním
území Příšovice, obec Příšovice, evidované na listu vlastnictví č. 387 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, s obcí Příšovice,
IČO: 00263125; jedná se o trvalý zábor pozemku pro stavbu cyklostezky,

- 115 -

Zápis ze 4. zasedání RK konaného dne 7. 3. 2017

3.

4.

5.

b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/228/2017
mezi Libereckým krajem a obcí Příšovice,
a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Cyklostezka podél silnice II/610
z obce Příšovice do obce Přepeře (Liberecký kraj)“ na p.p.č. 300/1 o výměře 16006
m2, p.p.č. 300/16 o výměře 2840 m2 a p.p.č. 300/28 o výměře 1217 m2, vše ostatní
plocha, způsob využití silnice, ev. č. II/610, nacházejících se v katastrálním území
Přepeře u Turnova, obec Přepeře, evidovaných na listu vlastnictví č. 248
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, s obcí
Přepeře, IČO: 00276014; jedná se o trvalý zábor pozemků pro stavbu cyklostezky,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/235/2017
mezi Libereckým krajem a obcí Přepeře,
a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Pěnčín - výstavba chodníku podél
silnice II/287“ na p.p.č. 786/6 o výměře 11992 m2, p.p.č. 799/1 o výměře 14937 m2
a p.p.č. 805/2 o výměře 1848 m2, nacházejících se v katastrálním území Jistebsko,
p.p.č. 2114/1 o výměře 2412 m2 a p.p.č. 2114/2 o výměře 1160 m2, nacházejících
se v katastrálním území Alšovice, a p.p.č. 1687 o výměře 12471 m2, nacházející
se v katastrálním území Bratříkov a p.p.č. 870/3 o výměře 7783 m2, nacházející
se v katastrálním území Huť, vše ostatní plocha, silnice, ev. č. II/287, obec Pěnčín,
evidovaných na listu vlastnictví č. 939 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, s obcí Pěnčín, IČO: 00262501; jedná
se o trvalý zábor pozemků pro stavbu chodníku,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/236/2017
mezi Libereckým krajem a obcí Pěnčín,
a)

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Nová autobusová zastávka Pelešany –
Rovinka, Turnov“ na p.p.č. 1414/1 o výměře 29836 m2, ostatní plocha, způsob
využití silnice, ev. č. III/27927, nacházející se v katastrálním území Mašov
u Turnova, obec Turnov, evidované na listu vlastnictví č. 1889 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, s městem Turnov,
IČO: 00276227; jedná se o trvalý zábor pozemku pro stavbu autobusové zastávky,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/349/2017
mezi Libereckým krajem a městem Turnov
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. 98 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
102. (104) Majetkoprávní operace – koupě
1. a) pozemků v k.ú. Stráž pod Ralskem (FAMA 2016/11/044)
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k.ú. Polevsko (FAMA 2017/01/004)
b) kupní smlouva
3. a) pozemků v k.ú. Troskovice (FAMA 2017/01/039)
b) kupní smlouva
4. a) pozemku v k.ú. Sněhov (FAMA 2016/11/026)
b) kupní smlouva

- 116 -

Zápis ze 4. zasedání RK konaného dne 7. 3. 2017
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 398/17/RK
Majetkoprávní operace – koupě
1. a) pozemků v k.ú. Stráž pod Ralskem (FAMA 2016/11/044)
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k.ú. Polevsko (FAMA 2017/01/004)
b) kupní smlouva
3. a) pozemků v k.ú. Troskovice (FAMA 2017/01/039)
b) kupní smlouva
4. a) pozemku v k.ú. Sněhov (FAMA 2016/11/026)
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. a) s koupí p.p.č. 715/1 o výměře 395 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
p.p.č. 715/7 o výměře 701 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v katastrálním
území Stráž pod Ralskem, obci Stráž pod Ralskem, evidovaném na listu vlastnictví
č. 3 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa,
od státního podniku Vojenské Lesy a stavby ČR, se sídlem Pod Juliskou 1621/5, 160
00 Praha 6 – Dejvice, IČO 00000205, za cenu ve výši 104.512 Kč (slovy: sto čtyři
tisíc pět set dvanáct korun českých), jedná se o cenu dle znaleckého posudku
a nákladů spojené s převodem, cena nebude refundována,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Česká Lípa,
2. a) s koupí p.p.č. 422/9 o výměře 83 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v katastrálním území Polevsko, obci Polevsko, evidované na listu
vlastnictví č. 1 vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního
pracoviště Česká Lípa, od obce Polevsko, se sídlem č.p. 152, 47116 Polevsko,
IČO 00525405, za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.320 Kč (slovy: tři
tisíce tři sta dvacet korun českých), zastavěno při stavbě „Silnice III/26318 od I/13 –
Polevsko“, cena nebude refundována,

3.

