Z á p i s č. 5
z 5. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 21. 3. 2017

Přítomno:

9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny),
Mgr. Marie Filipová, Mgr. Josef Chýle, Mgr. Petr Anton,
Jana Kvapilová, Veronika Hudcová

Ověřovatelé:

Ing. Květa Vinklátová, MUDr. Přemysl Sobotka

Zapisovatelka:

Jana Kvapilová

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky
5. zasedání rady kraje v roce 2017 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.05 hodin. Ověřovateli
zápisu byli navrženi Ing. Květa Vinklátová a MUDr. Přemysl Sobotka, zapisovatelkou
dnešního jednání byla určena Jana Kvapilová.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

M. Půta se dotázal, zda byly ověřeny zápisy ze 4. zasedání RK dne 7. 3. 2017 a z 5. mRK dne
13. 3. 2017. Zápisy ověřeny byly, připomínky nikdo nevznesl, tímto je lze považovat
za schválené.
2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisu ze 4. zasedání RK dne 7. 3. 2017
a z 5. mRK dne 13. 3. 2017

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Zpráva o činnosti rady kraje za období
od 31. ledna do 13. března 2017

5.

Dohoda o spolupráci mezi Libereckým
krajem a Vinnyckou oblastí (Ukrajina)

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Zápis z 5. zasedání RK konaného dne 21. 3. 2017
6.

Rozpočtové opatření č. 95/17 –
odb. kancelář
Z pís. Martin Půta
rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních
hejtmana
účelových dotací z rozpočtu Libereckého
kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor
kancelář hejtmana
Nepředloženo

7.

Rozhodnutí o přijetí finančních darů
pro účely 12. benefičního plesu hejtmana

Martin Půta

8.

Zahraniční pracovní cesta č. 22/2017

Mgr. René Havlík odb. kancelář
hejtmana

9.

Zahraniční pracovní cesta č. 23/2017

Mgr. René Havlík odb. kancelář
hejtmana

10.

Stanovení počtu zaměstnanců
Libereckého kraje zařazených
do Krajského úřadu Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

11.

Jmenování vedoucí odboru kancelář
ředitele

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

12.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Personální
audit vybraných odborů Krajského úřadu
Libereckého kraje“

Ing. Jitka Volfová odb. kancelář
ředitele

13.

Smlouva o výpůjčce uměleckých děl
mezi Libereckým krajem a Oblastní
galerií Liberec, příspěvková organizace

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

14.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Dodávka
nábytku – zasedací místnosti
v Evropském domě“

Ing. Jitka Volfová odb. kancelář
ředitele

15.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Provádění úklidových služeb
v budově sídla Libereckého kraje
a Evropského domu, včetně přilehlých
prostor“

Ing. Jitka Volfová odb. kancelář
ředitele

16.

Protokol o kontrole č. j. OK-08/17
Střední škola strojní, stavební a dopravní,
se sídlem Truhlářská 360/3, 46001
Liberec II, příspěvková organizace
Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kontroly

17.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 92/17 – snížení výdajů kapitoly 914 05
– Působnosti, odbor sociálních věcí
a navýšení výdajů kapitoly 917 05 –
Transfery, odbor sociálních věcí

Mgr. Pavel
Svoboda
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odb. kancelář
hejtmana

odb.
sociálních věcí
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18.

Hodnocení ředitele Jedličkova ústavu,
příspěvková organizace

Mgr. Pavel
Svoboda

odb.
sociálních věcí

19.

Změna členů Regionálního
transformačního týmu Libereckého kraje

Mgr. Pavel
Svoboda

odb.
sociálních věcí

20.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi resortu sociálních věcí

Mgr. Pavel
Svoboda

odb.
sociálních věcí

21.

Zrušení částí 8 - Liberec zadávacího
řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální
služby Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji“
a vyloučení uchazeče z části 10 –
Jablonecko

Mgr. Pavel
Svoboda

odb.
sociálních věcí

22.

Rozpočtové opatření č. 90/17 – finanční Z pís. Ing. Jitka Volfová odb.
vypořádání účelových dotací
ekonomiky
poskytnutých ze státního rozpočtu za rok
2016

23.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, za rok 2016

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb.
zdravotnictví

24.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Léčebny respiračních nemocí Cvikov,
příspěvkové organizace, za rok 2016

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb.
zdravotnictví

25.

Souhlas zřizovatele s prodejem
nepotřebného movitého majetku kraje
předaného k hospodaření Zdravotnické
záchranné službě Libereckého kraje,
příspěvkové organizaci

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb.
zdravotnictví

26.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 94/17 – zapojení vratky a úprava
kapitoly 926 04 – Dotační fond odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

27.

Rozpočtové opatření č. 74/17 – alokace Z pís. Petr Tulpa
použitelných zdrojů minulých období
do rozpočtu kraje 2017 a úprava kapitoly
923 04 Spolufinancování EU resortu
školství, mládeže a zaměstnanosti

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

28.

Rozpočtové opatření č 88/17 - úprava
kapitoly 923 04 Spolufinancování EU,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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Z

Z pís. Petr Tulpa
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29.

Zapojení školy do projektu „Podpora
kvalitních poradenských služeb
ve školách a školských poradenských
zařízeních zaměřených na podporu
inkluze Kvalita-Inkluze- PoradenstvíRozvoj (KIPR)“

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

30.

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

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

31.

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

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

32.

Memorandum o společném postupu
ve věci rekonstrukce a užívání objektu
domova mládeže, Těpeřská 581, 468 22
Železný Brod, ve správě Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské,
Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

33.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Sympozium
uměleckoprůmyslových škol 2016 –
KATALOG“

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

34.

Vyřazení nepotřebného movitého
majetku svěřeného Střední škole strojní,
stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

35.

Změna zápisu v rejstříku škol
a školských zařízení Střední
uměleckoprůmyslové školy a Vyšší
odborné školy, Jablonec nad Nisou,
Horní náměstí 1, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

36.

Rozpočtové opatření č. 89/17 – úprava
kapitoly 916 – odvody finančních
prostředků na MŠMT

37.

Souhlas s přijetím finančních darů
příspěvkovými organizacemi resortu
kultury, památkové péče a cestovního
ruchu
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Z pís. Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové
péče
a cestovního
ruchu
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38.

Rozpočtové opatření č. 91/17 – úpravy
dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor
regionálního rozvoje a evropských
projektů a rozhodnutí a změny
rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci
programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji“

Z pís. Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

39.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v rámci Operačního
programu Věda, výzkum a vzdělávání
na projekt Smart akcelerátor Libereckého
kraje

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

40.

Zrušení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „DODÁVKA
VÝPOČETNÍ TECHNIKY S
PŘÍSLUŠENSTVÍM pro projekt „Smart
akcelerátor Libereckého kraje“ s reg.
č. CZ.02.2.69/0.0/15_004/0000848“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

41.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace
a Podmínky k projektu „Silnice II/293
Jilemnice, humanizace“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

42.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace
ze státního rozpočtu k projektu
„Pro horolezce neexistují hranice“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

43.