b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Česká Lípa,
a) s koupí p.p.č. 978/7 o výměře 1028 m2, p.p.č. 978/9 o výměře 51 m2 a p.p.č. 978/14
o výměře 1090 m2, vše ostatní plocha, způsob využití silnice, nacházejících
se v katastrálním území Troskovice, v obci Troskovice, evidovaných na listu
vlastnictví č. 96 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Semily, od ''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''',
za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 86.760 Kč (slovy: osmdesát šest tisíc
sedm set šedesát korun českých), pozemky zastavěny tělesem silnice III/28116
ve vlastnictví Libereckého kraje, cena bude refundována,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
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4.

a)

Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Semily,
s koupí části p.p.č. 1116/2 o výměře 76 m2, nově označené jako p.p.č. 1116/17,
ostatní plocha, silnice, vymezenou geometrickým plánem č. 411-261/2015 ze dne
13. 01. 2016, nacházející se v katastrálním území Sněhov, obci Malá Skála,
evidované na listu vlastnictví č. 94 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, od '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''' ''''''''''''''' za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 7.600 Kč (slovy: sedm
tisíc šest set korun českých), cena nebude refundována,

b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,
schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/692/2017 mezi Libereckým krajem a státním
podnikem Vojenské Lesy a stavby ČR,
2. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/690/2017 mezi Libereckým krajem a obcí
Polevsko,
3.
4.

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/691/2017 mezi Libereckým krajem
a '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/641/2017 mezi Libereckým krajem
a '''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''

a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana
a)

předložit návrhy na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,

Termín: 28. 03. 2017
b) po schválení koupí pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2017
2) Marku Pieterovi náměstku hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh
na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
hlasování č. 99

pro

8

proti

0

Termín: 30. 04. 2018
zdržel se
0

103. (105) Majetkoprávní operace – budoucí koupě
a)
pozemku v k.ú. Přepeře u Turnova (FAMA 2016/12/079)
b)
budoucí kupní smlouva
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 399/17/RK
Majetkoprávní operace – budoucí koupě
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a)
pozemku v k.ú. Přepeře u Turnova (FAMA 2016/12/079)
b)
budoucí kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s budoucí koupí
p.p.č. 89/16 o výměře 15 m2, zahrada, v katastrálním území Přepeře u Turnova, v obci
Přepeře, evidováno na listu vlastnictví č. 568 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrálního pracoviště Semily, '''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''', za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 500 Kč za m2, po dokončení
stavební akce „Silnice II/610 Turnov - hranice kraje“,
b) se svěřením takto v budoucnu nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě
silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32,
460 06 Liberec, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Semily,
schvaluje
předložený návrh smlouvy o smlouvě budoucí kupní číslo OLP/693/2017 mezi Libereckým
krajem a '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana
a) předložit návrh na budoucí koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 28. 03. 2017
b) zajistit, po schválení budoucí koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje,
předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
hlasování č. 100

pro

8

proti

0

Termín: 31. 12. 2017
zdržel se
0

byl přijat

104. (106) Zmocnění náměstka hejtmana Marka Pietera pro úkony zadavatele ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 400/17/RK
Zmocnění náměstka hejtmana Marka Pietera pro úkony zadavatele ve smyslu zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zmocněním Marka Pietera, zvoleného do funkce náměstka hejtmana Libereckého kraje
pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek, usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje
č. 15/V/16/ZK ze dne 22. 11. 2016, aby jednal jménem Libereckého kraje při následujících
úkonech Libereckého kraje jakožto zadavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění a dále k podepisování dokumentů souvisejících
se zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž předmětem jsou dodávky a služby
a předpokládaná hodnota činí nejméně 500.000 Kč bez DPH a je rovna nebo nižší
než 2.000.000 Kč bez DPH nebo jejichž předmětem jsou stavební práce a předpokládaná
hodnota činí nejméně 500.000 Kč bez DPH a je rovna nebo nižší než 6.000.000 Kč bez DPH,
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přičemž u zakázek zadávaných dle zákona o zadávání veřejných zakázek je oprávněn
podepisovat
- výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentace v rámci zadávacích řízení dle § 3, písm.
a) – i) zákona, všechny úkony zadavatele dle § 138-142 v dynamickém nákupním
systému a dle § 143 - § 150 zákona v soutěži o návrh,
- vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona,
-

-

změnu nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona – v RK změna lhůty
pro podání nabídek,
změnu nebo doplnění zadávací dokumentace dle § 99 zákona – v RK informace o změně
lhůty pro podání nabídek,
rozhodnutí o vyloučení účastníka dle § 48 zákona, § 124 odst. 2 a 3 zákona, § 122 odst. 5
zákona, § 58 odst. 3 zákona, § 61 odst. 5 zákona, § 68 odst. 4 zákona, § 72 odst. 4
zákona, § 85 odst. 3 zákona, § 88 odst. 2 zákona, § 107 odst. 5 zákona, § 112 odst. 4
zákona, § 113 odst. 6, § 139 odst. 6 zákona, § 146 odst. 4 zákona a § 195 odst. 1 zákona,

-

vyzvání k uzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení dle § 125 odst. 1
a 2 zákona,
zrušení zadávacího řízení dle § 127 zákona,

-

oznámení o výběru dodavatele dle § 123 zákona,
oznámení o výběru dodavatele dle § 50 zákona,
písemné zprávy o hodnocení nabídek dle § 119 odst. 2 zákona,

-

rozhodnutí o námitkách dle § 245 zákona a § 247 odst. 2 zákona,
smlouvu dle § 124 zákona,

-

smlouvu o společném zadávání dle § 7 zákona,
smlouvu o centralizovaném zadávání dle § 9 zákona,
písemnou zprávu zadavatele dle § 217 zákona,

-

vrácení jistoty účastníkům dle § 41 odst. 6 zákona,
zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení dle § 49 odst. 2 zákona,

-

rámcovou dohodu dle § 133, § 134 a §135 zákona,
žádost o předložení dokladů o kvalifikaci dle § 136 odst. 1 zákona,
oznámení o zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému nebo jeho odmítnutí
dle § 139 odst. 6, § 140 odst. 2 zákona,

-

rozhodnutí o zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, který podal žádost
o účast po zavedení dynamického nákupního systému,
žádost o předložení aktualizovaného jednotného evropského osvědčení dle § 140 odst. 3
zákona,

-

soutěžní podmínky dle § 144 zákona,
vysvětlení soutěžních podmínek dle § 144 odst. 2 zákona,
oznámení o výběru návrhu dle § 149 odst. 1 zákona,

- výzvy k předběžné tržní konzultaci dle § 33 zákona,
a u veřejných zakázek malého rozsahu je oprávněn podepisovat
- výzvu k podání nabídky,
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-

vysvětlení zadávací dokumentace,
změnu nebo doplnění zadávací dokumentace,

-

výzvu k objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů,
rozhodnutí o vyloučení účastníka,
vyzvání k uzavření smlouvy dalšího účastníka výběrového řízení,

-

výzvu k předložení dokladů před podpisem smlouvy,
zrušení výběrového řízení,

- oznámení o výběru dodavatele,
- smlouvu s vybraným dodavatelem
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit předložení plné moci č. PM/21/2017 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
k podpisu.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 101 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
105. (108) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Léčebna respiračních
nemocí Cvikov, p.o. – rekonstrukce sprch Martinovo Údolí“
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 401/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Léčebna respiračních nemocí
Cvikov, p.o. – rekonstrukce sprch Martinovo Údolí“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. –
rekonstrukce sprch Martinovo Údolí“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka VERSANA
s. r.o., se sídlem: Kytlice 11, 407 45 Kytlice, IČO: 02634767, za nabídkovou cenu
432.971,59 Kč bez DPH, 523.895,62 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/4529/2016 mezi Libereckým krajem a společností
VERSANA s. r.o., se sídlem: Kytlice 11, 407 45 Kytlice, IČO: 02634767
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: 31. 03. 2017
hlasování č. 102 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
106. (109) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výměna oken a oprava
a zateplení fasády, Gymnázium Frýdlant“
Ing. Koudelka uvedl předložený materiál.