Registrace akce a Rozhodnutí
o poskytnutí dotace „Studie odtokových
poměrů včetně návrhů možných
protipovodňových opatření pro povodí
Lužické Nisy na území LK“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

44.

Dohoda o narovnání ke smlouvě
o poskytnutí účelové dotace z programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
číslo OLP/1454/2016

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

45.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice II/293 Jilemnice humanizace“

Marek Pieter

odb. dopravy

Nepředloženo
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46.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, za rok 2016

Marek Pieter

odb. dopravy

47.

Souhlas s vyřazením zmařené investice
k akcím „Most přes potok ve Sloupu
v Čechách ev. č. 26846-1“ a „Most přes
Bílou Nisu Mšeno n. Nisou
ev. č. 29029-4“

Marek Pieter

odb. dopravy

48.

Rozpočtové opatření č. 96/17 – úpravy
Z pís. Marek Pieter
v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje,
odbor dopravy, akce „Financování silnic
II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“;
přesun z nespecifikované rezervy
na jednotlivé akce

odb. dopravy

49.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Silnice
III/27244 Janovice v Podještědí, havárie
opěrné zdi“

Marek Pieter

odb. dopravy

50.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Liberecko I TDI“

Marek Pieter

odb. dopravy

51.

Veřejná zakázka „Silnice III/29022
Hrabětice – Josefův Důl“ – informace
o změně lhůty pro podání nabídek

Marek Pieter

odb. dopravy

52.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Silnice II/278
Kotel, havárie propustku"

Marek Pieter

odb. dopravy

53.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice III/28115 Troskovice –
hranice kraje“

Marek Pieter

odb. dopravy

54.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Most ev. č. 282-005, most
pod Týnem v Rovensku pod Troskami“

Marek Pieter

odb. dopravy

55.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
Z
č. 97/17 – navýšení příjmů kraje
a navýšení výdajů v kapitole 920 06 Kapitálové výdaje, odbor dopravy;
přesun z nespecifikované rezervy na akci
„Silnice III/27110 Oldřichov
na Hranicích“

Marek Pieter

odb. dopravy

56.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Silnice II/270
Pertoltice pod Ralskem, zvýšení
protismykových vlastností“

Marek Pieter

odb. dopravy

-6-

Zápis z 5. zasedání RK konaného dne 21. 3. 2017
57.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice III/27110 Oldřichov
na Hranicích“

Marek Pieter

odb. dopravy

58.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „TDI Semilsko I."

Marek Pieter

odb. dopravy

59.

Majetkoprávní operace – podnájemní
smlouva o užívání areálu autodromu
Sosnová u České Lípy

Marek Pieter

odb. dopravy

60.

Schválení zveřejnění záměru přímého
uzavření smlouvy o veřejných službách
v přepravě cestujících – turistický vlak
Liberec – Doksy sezóna 2017

Marek Pieter

odb. dopravy

61.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Zastoupení
zadavatele při smluvním zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou drážní
osobní dopravou“

Marek Pieter

odb. dopravy

62.

Dodatek č. 3 k dohodě č. OLP/667/2014
o spolupráci při řešení projektu mezi
Libereckým krajem a EKO-KOM a.s.

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

63.

Výjimka z postupu dle Směrnice Rady
Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání
veřejných zakázek na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Dodávka aktivních
prvků síťové infrastruktury budovy E“

Ing. Jitka Volfová odb.
informatiky

64.

Rozpočtové opatření č. 93/2017 –
Z pís. Ing. Jitka Volfová odb.
alokace použitelných finančních zdrojů
informatiky
minulých rozpočtových období do
rozpočtu kraje 2017, navýšení výdajů
v kapitolách 914 12 Působnosti a 920 12
Kapitálové výdaje odboru informatiky

65.

Majetkoprávní operace - smlouva
o právu k provedení stavby:

1.

v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou

2.
3.

v k. ú. Frýdlant
v k. ú. Volfartice

4.
5.

v k. ú. Železný Brod,
v k. ú. Záskalí
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Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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66.

Majetkoprávní operace - záměr darování
pozemku v k.ú. Jablonec
nad Nisou

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

67.

Majetkoprávní operace – záměry
prodeje:

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

1.
2.

pozemku v k.ú. Polevsko
pozemku v k.ú. Rozstání pod Ještědem

Ing. Jitka Volfová

68.

Majetkoprávní operace – záměr prodeje
pozemku v k.ú. Heřmanice v Podještědí

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

69.

Majetkoprávní operace – záměry
pronájmu nebytových prostor v budově
„E“ v k.ú. Liberec na dobu určitou

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

70.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zpracování projektové
dokumentace investiční akce Snížení
energetické náročnosti objektu Zeyerova,
APOSS Liberec, p.o.“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

71.

Veřejná zakázka „Léčebna respiračních
nemocí Cvikov, p. o. – výměna oken
v pavilonu „A“ a „B“ – informace
o změně lhůty pro podání nabídek

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

72.

Písemná informace

ředitel KÚ LK

Plán kontrolní činnosti KÚ LK
na I. pololetí 2017 aktualizovaný
k 10. 3. 2017

Mgr. René Havlík

73.

Mimořádné čerpání peněžních fondů
u Domova mládeže, Liberec,
Zeyerova 33, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

74.

Protinávrh Libereckého kraje k návrhu
KNL na úpravu Stanov společnosti
Krajská nemocnice Liberec, a. s.

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb.
zdravotnictví

75.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky veřejné zakázky „Expozice
horolezectví v Českém ráji“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

76.

Různé
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Z
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K návrhu programu M. Půta uvedl, že body č. 6 a 45 nejsou předloženy.
Na jednání rady kraje byli přizváni
1.

k bodu č. 16 - Mgr. Jan Samšiňák, ředitel Střední školy strojní, stavební a dopravní,
Liberec, p. o.,

2.

k bodu č. 23 - Ing. Hana Bartoňová, ekonomická náměstkyně ZZS LK, p. o.,

3.

k bodu č. 24 - Ing. Rudolf Focke, ředitel, a Ing. Jiřina Marková, ekonomka, LRN Cvikov,
p. o.

Požadavky na úpravu programu
o celkovém programu jednání.
hlasování č. 2

pro

9

nikdo

nevznesl,

proti

0

M.

Půta

zdržel se

nechal
0

hlasovat
byl přijat

3. Kontrola plnění usnesení rady kraje
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 433/17/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 1322/16/RK, 1600/16/RK, 1665/16/RK, 15/17/RK,
48/17/RK, 98/17/RK, 125/17/RK, 184/17/RK, 203/17/RK, 218/17/RK, 258/17/RK,
283/17/mRK 288/17/mRK, 298/17/mRK, 301/17/mRK, 371/17/RK, 372/17/RK 374/17/RK,
375/17/RK, 376/17/RK, 400/17/RK, 401/17/RK, 418/17/RK, 419/17/RK, 424/17/RK,
425/17/RK, 426/17/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č. 167/17/RK ad b) z 31. 3. 2017 na 30. 6. 2017.
hlasování č. 3

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

4. Zpráva o činnosti rady kraje za období od 31. ledna do 13. března 2017
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 434/17/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 31. ledna do 13. března 2017
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 31. ledna do 13. března 2017
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje k projednání zprávu o činnosti rady
kraje za období od 31. ledna do 13. března 2017.
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Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 4

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

5. Dohoda o spolupráci mezi Libereckým krajem a Vinnyckou oblastí (Ukrajina)
Mgr. Chýle shrnul obsah předloženého materiálu.
M. Pieter poukázal na článek 10 dohody o spolupráci, kde je uvedeno, pokud žádná ze stran
písemně neoznámí 3 měsíce před uplynutím platnosti ukončení dohody, termín platnosti
se prodlouží o dalších pět let. Domnívá se, že by před uplynutím této doby mělo dojít
k vyhodnocení spolupráce.
Další připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 435/17/RK
Dohoda o spolupráci mezi Libereckým krajem a Vinnyckou oblastí (Ukrajina)
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Dohodou o spolupráci mezi Vinnyckou regionální státní správou (Ukrajina) se sídlem
Soborna str.,70, 21100 Vinnytsia, zastoupenou panem Valeriim Koroviim, předsedou,
a Libereckým krajem (Česká republika), se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2,
zastoupeným panem Martinem Půtou, hejtmanem, ohledně rozvoje obchodně ekonomické,
vědeckotechnické a humanitární spolupráce
a ukládá
hejtmanovi Martinu Půtovi předložit text Dohody o spolupráci mezi Vinnyckou regionální
státní správou (Ukrajina) a Libereckým krajem (Česká republika) ohledně rozvoje obchodně
ekonomické, vědeckotechnické a humanitární spolupráce ke schválení zastupitelstvu kraje.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 5 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6. (7) Rozhodnutí o přijetí finančních darů pro účely 12. benefičního plesu hejtmana
M. Půta požádal, aby na 6. zasedání rady kraje bylo předloženo vyúčtování benefičního plesu
hejtmana.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 436/17/RK
Rozhodnutí o přijetí finančních darů pro účely 12. benefičního plesu hejtmana
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o přijetí finančních darů v celkové výši 20.000 Kč od níže uvedených dárců v této výši:
dárce

IČ

sídlo

BusLine a.s.

28360010

ČSAD Liberec, a.s.

25045504

Na Rovinkách 211, 513 01
Semily
České mládeže 594/33, 460 06
Liberec 6

schvaluje
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výše fin.
daru
10 000 Kč
10 000 Kč

Zápis z 5. zasedání RK konaného dne 21. 3. 2017
vzor darovací smlouvy, která bude uzavřena s níže uvedenými subjekty:
dárce

IČ

číslo smlouvy

BusLine a.s.
ČSAD Liberec, a.s.

28360010
25045504

OLP/740/2017
OLP/741/2017

výše fin.
daru
10 000 Kč
10 000 Kč

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit darovací smlouvy
s výše uvedenými subjekty hejtmanovi kraje k podpisu.
Termín: 25. 05. 2017
hlasování č. 6

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

7. (8) Zahraniční pracovní cesta č. 22/2017
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 437/17/RK
Zahraniční pracovní cesta č. 22/2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zahraniční pracovní cestou Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, v termínu
22. - 23. března 2017 do Belgie.
hlasování č. 7

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

8. (9) Zahraniční pracovní cesta č. 23/2017
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 438/17/RK
Zahraniční pracovní cesta č. 23/2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zahraniční pracovní cestou Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, a Marka Pietera,
náměstka hejtmana, v termínu 5. - 7. dubna 2017 na Slovensko.
hlasování č. 8

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

9. (10) Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského
úřadu Libereckého kraje
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 439/17/RK
Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
stanovuje
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z důvodu potřeby zajistit na dobu určitou výkon činností pro projekt Kotlíkové dotace v
Libereckém kraji ke dni 1. 4. 2017 počet systemizovaných pracovních pozic zaměstnanců
Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu Libereckého kraje na 421, což představuje
nárůst o 1 pracovní pozici na dobu určitou na odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení příslušných organizačních
změn.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 9

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

10. (11) Jmenování vedoucí odboru kancelář ředitele
Bez dotazů a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 440/17/RK
Jmenování vedoucí odboru kancelář ředitele
Rada kraje po projednání
jmenuje
na návrh ředitele krajského úřadu ke dni 1. 4. 2017 Mgr. Ivanu Jarošovou, ''''''''''''''''''''''''' '''''''''
''''''' ''''''''''''' '''''''''''' vedoucí odboru kancelář ředitele
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit jmenovací listinu výše uvedené
vedoucí odboru Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 10

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

11. (12) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Personální audit
vybraných odborů Krajského úřadu Libereckého kraje“
Mgr. Filipová shrnula obsah předloženého materiálu.
M. Půta navrhl doplnit do kontaktních osob ve smlouvě Ing. Volfovou, jako zástupkyni
zadavatele z řad samosprávy.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 441/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Personální audit
vybraných odborů Krajského úřadu Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Personální audit vybraných odborů Krajského úřadu Libereckého kraje“,
jmenuje
hodnotící komisi ve složení:
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Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky,
náhradník: Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek,
Mgr. René Havlík, ředitel krajského úřadu,
náhradník: JUDr. Bohumír Doležal, vedoucí oddělení sekretariátu ředitele,
Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí personálního a mzdového oddělení,
náhradník: Ing. Milan Servít, zaměstnanec personálního a mzdového oddělení,
Mgr. Karel Ulmann, vedoucí právního odboru,
náhradník: Mgr. Josef Chýle, vedoucí odboru kancelář hejtmana,
JUDr. Jiří Němec, vedoucí správního odboru,
náhradník: Ing. Jan Klíma, vedoucí ekonomického odboru,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) závazný návrh Smlouvy o provedení personálního auditu č. OLP/825/2017
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit další postup dle Směrnice RK
č. 2/2016.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 11

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

12. (13) Smlouva o výpůjčce uměleckých děl mezi Libereckým krajem a Oblastní galerií
Liberec, příspěvková organizace
Na dotaz M. Pietera, zda je zajištěno pojištění děl, odpověděla Mgr. Filipová kladně.
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 442/17/RK
Smlouva o výpůjčce uměleckých děl mezi Libereckým krajem a Oblastní galerií Liberec,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o výpůjčce uměleckých děl číslo OLP/107/2017, uzavíranou mezi Libereckým
krajem a Oblastní galerií Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 723/14,
460 01 Liberec I - Staré město, IČ: 00083267
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit schválenou Smlouvu o výpůjčce
uměleckých děl číslo OLP/107/2017 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
k podpisu.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 12

pro

9

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat
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13. (14) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka
nábytku – zasedací místnosti v Evropském domě“
Mgr. Filipová provedla předloženým materiálem.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 443/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka nábytku –
zasedací místnosti v Evropském domě“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka nábytku – zasedací místnosti
v Evropském domě“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka Iridium spol. s r.o.,
Masarykova 118, 664 42, Modřice, IČO: 46900667, za nabídkovou cenu 259.775 Kč bez
DPH, 314.327,75 Kč s DPH,
schvaluje
Kupní smlouvu č. OLP/113/2017 mezi Libereckým krajem a společností Iridium spol. s r.o.,
Masarykova 118, 664 42, Modřice, IČO: 46900667
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, odpovědné za řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 13