- 121 -

Zápis ze 4. zasedání RK konaného dne 7. 3. 2017
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 402/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výměna oken a oprava a zateplení fasády,
Gymnázium Frýdlant“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Výměna oken a oprava a zateplení fasády,
Gymnázium Frýdlant“ ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1) komisi pro otevírání obálek ve složení
Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Vlasta Šormová, vedoucí oddělení investic,
Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Petr Tulpa náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Michaela Stříbrná, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
náhradník Ing. Drahomír Nesvadba, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
2) hodnotící komisi ve složení
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Michaela Stříbrná, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
náhradník Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
Mgr. Alena Hlávková, ředitelka Gymnázium Frýdlant,
náhradník Mgr. Kryštof Špidla PhD, Gymnázium Frýdlant,
Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Vlasta Šormová, vedoucí oddělení investic,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
2) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/532/2017 - Výměna oken a oprava
a zateplení fasády, Gymnázium Frýdlant
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění,
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 103 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
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107. (110) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zlepšení tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické
ulici“
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 403/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zlepšení tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické ulici“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zlepšení tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické ulici“
ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
a) komisi pro otevírání obálek ve složení
Bc. Karolína Šimonová, projektový manažer,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,
Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
b) hodnotící komisi ve složení
Ing. Radka Kotasová Loučková, člen rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova,
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 Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Bc. Zuzana Halamová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,
Ing. Martin Šuma, technický dozor investora,
náhradník Ing. Michal Ludvík, technický dozor investora,
Bc. Karolína Šimonová, projektová manažerka oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
2) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/17/2017 - Zlepšení tepelně
technických vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU v České Lípě, budovy
v Lužické ulici
a ukládá
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Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 104 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
108. (111) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava
zadního nádvoří a příjezdové komunikace“ pro Domov důchodců Jablonecké Paseky,
příspěvkovou organizaci
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 404/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava zadního
nádvoří a příjezdové komunikace“ pro Domov důchodců Jablonecké Paseky,
příspěvkovou organizaci
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava zadního nádvoří a příjezdové
komunikace“ pro Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvkovou organizaci, v souladu
se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha,
IČO: 60838744, za nabídkovou cenu 570 230,30 Kč bez DPH, 689 978,66 Kč s DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/40/2017, mezi Libereckým krajem na jedné straně
a společností STRABAG a.s., IČO: 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, na straně
druhé
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 105 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
109. (112) Rekonstrukce objektu Domova mládeže – II. Etapa – Střední škola strojní,
stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská – dodatek č. 1
M. Pieter stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 405/17/RK
Rekonstrukce objektu Domova mládeže – II. Etapa – Střední škola strojní, stavební
a dopravní, Liberec II, Truhlářská – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/781/2016 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 B & F spol. s r.o., se sídlem: Novoměstská 1443,
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464 01 Frýdlant; IČO 49905201, jehož předmětem je změna závazku ve výši 196.058,79 Kč
bez DPH, 237.231,13 Kč vč. DPH
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 106 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
110. (113) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I – DNS“
M. Pieter podrobně popsal předložený materiál. Zdůraznil, že je připraveno školení pro BOZP
a TDI. Dále uvedl, že materiál bude upraven po projednání, veškeré znaky IROP budou
odstraněny.
M. Půta požádal o rozepsání názvu materiálu (bez zkratek) po projednání.
Bez dalších připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 406/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I – DNS“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení dynamického nákupního systému dle § 138 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění a zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby I. – DNS“, kdy bude
postupováno přiměřeně podle pravidel pro užší řízení, v souladu s § 58 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
schvaluje
a) výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 11.1, odst. 1, 2 a 3 – v rámci veřejné zakázky zadávané
v dynamickém nákupním systému bude ustanovena komise pro otevírání obálek pouze
ve složení zaměstnanců oddělení veřejných zakázek,
b) text „Zadávací dokumentace“,
c) formulář „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“,
jmenuje
a) komisi pro otevírání obálek ve složení
Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Luboš Tomíček, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Ilona Vlachová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
b) hodnotící komisi ve složení
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Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Radka Kotasová Loučková, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Jan Masopust, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Vladimír Petera, silniční technik
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 107 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
111. (114) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění služeb technického
dozoru investora pro dopravní stavby I - DNS“
M. Půta opět upozornil na rozepsání zkratky v názvu, po projednání.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 407/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění služeb technického dozoru
investora pro dopravní stavby I - DNS“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení dynamického nákupního systému dle § 138 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění a zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění služeb
technického dozoru investora pro dopravní stavby I. - DNS“, kdy bude postupováno
přiměřeně podle pravidel pro užší řízení, v souladu s § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění,
schvaluje
a) výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 11.1, odst. 1, 2 a 3 – v rámci veřejné zakázky zadávané
v dynamickém nákupním systému bude ustanovena komise pro otevírání obálek pouze
ve složení zaměstnanců oddělení veřejných zakázek,
b) text „Zadávací dokumentace“,
c) formulář „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“,
jmenuje
a) komisi pro otevírání obálek ve složení
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Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Luboš Tomíček, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Ilona Vlachová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
b) hodnotící komisi ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Radka Kotasová Loučková, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Jan Masopust, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Vladimír Petera, silniční technik
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 108 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
112. (115) Jmenování nových členů Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání
s nemovitým majetkem kraje
Ing. Koudelka uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 408/17/RK
Jmenování nových členů Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým
majetkem kraje
Rada kraje po projednání
odvolává
z Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje
- Ing. Jakuba Macka, za Změnu pro Liberecký kraj,
- Bc. Martinu Teplou, za odbor sociálních věcí
a jmenuje
nové členy Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým majetkem kraje

- 127 -

Zápis ze 4. zasedání RK konaného dne 7. 3. 2017
-

Mgr. Aleše Bělohradského, nominanta za Změnu pro Liberecký kraj,
Ing. Andreu Klimečkovou, za odbor sociálních věcí.

hlasování č. 109

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

113. (116) Majetkoprávní operace – pronájem
a)
nebytových prostor v budově "D" v k.ú. Liberec na dobu neurčitou
b)
nájemní smlouva
Ing. Koudelka uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 409/17/RK
Majetkoprávní operace – pronájem
a)
nebytových prostor v budově "D" v k.ú. Liberec na dobu neurčitou
b)
nájemní smlouva
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) pronájem 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,
b) předložený návrh nájemní smlouvy č. OLP/697/2017 mezi Libereckým krajem
a korporaci Dynamic Line z.s.
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit po schválení, předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
hlasování č. 110

pro

8

proti

0

Termín: 30. 06. 2017
zdržel se
0

byl přijat

114. (117) Zrušení části usnesení č. 1287/14/RK v bodě 1. a), b) (jiné usnesení v ZK
č. 279/14/ZK) – prodej pozemků v k.ú. Víska u Frýdlantu
Ing. Koudelka stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 410/17/RK
Zrušení části usnesení č. 1287/14/RK v bodě 1. a), b) (jiné usnesení v ZK č. 279/14/ZK) –
prodej pozemků v k.ú. Víska u Frýdlantu
Rada kraje po projednání
ruší
část usnesení číslo 1287/14/RK v bodě č. 1. a), b) - prodej st.p.č. 275/2 o výměře 80 m2
a st.p.č. 276/31 o výměře 42 m2, obě zastavěná plocha, způsob využití vodní dílo,
vymezených geometrickým plánem č. 123-1232/2013 ze dne 23. 9. 2013, nacházejících
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se v k.ú. Víska u Frýdlantu, obec Višňová, státnímu podniku Povodí Labe, se sídlem Víta
Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005, za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 14.464 Kč (slovy: čtrnáct tisíc čtyři sta šedesát čtyři korun českých), pozemky
dotčeny stavbou „Protipovodňové opatření v IÚ Smědé-Víska, Minkovice, Obec Višňová“
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, předložit návrh na zrušení části usnesení
č. 279/14/ZK v bodě a) k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 111 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
115. (118) Majetkoprávní operace – budoucí přijetí daru
1. a) pozemku a stavby silnice v k.ú. Dubá
b) smlouva o smlouvě budoucí darovací
2. a) pozemků a stavby silnice v k.ú. Kravaře v Čechách a Stvolínky
b) smlouva o smlouvě budoucí darovací
Ing. Koudelka stručně uvedl předložený materiál.
Poté proběhla diskuze týkající se podmínek převzetí komunikací. Je třeba zakomponovat
do smlouvy požadavek, aby přebírané komunikace byly zrekonstruované.
Na základě dohody členů rady kraje Ing. Volfová stáhla tento bod z jednání rady kraje.
116. (119) Rozhodnutí o vyloučení uchazečů z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky
„Expozice horolezectví v Českém ráji“
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 411/17/RK
Rozhodnutí o vyloučení uchazečů z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Expozice
horolezectví v Českém ráji“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení uchazeče WRAPPED group Im s.r.o., IČ 03526518, se sídlem Nademlejnská
600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - mimořádně nízká nabídková cena
(uchazeč nepředložil odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny),
2. o vyloučení uchazeče G&G Building s.r.o., IČ 27784231, se sídlem 28. října 1584/281,
709 00 Ostrava - Hulváky v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - uchazeč nesplnil požadovanou kvalifikaci,
(nedoložil na základě žádosti hodnotící komise další dodatečné doklady prokazujících
splnění technických kvalifikačních předpokladů),
3.

o vyloučení uchazeče TopDesign Stavby, s.r.o., IČ 27345866, se sídlem č.p. 64, 463 44
Vlastibořice v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů - nabídka nevyhověla zadávacím podmínkám (neúplný
výkaz výměr)
a ukládá
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Markovi Pieterovi, náměstkovi hejtmana, pověřeného řízením rezortu dopravy, investic
a veřejných zakázek, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 112 pro 7
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
117. (120) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování
projektových žádostí do IROP 2.1 – Transformace sociálních služeb“
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Mgr. Ulmann upozornil na chybějící text usnesení - hodnotící komisi ve složení.
Ing. Koudelka přislíbil, že po projednání bude usnesení doplněno.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 412/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektových
žádostí do IROP 2.1 – Transformace sociálních služeb“
Rada kraje po projednání
jmenuje
hodnotící komisi ve složení
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek,
Mgr. Michaela Krejčová, metodička příspěvkových organizací, odbor sociálních věcí,
náhradník Ing. Marcela Veitová, metodik – ekonom pro příspěvkové organizace, odbor
sociálních věcí,
Mgr. Dagmar Prochásková, projektová manažerka, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů,
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Zpracování projektových žádostí do IROP 2.1 – Transformace sociálních služeb",
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/679/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 113 pro 7
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
118. (121) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Léčebna respiračních nemocí
Cvikov, p. o. – výměna oken v pavilonu „A“ a „B“
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Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 413/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o.
– výměna oken v pavilonu „A“ a „B“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o.
– výměna oken v pavilonu „A“ a „B“" ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
a) komisi pro otevírání obálek ve složení
Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Vlasta Šormová, vedoucí oddělení investic,
Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky,
náhradník Bc. Kateřina Požická, odborný zaměstnanec oddělení ekonomiky a zdravotní
politiky,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
b) hodnotící komisi ve složení
MUDr. Přemysl Sobotka, člen rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví,
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 Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Veselá Naďa, vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky,
náhradník Bc. Kateřina Požická, oddělení ekonomiky a zdravotní politiky, evidence
nemovitého majetku, granty,
Ing. Rudolf Focke, ředitel Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace,
náhradník Helena Rampouchová, vrchní sestra,
Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Vlasta Šormová, vedoucí oddělení investic,
schvaluje
a) text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
b) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/448/2017
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: 31. 03. 2017
hlasování č. 114 pro 7
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
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119. (122) Rozpočtové opatření č. 85/17 – úprava kapitoly 920 14 - Kapitálové výdaje
odboru investic a správy nemovitého majetku
Ing. Koudelka uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 414/17/RK
Rozpočtové opatření č. 85/17 – úprava kapitoly 920 14 - Kapitálové výdaje odboru
investic a správy nemovitého majetku
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 85/17, kterým se snižují výdaje kapitoly 920 14 – Kapitálové výdaje
odboru investic a správy nemovitého majetku o částku 1.000 Kč u akce „Střední škola strojní
stavební a dopravní Liberec – rekonstrukce objektu Domova mládeže v Truhlářské ulici“
a současně se navyšují výdaje kapitoly 920 14 - Kapitálové výdaje odboru investic a správy
nemovitého majetku o částku 1.000 Kč u akce „Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola
Nový Bor – rekonstrukce půdních prostor“, a to na dofinancování uvedené investiční akce
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit rozpočtové opatření č. 85/17 jako písemnou informaci na jednání Zastupitelstva
Libereckého kraje.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 115 pro 7
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
120. (123) Písemné informace
a)
Informace k dani z nemovitých věcí kraje na rok 2017
b)
Administrativní chyba v usnesení č. 1176/16/RK v rámci programu "Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji"
c)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 3. zasedání rady kraje a 2., 3. a 4.
mimořádném zasedání rady kraje
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 415/17/RK
Písemné informace
a)
Informace k dani z nemovitých věcí kraje na rok 2017
b)
Administrativní chyba v usnesení č. 1176/16/RK v rámci programu "Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji"
c)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 3. zasedání rady kraje a 2., 3.
a 4. mimořádném zasedání rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Informace k dani z nemovitých věcí kraje na rok 2017,
b) Administrativní chyba v usnesení č. 1176/16/RK v rámci programu "Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji",
c)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 3. zasedání rady kraje a 2., 3. a 4.
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mimořádném zasedání rady kraje.
hlasování č. 116