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

14. (15) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Provádění úklidových služeb
v budově sídla Libereckého kraje a Evropského domu, včetně přilehlých prostor“
Mg. Filipová shrnula obsah předloženého materiálu.
Ing. Volfová konstatovala, že v materiálu není podrobně rozepsáno, např. u úklidových prací,
jak často se budou konkrétní práce provádět.
M. Půta se dotázal, zda by nemělo být v podmínkách zadávací dokumentace uvedeno, že by
zde měli být zaměstnáni místní lidé, lidé se zdravotním postižením a osloven v této věci Úřad
práce.
Ing. Volfová stáhla bod z jednání. Materiál bude přepracován a upraveny podmínky zadávací
dokumentace.
15. (16) Protokol o kontrole č. j. OK-08/17 - Střední škola strojní, stavební a dopravní,
se sídlem Truhlářská 360/3, 46001 Liberec II, příspěvková organizace Libereckého kraje
Na jednání byli přizváni Mgr. Jan Samšiňák, ředitel Střední školy strojní, stavební a dopravní,
Liberec, a Mgr. Petra Řepíková, vedoucí odboru kontroly.
M. Půta poukázal na velký počet zjištěných nedostatků.
P. Tulpa doplnil, že ředitel Samšiňák je ve funkci od října roku 2016, pochybení vznikla
za působení bývalého ředitele.
M. Půta se dotázal, jakým způsobem byly u této organizace prováděny kontroly.
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P. Tulpa vysvětlil, že kontrola byla provedena po dvou až třech letech, konkrétně byl
kontrolován rok 2015. Navrhl provést následnou kontrolu přijatých nápravných opatření.
M. Pieter se dotázal na ukončení smluvních vztahů, zda se podařilo vysoutěžit nové
dodavatele, a dále, zda paní účetní stále ve škole pracuje.
Mgr. Samšiňák uvedl, že s účetní byl ukončen pracovní poměr, v současné době je také
ve výpovědní lhůtě hlavní ekonomka školy, která nyní předává práci ekonomce nové.
Ke zjištěním u VZ zmínil, že budou postupovat dle platné legislativy a směrnice.
Na dotaz P. Tulpy, k průběhu připravované VZ na interiéry DM v Truhlářské ulici, pan ředitel
uvedl, že již 8. 3. byla na profilu zadavatele tato VZ zveřejněna, na pondělí 27. 3. je
plánovaná prohlídka tohoto zařízení.
Dále se P. Tulpa dotázal, zda je pan ředitel připraven na převzetí zařízení v ulici Zeyerova.
Mgr. Samšiňák na dotaz pana náměstka odpověděl kladně.
Mgr. Řepíková doplnila, že se při následné kontrole zaměří i na záležitosti spojené
s převzetím zařízení v ulici Zeyerova.
P. Tulpa požádal Mgr. Samšiňáka o zjištění informace, v souvislosti s častými dotazy žáků,
zda cena za pobyt v DM Truhlářská bude nižší, než v DM Zeyerova.
Členové rady kraje se dohodli na doplnění usnesení o provedení následné kontroly
do 31. 3. 2018.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 444/17/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-08/17 - Střední škola strojní, stavební a dopravní, se sídlem
Truhlářská 360/3, 46001 Liberec II, příspěvková organizace Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Protokol č.j. OK-08/17 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace LK
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Truhlářská 360/3, 430 01 Liberec II. Kontrola byla
vykonána na místě ve dnech 9. 1. 2017 - 12. 1. 2017, kontrolou bylo zjištěno 21 nedostatků.
Příspěvková organizace přijala opatření k nápravě nedostatků, dopis ze dne 13. 2. 2017
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, provést následnou kontrolu stavu odstranění zjištěných
nedostatků.
Termín: 31. 03. 2018
hlasování č. 14

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

16. (72) Písemná informace
Plán kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2017 aktualizovaný k 10. 3. 2017
Mgr. Řepíková stručně shrnula obsah předložené písemné informace.
P. Tulpa požádal o provedení finanční a hospodářské kontroly ve Střední
uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě a zahrnutí této školy do plánu kontrol.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 445/17/RK
Písemná informace
Plán kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2017 aktualizovaný k 10. 3. 2017
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci "Plán kontrolní činnosti KÚ LK na I. pololetí 2017 aktualizovaný k 10. 3.
2017".
hlasování č. 15

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

17. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 92/17 – snížení výdajů kapitoly 914 05 –
Působnosti, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí
Na jednání byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí.
Mgr. Šebková požádala o odstranění nadbytečného textu v usnesení, části souhlasí ad 2.
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 446/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 92/17 – snížení výdajů kapitoly 914 05 –
Působnosti, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 92/17, kterým se
1. snižují výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, č. a. 056000,
Strategie sociálních služeb poskytovatelů a obcí, o částku 10.000,00 Kč,
2.

navyšují výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č. a. 0580017,
Činnost Krajské rady seniorů Libereckého kraje, o částku 10.000,00 Kč
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit změnu
rozpočtu - rozpočtové opatření č. 92/17 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého
kraje.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 16

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

18. Hodnocení ředitele Jedličkova ústavu, příspěvková organizace
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 447/17/RK
Hodnocení ředitele Jedličkova ústavu, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
hodnocení ředitele zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Mgr. Vladimíra Ptáčka,
jmenovaného do funkce ředitele dne 1. 10. 2016
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a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 17 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
19. Změna členů Regionálního transformačního týmu Libereckého kraje
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 448/17/RK
Změna členů Regionálního transformačního týmu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
jmenuje
Mgr. Pavla Svobodu, náměstka hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
Ing. Radku Loučkovou Kotasovou, členku rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
Ing. Miloše Zahradníka, náměstka primátora pro oblast humanitní Statutárního města
Jablonec nad Nisou,
Mgr. Michaelu Krejčovou, metodičku příspěvkových organizací odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Libereckého kraje,
Mgr. Dagmar Procháskovou, projektovou manažerku odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje,
odvolává
členy Regionálního transformačního týmu Libereckého kraje
Mgr. Veroniku Futóovou, bývalou vedoucí oddělení příspěvkových organizací odboru
sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje,
Mgr. Pavla Svobodu, bývalého náměstka primátora pro humanitní oblast Statutárního města
Jablonec nad Nisou,
Víta Příkaského, bývalého člena rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova,
Roberta Srnku, místostarostu Obce Zahrádky,
Mgr. Janu Lachmanovou, ředitelku Domova a Centra aktivity, příspěvkové organizace,
Ing. Stanislavu Silnou, místostarostku Města Nový Bor,
Mgr. Vladimíra Ptáčka, ředitele Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace,
souhlasí
se změnou ve složení Regionálního transformačního týmu Libereckého kraje pro potřeby
procesu transformace sociálních služeb v Libereckém kraji
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, informovat
o usnesení rady kraje odvolané a nově jmenované členy Regionálního transformačního týmu
Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 18