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

121. (124) Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)
Oznámení o ukončení příjmu žádostí v rámci vyhlášené 1. výzvy programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
b)
Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK Team za rok 2016
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 416/17/RK
Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)
Oznámení o ukončení příjmu žádostí v rámci vyhlášené 1. výzvy programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
b)
Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK Team za rok 2016
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Oznámení o ukončení příjmu žádostí v rámci vyhlášené 1. výzvy programu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji,
b) Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK Team za rok 2016
a ukládá
a) Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje
písemnou informaci "Oznámení o ukončení příjmu žádostí v rámci vyhlášené 1. výzvy
programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji", ke vzetí na vědomí,
Termín: 28. 03. 2017
b) Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, předložit zastupitelstvu písemnou
informaci "Zpráva o činnosti pracovní skupiny PRLK Team za rok 2016", ke vzetí
na vědomí.
hlasování č. 117

pro

8

proti

0

Termín: 28. 03. 2017
zdržel se
0
byl přijat

122. (125) Příprava 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 28. 3. 2017
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 417/17/RK
Příprava 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 28. 3. 2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem programu na 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne
28. 3. 2017.
hlasování č. 118
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
123. (126) Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace - Sosnová transformace Domov Sluneční dvůr, p.o“ - schválení smlouvy o poskytnutí projektové
činnosti s druhým uchazečem v pořadí
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Ing. Koudelka uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 418/17/RK
Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace - Sosnová - transformace
Domov Sluneční dvůr, p.o“ - schválení smlouvy o poskytnutí projektové činnosti
s druhým uchazečem v pořadí
Rada kraje po projednání
schvaluje
v rámci veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - Sosnová - transformace
Domov Sluneční dvůr, p. o.“, smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4402/2016
mezi Libereckým krajem a společností ABC Works CZ s.r.o., se sídlem: U kříže 632/24,
Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 28196210, za nabídkovou cenu 625.000 Kč bez DPH,
756.250 Kč včetně DPH
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Termín: 20. 03. 2017
hlasování č. 119
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
124. (129) Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Obnova fasády - Střední odborná
škola, Liberec, Jablonecká 999“
Ing. Koudelka uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 419/17/RK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Obnova fasády - Střední odborná škola,
Liberec, Jablonecká 999“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Obnova fasády - Střední odborná škola, Liberec,
Jablonecká 999“, dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění (po uplynutí lhůty pro podání nabídek není žádný účastník zadávacího řízení)
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: 14. 03. 2017
hlasování č. 120
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
125. (130) Veřejná zakázka Silnice III/2719 Hrádek nad Nisou, rekonstrukce silnice –
doplnění člena hodnotící komise
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 420/17/RK
Veřejná zakázka Silnice III/2719 Hrádek nad Nisou, rekonstrukce silnice – doplnění
člena hodnotící komise
Rada kraje po projednání
jmenuje
dalšího člena hodnotící komise veřejné zakázky „Silnice III/2719 Hrádek nad Nisou,
rekonstrukce silnice“, která byla jmenována zadavatelem usnesením č. 2631/17/RK dne
07. 02. 2017 - pana Mgr. Josefa Horinku, starostu Města Hrádek nad Nisou a jeho náhradníka
pana Pavla Farského, místostarostu Města Hrádek nad Nisou
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 03. 2017
hlasování č. 121
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
126. (131) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Studie
proveditelnosti – Informační systémy pro správu a evidenci dopravní infrastruktury
ePasport“
Na jednání rady kraje byli opětovně přizváni Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky
a Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů.
Ing. Tvrzník uvedl, že pasport infrastruktury v takto širokém měřítku ještě nikdy nikdo v ČR
neřešil. Staví se na tom, co bylo vybudováno v přechozích letech, tzn. technologickém centru.
Jedná se o službu digitální mapy ve veřejné správě. Je povinnost tuto databázi vést, ale není
uvedeno v jaké podobě. EPasport je velmi obsáhlý a je plánováno využití finančních
prostředků, aby byl zpracován co nejlépe. Výstupy může využít KSS LK– plánování oprav,
objemy betonu, asfaltu, evidence svodidel, dopravního značení. Rovněž z této databáze může
čerpat dopravní obslužnost. Dále popsal průběh oslovení společností, které se zabývají těmito
technologiemi.
Následně proběhla diskuze o konkrétním obsahu studie proveditelnosti.
Bez další diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 421/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Studie proveditelnosti –
Informační systémy pro správu a evidenci dopravní infrastruktury ePasport“
Rada kraje po projednání
jmenuje
hodnotící komisi ve složení
Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky,
náhradník Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky,
náhradník Ing. Michal Kotyk, vedoucí oddělení HW, odbor informatiky,
Ing. Kamila Mikulecká, správa dat, GIS, technik dopravní obslužnosti, odbor dopravy,
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náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Mgr. Dagmar Prochásková, projektová manažerka, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení strukturálních fondů odboru regionálního
rozvoje a evropských projektů,
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o opětovném zahájení výběrového řízení veřejné zakázky
malého rozsahu „Studie proveditelnosti – Informační systémy pro správu a evidenci dopravní
infrastruktury - ePasport“,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) 2. závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/5418/2016
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup dle Směrnice RK
č. 2/2016.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 122
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
127. (132) Žádost Kontrolního výboru ZK o posunutí termínu pro zasílání připomínek
ke Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Petra Řepíková, vedoucí odboru kontroly.
Ing. Loučková Kotasová uvedla předložený materiál.
Mgr. Otta konstatoval, že obdrželi 196 připomínek ke Statutu Dotačního fondu Libereckého
kraje, které jsou schopni dle harmonogramu zapracovat. Dále avizoval, že bude nutné
společné jednání se členy rady kraje za účelem vypořádání připomínek týkajících
se samosprávy.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 422/17/RK
Žádost Kontrolního výboru ZK o posunutí termínu pro zasílání připomínek ke Statutu
Dotačního fondu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
nesouhlasí
s posunutím termínu pro zasílání připomínek ke Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit zastupitelstvu
kraje materiál k projednání.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 123
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
128. (133) Žádost Kontrolního výboru ZK o posunutí termínu pro zasílání připomínek
ke Statutu Dotačního fondu Libereckého kraje
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Mgr. Otta uvedl předložený materiál a požádal po projednání o úpravu názvu materiálu,
že se nejedná o tři projektové záměry, ale pouze o dva.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 423/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 87/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 –
Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů – 2 projektové
záměry „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) projektový záměr „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření aleje Karolíny
Světlé“,
2) projektový záměr „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření Zámecké
lipové aleje Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“,
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 87/17, kterým se snižují výdaje kapitoly
923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP
celkem o částku 340.000 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů celkem o částku
340.000 Kč na přípravu projektů, vč. projektových žádostí a všech povinných příloh
k projektovým záměrům „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření aleje
Karolíny Světlé“ a „Významné aleje Libereckého kraje – 3. etapa: Ošetření Zámecké lipové
aleje Stvolínky a Ošetření Valteřické aleje“, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 70/17
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
a) předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 87/17 zastupitelstvu kraje
ke schválení,
Termín: 28. 03. 2017
b) zajistit zpracování projektových žádostí, včetně všech příloh, do Operačního programu
Životní prostředí, prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 – Posílit přirozené funkce krajiny.
hlasování č. 124