pro

9

proti

0
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0

byl přijat
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20. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 449/17/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s přijetím finančního daru ve výši 22.222,00 Kč od dárce NOS Policie ČR, NO Liberec,
se sídlem Pastýřská 3, 460 74 Liberec 1, IČO 70693989, ve prospěch zařízení Jedličkův
ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1, IČO: 70992522,
2. s přijetím finančního daru ve výši 5.000,00 Kč od Obce Mírová pod Kozákovem,
se sídlem Chutnovka 36, 511 01 Turnov, IČO 00275913, ve prospěch zařízení Služby
sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, se sídlem Benešov u Semil 180, 512 06
Benešov u Semil, IČO: 00193771,
3.

s přijetím finančního daru ve výši 4.000,00 Kč od Města Desná, se sídlem Krkonošská
318, 468 61 Desná, IČO 00262307, ve prospěch zařízení Domov důchodců Velké Hamry,
příspěvková organizace, Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry, IČO: 71220003,
4. s přijetím věcného daru – vysavač ECG VP 3143 S 2 ks v celkové hodnotě ve výši
2.998,00 Kč, kus á 1.499,00 Kč od firmy K+B Progres, a. s., U expertu 91, 250 69
Kličany, IČO 61860123, do vlastnictví zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace,
se sídlem Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec 1, IČO: 71220071
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitelů příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 28. 04. 2017
hlasování č. 19

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

21. Zrušení částí 8 - Liberec zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji“ a vyloučení uchazeče
z části 10 – Jablonecko
Mgr. Šebková shrnula obsah předloženého materiálu.
M. Půta požádal o drobné úpravy v psaní u protokolu z 2. jednání hodnotící komise.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 450/17/RK
Zrušení částí 8 - Liberec zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji“ a vyloučení uchazeče
z části 10 – Jablonecko
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o vyloučení uchazeče Romodrom o.p.s., se sídlem Rybná 716/24, 11000, Praha - Staré
Město, IČO 26537036,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 předložil výpis z rejstříku obecně prospěšných společností bez doložky
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2.

platnosti) z „části 10 – Jablonecko“ zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální
služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji“,
o vyloučení uchazeče Romodrom o.p.s., se sídlem Rybná 716/24, 11000, Praha - Staré
Město, IČO 26537036, v souladu s § § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů – uchazeč nezdůvodnil mimořádně nízkou
nabídkovou cenu,

ruší
„část 8 – Liberec“ zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění sociální služby Sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi v Libereckém kraji“, zadávané v otevřeném řízení,
dle § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 15. 04. 2017
hlasování č. 20

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

22. Rozpočtové opatření č. 90/17 – finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých
ze státního rozpočtu za rok 2016
Na jednání byl přizván vedoucí ekonomického odboru Ing. Jan Klíma.
Ing. Volfová shrnula obsah předloženého materiálu.
M. Půta se vyjádřil ve smyslu možného zjednodušení systému předkládání rozpočtových
změn orgánům kraje.
Mgr. Svoboda navrhl, aby byly změny rozpočtu předkládány souhrnně, v jednom materiálu
daného odboru.
M. Půta požádal Mgr. Filipovou, aby byl vedoucím odborů prezentován požadavek členů RK
na zjednodušení předkládání změn rozpočtu formou souhrnného materiálu, a to,
po předchozí konzultaci s vedoucím ekonomického odboru.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 451/17/RK
Rozpočtové opatření č. 90/17 – finanční vypořádání účelových dotací poskytnutých
ze státního rozpočtu za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 90/17, kterým se navyšují
1) zdroje rozpočtu kraje celkem o 3.502.585,65 Kč, z toho prostřednictvím nedaňových
příjmů ve výši 666.440,93 Kč a prostřednictvím financování - změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovním účtu kraje ve výši 2.836.144,72 Kč,
2) výdaje rozpočtu kraje celkem o 3.502.585,65 Kč, představující odvody finančních
prostředků do státního rozpočtu, z toho:
a) v kapitole 91403 - Působnosti, odbor ekonomický, o 1.277.730,72 Kč,
b) v kapitole 91405 - Působnosti, odbor sociálních věcí, o 98.392,00 Kč,
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c) v kapitole 91604 - Účelové neinvestiční dotace ve školství, o 667.949,93 Kč,
d) v kapitole 91704 - Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
o 34.953,00 Kč,
e) v kapitole 91705 - Transfery, odbor sociálních věcí o 1.423.560,00 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 90/17 jako písemnou informaci Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 21 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
23. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje, příspěvkové organizace, za rok 2016
Na jednání byly přizvány Ing. Hana Bartoňová, ekonomická náměstkyně ZSS LK, p. o.,
a vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky Ing. Naďa Veselá.
MUDr. Sobotka představil projednávaný materiál.
Ing. Volfová se dotázala na postupy při danění.
Ing. Bartoňová vysvětlila, že si organizace nemůže, v souladu s platnými předpisy, uplatňovat
daňové odpisy.
M. Pieter se dotázal na nárůst nákladů za software a za navýšení mezd.
Ing. Bartoňová vysvětlila, že nárůst za software souvisí s činností dispečinku. Navýšení mezd
souvisí se zákonnou povinností.
M. Pieter se dále dotázal, co bude realizováno z fondu rozvoje majetku.
Ing. Veselá odpověděla, že jsou plánované nějaké opravy, letiště a pořízení sanitních vozů.
Ing. Bartoňová doplnila, že peníze z fondu rozvoje majetku budou vyčerpány.
Další připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 452/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje, příspěvkové organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, v celkové výši 210.955,87 Kč do rezervního
fondu ve výši 210.955,87 Kč
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, vyrozumět
o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 15. 04. 2017
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hlasování č. 22

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

24. Účetní závěrka a výsledek hospodaření Léčebny respiračních nemocí Cvikov,
příspěvkové organizace, za rok 2016
Na jednání byli přizváni zástupci LRN Cvikov, p. o., Ing. Rudolf Focke, ředitel, a Ing. Jiřina
Marková, ekonomka.
MUDr. Sobotka poukázal na dobré hospodaření organizace.
M. Pieter se dotázal na výsledek hospodaření 6 mil. Kč v souvislosti se zdaněním.
Ing. Focke vysvětlil, že se jedná o peníze po zdanění.
M. Pieter se dále dotázal na jiné pokuty a penále.
Ing. Focke vysvětlil, že se jedná o pokutu za překročení normy počtu lidí u zdroje pitné vody.
K tomuto bylo přijato opatření a pochybení bylo odstraněno.
Na závěr pan ředitel uvedl, že dobrý výsledek hospodaření je také na základě dobré
spolupráce s krajem, protože se vynaložené investice odrazily ve zlepšeném hospodářském
výsledku organizace.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 453/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Léčebny respiračních nemocí Cvikov,
příspěvkové organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace, za rok
2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 Léčebny respiračních nemocí
Cvikov, příspěvkové organizace, v celkové výši 6.008.972,29 Kč do rezervního fondu
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, vyrozumět
o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 15. 04. 2017
hlasování č. 23

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

25. Souhlas zřizovatele s prodejem nepotřebného movitého majetku kraje předaného
k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové
organizaci
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 454/17/RK
Souhlas zřizovatele s prodejem nepotřebného movitého majetku kraje předaného
k hospodaření Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové
organizaci
Rada kraje po projednání
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souhlasí
a) s prodejem trvale nepotřebného movitého majetku předaného k hospodaření
Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, IČ 46744991
zájemci – paní Petře Keilové, Masarykova 699/9, 460 01 Liberec, IČ 720 19 638,
v počtu 5 kusů defibrilátorů:
1) majetek defibrilátor ZOLL M 12
výrobní číslo T00L18013
rok pořízení 2001
pořizovací cena 340.960 Kč
návrh ceny 3.000 Kč,
2) majetek defibrilátor ZOLL M 12 lead
výrobní číslo T04F60266
rok pořízení 2005
pořizovací cena 483.420 Kč
návrh ceny 5.000 Kč,
3) majetek defibrilátor ZOLL M 3 lead
výrobní číslo T00J16861
rok pořízení 2000
pořizovací cena 154.860 Kč
návrh ceny 1.000 Kč,
4) majetek defibrilátor ZOLL M 3 lead
výrobní číslo T00F12742
rok pořízení 2004
pořizovací cena 154.860 Kč
návrh ceny 1.000 Kč,
5) majetek defibrilátor ZOLL M 12 lead
výrobní číslo T02L40857
rok pořízení 2004
pořizovací cena 418.720 Kč
návrh ceny 1.000 Kč,
b) s prodejem trvale nepotřebného movitého majetku předaného k hospodaření
Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, IČ 46744991,
zájemci – panu Janu Červenkovi, Rabasova 3855/2, 466 04 Jablonec nad Nisou,
IČ 666 45 816 v počtu 2 kusů defibrilátorů:
1) majetek defibrilátor ZOLL M 3 lead
výrobní číslo T99J05969
rok pořízení 2004
pořizovací cena 119.160 Kč
návrh ceny 1.000 Kč,
2) majetek defibrilátor ZOLL M 12 lead
výrobní číslo T04K65620
rok pořízení 2004
pořizovací cena 570.145 Kč
návrh ceny 5.000 Kč
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, vyrozumět
o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace.
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Termín: 15. 04. 2017
hlasování č. 24

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

26. (74) Protinávrh Libereckého kraje k návrhu KNL na úpravu Stanov společnosti
Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Na jednání byl přizván vedoucí oddělení dozoru a legislativy Mgr. Leoš Teufl.
M. Půta konstatoval, že očekával konkrétní návrh na zástupce do výboru pro audit z řad
akcionářů.
Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.
27. (26) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 94/17 – zapojení vratky a úprava
kapitoly 926 04 – Dotační fond odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Na jednání byl přizván vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Mgr. Leoš
Křeček. Následně provedl předloženým materiálem.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 455/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 94/17 – zapojení vratky a úprava kapitoly
926 04 – Dotační fond odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 94/17, kterým se
1. navyšuje zdrojová část rozpočtu Libereckého kraje 2017 - navýšení nedaňových příjmů
získaných z vratky účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje - kapitola
926 04, oblast podpory tělovýchova a sport, 4.20 – Program údržba, provoz a nájem
sportovních zařízení o částku 50.000 Kč,
2. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2017 – kapitola 926 04 – Dotační
fond odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, oblast podpory tělovýchova a sport,
4.20 – Program údržba, provoz a nájem sportovních zařízení o částku 50.000 Kč – číslo
akce 42000240000 – Tenisový klub Frýdlant, o.s. – Podpora údržby a provozu sportovišť
provozovaných Tenisovým klubem Frýdlant
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 94/17 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 25

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

28. (27) Rozpočtové opatření č. 74/17 – alokace použitelných zdrojů minulých období
do rozpočtu kraje 2017 a úprava kapitoly 923 04 Spolufinancování EU resortu školství,
mládeže a zaměstnanosti
Mgr. Křeček představil obsah předloženého materiálu.
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P. Tulpa uvedl, že s projektem potravinové pomoci dětem souhlasí, ale z jeho pohledu je to
nesystémové opatření. Zmíněný projekt na jednání Asociace krajů ČR obhajoval.
Po následné kratší diskusi k předloženému materiálu bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 456/17/RK
Rozpočtové opatření č. 74/17 – alokace použitelných zdrojů minulých období
do rozpočtu kraje 2017 a úprava kapitoly 923 04 Spolufinancování EU resortu školství,
mládeže a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 74/17, kterým se
1. navyšují finanční zdroje rozpočtu kraje 2017 prostřednictvím financování – změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 578.501,70 Kč,
2. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje 2017 – kapitola 923 04 –
Spolufinancování EU resortu školství, mládeže a zaměstnanosti o částku 578.501,70 Kč,
na akci číslo 04600020000 – Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 74/17 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 26

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

29. (28) Rozpočtové opatření č 88/17 - úprava kapitoly 923 04 Spolufinancování EU,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 457/17/RK
Rozpočtové opatření č 88/17 - úprava kapitoly 923 04 Spolufinancování EU, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 88/17, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 2.137.500,00 Kč
z titulu přijaté zálohové platby na realizaci projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací
soustavy Libereckého kraje a současně se navyšují výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 04 –
Spolufinancování EU, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, projekt Strategické
plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje o celkovou částku 2.137.500,00 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 88/17 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 27

pro

9

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat
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30. (29) Zapojení školy do projektu „Podpora kvalitních poradenských služeb
ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze
Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)“
Mgr. Křeček provedl předloženým materiálem.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 458/17/RK
Zapojení školy do projektu „Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze Kvalita-InkluzePoradenství-Rozvoj (KIPR)“
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s účastí Základní školy a Mateřské školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7,
příspěvková organizace, v projektu Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách
a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-InkluzePoradenství-Rozvoj (KIPR),
b) ve smyslu § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon s uzavřením smlouvy
o spolupráci mezi Základní školou a Mateřskou školou pro tělesně postižené, Liberec,
Lužická 920/7, příspěvková organizace, se sídlem Liberec, Lužická 920/7, PSČ 460 01,
IČ: 46749799 a Národním ústavem pro vzdělávání, školské poradenské zařízení
a zařízení pro další vzdělávaní pedagogických pracovníků se sídlem Weilova 1271/6,
102 00 Praha 10 – Hostivař, IČ: 00022179
a ukládá
1. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, informovat o souhlasu ředitele školy,
2.