pro

8

proti

0

Termín: 30. 06. 2018
zdržel se
0
byl přijat

129. (134) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Okružní křižovatky II/292
a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“
Na jednání rady kraje byl znovu přizván Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy.
Ing. Čáp uvedl předložený materiál a současně požádal o úpravu důvodové zprávy
po projednání, neboť došlo k upřesnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky
na 32.911.144,46 Kč.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 424/17/RK
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Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily,
ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily,
ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu
s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
a) komisi pro otevírání obálek ve složení
Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace,
náhradník Mgr. Ondřej Zeler, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Jan Masopust, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník Ing. Věra Farská, projektový manažer,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
b) hodnotící komisi ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Radka Kotasová Loučková, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace,
náhradník Mgr. Ondřej Zeler, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Jan Masopust, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
Ing. Vladimír Bělonohý, vedoucí odboru rozvoje a správy majetku města, Město Semily,
náhradník Ing. Daniel Mach, investiční technik, Město Semily,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
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2) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/147/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 125
pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání rady kraje nebyl přítomen P. Tulpa.
130. (136) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zpracování
projektové dokumentace - Jestřebí - transformace Domov Sluneční dvůr, p. o.“
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 425/17/RK
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zpracování projektové
dokumentace - Jestřebí - transformace Domov Sluneční dvůr, p. o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace Jestřebí - transformace Domov Sluneční dvůr, p. o.“, a to uchazeče SVIŽN s.r.o., se sídlem:
Milady Horákové 298/123, Hradčany, 160 00 Praha 6, IČO: 03301087, za nabídkovou cenu
1.125.000 Kč bez DPH, tj. 1.361.250 Kč včetně DPH
bere na vědomí
odstoupení uchazeče Atelier 99 s.r.o. se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno,
IČO 02463245, ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace Jestřebí - transformace Domov Sluneční dvůr, p. o.“,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4403/2016 mezi Libereckým krajem
a společností SVIŽN s.r.o., se sídlem: Milady Horákové 298/123, Hradčany, 160 00 Praha 6,
IČO: 03301087
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Termín: 20. 03. 2017
hlasování č. 126
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
131. (137) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zpracování
projektové dokumentace - Lada - transformace Domov Sluneční dvůr, p. o.“
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 426/17/RK
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zpracování projektové
dokumentace - Lada - transformace Domov Sluneční dvůr, p. o.“
Rada kraje po projednání
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rozhoduje
a) o vyloučení uchazeče Ing. arch. Tomáše Beneše, se sídlem Varnsdorf, Pražská 2953,
IČO: 88195848 v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů – uchazeč nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu
(uchazeč nedoložil čestné prohlášení, že nemá nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani,
předložil starý výpis z rejstříku trestů fyzických osob, nepředložil potvrzení o stavu
nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a další doklady),
b) o vyloučení uchazeče Müllera Jiřího, se sídlem Domoušice 162, IČO: 72627085
v souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů – uchazeč nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu (uchazeč
nedoložil čestné prohlášení, že nemá nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, předložil
starý výpis z rejstříku trestů fyzických osob, nepředložil potvrzení o stavu nedoplatků
na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a další
doklady),
c)

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace Lada - transformace Domov Sluneční dvůr, p. o.“, a to uchazeče ABC Works CZ s.r.o.,
se sídlem: U Kříže 632/24, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 28196210, za nabídkovou
cenu 470.000 Kč bez DPH, tj. 568 700 Kč včetně DPH,

bere na vědomí
odstoupení uchazeče Atelier 99 s.r.o. se sídlem Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno,
IČO 02463245 ze zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace Lada - transformace Domov Sluneční dvůr, p. o.“,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/4400/2016 mezi Libereckým krajem
a společností ABC Works CZ s.r.o., se sídlem: U kříže 632/24, Jinonice, 158 00 Praha 5,
IČO: 28196210
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Termín: 20. 03. 2017
hlasování č. 127
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
132. (138) Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/29050 Desná (Sladká Díra),
havárie propustku“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 427/17/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Silnice III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie
propustku“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o změně lhůty pro podání nabídek ze dne 6. 3. 2010 na 10. 3. 2017 u výběrového
řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie
propustku“
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a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 128
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
133. (140)
Proběhla rozsáhlá diskuze týkající se architektonické soutěže na objekt v ul. Kristiánova
v areálu KNL, a.s. Dále se členové RK dohodli, že na jednání zastupitelstva kraje bude
přizván ředitel KNL, a.s., MUDr. Luděk Nečesaný, aby prezentoval výsledky architektonické
soutěže.
Bez další diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 428/17/RK
Urbanisticko-architektonická soutěž o návrh „Modernizace Krajské nemocnice
Liberec“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu Martina Půty, hejtmana kraje a Petra Tulpy, náměstka hejtmana kraje o výsledcích
urbanisticko-architektonické soutěže o návrh „Modernizace Krajské nemocnice Liberec“,
nesouhlasí
s cenovou výší vítězného návrhu urbanisticko-architektonické soutěže o návrh „Modernizace
Krajské nemocnice Liberec“,
požaduje
a) zajistit dodržení podmínek urbanisticko-architektonické soutěže o návrh „Modernizace
Krajské nemocnice Liberec“ a veřejné zakázky na ni navazující v jednacím řízení
bez uveřejnění – požadovaná investice v celkové maximální výši 955.000.000 Kč
bez DPH,
b) zajistit od společnosti Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář Na Florenci
2116/15, 110 00 Praha 1 IČO: 264 54 807 právní posudek o možnosti změny a úpravy
projektu v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na podmínky soutěže o návrh a jejím
dopadu s ohledem na dodržení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
a ukládá
a) Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit usnesení rady kraje na jednání
dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a. s.,
Termín: 07. 03. 2017
b) MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, zajistit
účast generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec, a. s., na jednání Zastupitelstva
Libereckého kraje s prezentací výstupů urbanisticko-architektonické soutěže o návrh
„Modernizace Krajské nemocnice Liberec“.
hlasování č. 129

pro

8

proti

0
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Termín: 28. 03. 2017
zdržel se
0
byl přijat

Zápis ze 4. zasedání RK konaného dne 7. 3. 2017
134. (135) Různé
Náměty ani připomínky nikdo neměl. Martin Půta, hejtman, ukončil 4. zasedání rady kraje
v roce 2017 v 12.15 hodin.
Ověřovatelé:

Marek Pieter

……………..………………….……

MUDr. Přemysl Sobotka

………………………………………

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

Liberec 13. 3. 2017
Zapsala: Jitka Machálková
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