Termín: 10. 04. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje, přílohu ke Smlouvě o spolupráci.
Termín: 10. 04. 2017

hlasování č. 28

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

31. (30) Návrh smlouvy o nájmu části nemovitosti ve správě Střední školy hospodářské
a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Na základě diskuse mezi členy rady kraje ke smlouvě o propachtování části nemovitého
majetku byl materiál předkladatelem stažen. Postup v této věci, financování dotčených budov,
potřeba COV bude dále diskutováno a následně předloženo na jednání rady kraje.
32. (31) Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 459/17/RK
Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
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Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím
a) věcných darů:
1. 4 párů zdravotní obuvi pro kuchařky do školní jídelny v celkové hodnotě 5.565 Kč
od společnosti AXEM s.r.o., se sídlem Šrámkova 3210/6, 400 11 Ústí nad Labem,
IČ: 25029177, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová
škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace,
IČ 62237039,
2.

1 páru zlatých náušnic v hodnotě 3.000 Kč pro klienta dětského domova Elišku
Klimešovou od společnosti DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s., se sídlem Nad Nuslemi
714/11, 140 Praha 4, IČ 22903844, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský
domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace, IČ 49864360,
b) finančních darů:
1. ve výši 20.250 Kč na pokrytí nákladů na lektora čínského jazyka od Nadačního
fondu Ing. Mirko Valenty, se sídlem Horní nám. 1200/15, 466 01 Jablonec
nad Nisou, IČ 27338835, do vlastnictví příspěvkové organizace Vyšší odborná škola
mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí
15, příspěvková organizace, IČ 60252511,
2.

3.

4.

ve výši 80.000 Kč na úhradu prázdninových ozdravných pobytů klientů dětského
domova v červenci 2017 ve Starých Splavech a Skalici u České Lípy od společnosti
Život dětem, o.p.s., se sídlem Lindnerova 998/6, 180 00 Praha 8, IČ 70105031,
od vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková
organizace, IČ 63778181,
ve výši 2.500 Kč na úhradu nákladů spojených s akcemi školy od pana Tomáše
Hoďáka, juniora a pana Marcela Adama, bytem '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''''
''', do vlastnictví příspěvkové organizace Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká
999, příspěvková organizace, IČ 46746862,
ve výši 30.000 Kč na náklady spojené s přípravou a tiskem almanachu k 70. výročí
založení školy od Nadace PRECIOSA, se sídlem Opletalova 3197/17, 466 01
Jablonec nad Nisou, IČ 60254092, do vlastnictví příspěvkové organizace
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace, IČ 46748067,

c) příslibu nadačního daru:
ve výši 5.000 Kč na náklady spojené s nákupem věcí na slavnosti školy od Nadace SYNER,
se sídlem Rumunská 655/9, 460 01 Liberec IV – Perštýn, IČ 25419790, do vlastnictví
příspěvkové organizace Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvkové organizace, IČ 00082554
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 29

pro

9

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat
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33. (32) Memorandum o společném postupu ve věci rekonstrukce a užívání objektu
domova mládeže, Těpeřská 581, 468 22 Železný Brod, ve správě Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková
organizace
Mgr. Křeček provedl předloženým materiálem.
Bez diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 460/17/RK
Memorandum o společném postupu ve věci rekonstrukce a užívání objektu domova
mládeže, Těpeřská 581, 468 22 Železný Brod, ve správě Střední uměleckoprůmyslové
školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
Memorandum č. OLP/828/2017 o společném postupu ve věci rekonstrukce a užívání objektu
domova mládeže Těpeřská 581, 468 22 Železný Brod ve správě Střední uměleckoprůmyslové
školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace, mezi
Libereckým krajem, Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou, Železný Brod,
Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace, IČ: 60252766, Městem Železný Brod,
IČ 00262633 a Základní uměleckou školou Železný Brod, příspěvková organizace,
IČ 75125412
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení
memoranda č. OLP/828/2017 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 30 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
34. (33) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Sympozium
uměleckoprůmyslových škol 2016 – KATALOG“
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 461/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Sympozium
uměleckoprůmyslových škol 2016 – KATALOG“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
a) o vyloučení účastníka PMH s.r.o., se sídlem Chabarovská 1140/1, 460 06, Liberec VI Rochlice, IČO 25040685, analogicky dle § 48 odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – nabídka nevyhověla zadávacím
podmínkám (účastník předložil nabídku ve variantním řešení),
b) o
výběru
dodavatele
veřejné
zakázky
malého
rozsahu
„Sympozium
uměleckoprůmyslových škol 2016 – KATALOG“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
a to účastníka Omega Design, s.r.o., Charvatská 1384/2, Královo Pole, 612 00, Brno,
IČO 64507785, za nabídkovou cenu 234.360 Kč bez DPH, 283.576 Kč s DPH,
schvaluje
Smlouvu o dílo č. OLP/7/2017 mezi Libereckým krajem a společností Omega Design, s.r.o.,
Charvatská 1384/2, Královo Pole, 612 00, Brno, IČO 64507785
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a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 31

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

35. (34) Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední škole strojní,
stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 462/17/RK
Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední škole strojní, stavební
a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyřazením nepotřebného movitého majetku – zařízení pro připojení k internetové síti WL
2400, svěřeného Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace, IČ 00526517
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 20. 04. 2017
hlasování č. 32

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

36. (35) Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Střední uměleckoprůmyslové
školy a Vyšší odborné školy, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková
organizace
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 463/17/RK
Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení Střední uměleckoprůmyslové školy
a Vyšší odborné školy, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 82-41-M/05 Grafický design
z 32 na 33 žáků, a to s účinností od 1. 9. 2017
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit příslušnému správnímu úřadu žádost o změnu zápisu v rejstříku
škol a školských zařízení Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Jablonec
nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 33 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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37. (36) Rozpočtové opatření č. 89/17 – úprava kapitoly 916 – odvody finančních
prostředků na MŠMT
Mgr. Křeček uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 464/17/RK
Rozpočtové opatření č. 89/17 – úprava kapitoly 916 – odvody finančních prostředků
na MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 89/17, kterým se snižují příjmy kraje o částku 142.045,10 Kč jako
vratky na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jedná se o finanční prostředky
odvedené za porušení rozpočtové kázně a nepřerozdělené finanční prostředky z rozvojového
programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách
na období leden – srpen 2017, současně se snižují výdaje v kapitole 91604 – Účelové
provozní neinvestiční dotace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou
částku 142.045,10 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 89/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 34

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

38. (73) Mimořádné čerpání peněžních fondů u Domova mládeže, Liberec, Zeyerova 33,
příspěvková organizace
Mgr. Křeček provedl předloženým materiálem.
M. Pieter se pozastavil nad částkou 98 000 Kč za wifi připojení.
Mgr. Křeček vysvětlil, že současná technologie je již zastaralá a nevyhovující, je nutná její
modernizace.
Další dotaz M. Pietera směřoval k financím za výměnu oken a opravu fasády.
Mgr. Křeček vysvětlil, že se nejedná o investiční výdaj, ale pouze o opravu a údržbu.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 465/17/RK
Mimořádné čerpání peněžních fondů u Domova mládeže, Liberec, Zeyerova 33,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s mimořádným čerpáním peněžních fondů u Domova mládeže, Liberec, Zeyerova 33,
příspěvková organizace:
a) převod prostředků rezervního fondu ve výši 1.186.000 Kč do fondu investic,
b) čerpání prostředků fondu investic ve výši 1.186.000 Kč v souvislosti se zařazením
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nových akcí v Plánu investic organizace na rok 2017
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit seznámení s přijatým usnesením ředitele příspěvkové organizace
resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 35

pro

8

proti

0

zdržel se
M. Pieter

1

byl přijat

Přestávka od 9.22 do 9.35 hodin.
39. (37) Souhlas s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Bez diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 466/17/RK
Souhlas s přijetím finančních darů příspěvkovými organizacemi resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 6.000,- Kč od dárce Nadace SYNER Liberec IV - Perštýn,
Rumunská 655/9, IČO 25419790 Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, příspěvkovou
organizací, se sídlem Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1, IČO 00083194, na realizaci
projektu „Děti čtou nevidomým dětem“ na nahrávku zvukové knihy
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat ředitelku Krajské vědecké knihovny v Liberci o usnesení rady kraje.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 36

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

40. (38) Rozpočtové opatření č. 91/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí
a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji“
Na jednání byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů.
Bez diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 467/17/RK
Rozpočtové opatření č. 91/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí
a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji“
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Rada kraje po projednání
schvaluje
1) rozpočtové opatření č. 91/17, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace“ v úhrnné výši 682.500 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 666.878,12 Kč na základě předložených
vyúčtování dotací a odstoupení žadatelů od projektů,
b) snížením nerozepsaných rezerv o částku 15.621,88 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 682.500 Kč takto:
č.a.

původní výše dotace navrhovaná
(v Kč) schválená
nová výše
radou kraje
dotace (v Kč)

jméno příjemce

2673770000 Petra Polívková - kotlíkové dotace

0,00

112.500,-

2673780000 Václav Telec - kotlíkové dotace

0,00

112.500,-

2673190000 Renata Brindzáková - kotlíkové dotace

0,00

112.500,-

2673800000 Lukáš Voňka - kotlíkové dotace

0,00

112.500,-

2673810000 Michaela Hnyková - kotlíkové dotace

0,00

112.500,-

2673820000 Zdeněk Vaněk - kotlíkové dotace

0,00

120.000,-

2) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/99/2017, o poskytnutí účelové dotace z programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji, uzavřené mezi Helenou Kučerovou, adresa trvalého
bydliště ''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''' '''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''' ''''''' ''''''''''''
a Libereckým krajem, jehož předmětem je přidání realizace otopné soustavy, přičemž
výše dotace zůstává nezměněna,
3) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3394/2016, o poskytnutí účelové dotace z programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji, uzavřené mezi Miloslavem Širokým, adresa
trvalého bydliště '''''''''''''''''' '''''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''' '''''''' '''''''''''''
a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna mikro energetického opatření, přičemž
výše dotace zůstává nezměněna,
rozhoduje
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
682.500,00 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

1377
Petra Polívková
'''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava
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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
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

Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
Výměna vstupních a balkonových dveří.
112500,00 Kč
75%
15.7.2016 - 14.7.2017
''''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''''
203
266
'''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
1
1378
Václav Telec
''''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava
Výměna vstupních a balkonových dveří.
112500,00 Kč
75%
18.7.2016 - 17.7.2017
''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''''
151
553
''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''
1
1319
Renata Brindzáková
'''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa
Oddělení vytápěného prostoru „rodinného domu“ od
venkovního (např. zádveří). Instalace těsnění oken a
dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří.
112500,00 Kč
75%
18.7.2016 - 17.7.2017
'''''''''''''''' ''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''''
619
103/1
''''''''''''''''''
1
1380
Lukáš Voňka
'''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava
Výměna vstupních a balkonových dveří.
112500,00 Kč
75%
25.7.2016 - 24.7.2017
''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''
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Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

332
600
'''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
1

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1381
Michaela Hnyková
''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
112500,00 Kč
75%
16.8.2016 - 15.8.2017

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

''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''' ''''''' '''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''
713
190
''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''''''''''
1
1382
Zdeněk Vaněk
'''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120000,00 Kč
80%
16.8.2016 - 15.8.2017
'''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''
811
37
''''''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''
1

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) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválené dodatky k
podpisu Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
Termín: 30. 06. 2017
3) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 91/17 jako písemnou informaci
na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 37

pro

9

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat

Zápis z 5. zasedání RK konaného dne 21. 3. 2017
41. (39) Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
v rámci Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání na projekt Smart
akcelerátor Libereckého kraje
Mgr. Otta vysvětlil, že se jedná o projekt, kterým se Liberecký kraj snaží podporovat rozvoj
inovací a podnikání v Libereckém kraji.
Připomínky nikdo neměl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 468/17/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci
Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání na projekt Smart akcelerátor
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848,
vydaným dne 1. 3. 2017 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, se sídlem
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1- Malá Strana, IČ: 00022985, na základě kterého bude
Liberecký kraj čerpat dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání do výše
16.487.290,60 Kč na realizaci projektu „Smart akcelerátor v Libereckém kraji“
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit realizaci projektu v souladu
s Rozhodnutím k projektu.
Termín: 30. 09. 2019
hlasování č. 38

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

42. (40) Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „DODÁVKA
VÝPOČETNÍ TECHNIKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM pro projekt „Smart akcelerátor
Libereckého kraje“ s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/15_004/0000848“
Mgr. Otta uvedl, že nebyla doručena žádná nabídka. Nyní se hledá řešení pro navýšení
předpokládané hodnoty VZ.
Na dotaz M. Půty, kým byly nastaveny parametry, Mgr. Ota uvedl, že MŠMT.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 469/17/RK
Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „DODÁVKA VÝPOČETNÍ
TECHNIKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM pro projekt „Smart akcelerátor Libereckého kraje“
s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/15_004/0000848“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „DODÁVKA VÝPOČETNÍ
TECHNIKY S PŘÍSLUŠENSTVÍM pro projekt „Smart akcelerátor Libereckého kraje“
s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848“, analogicky dle § 127 odst. 1) zákona
č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (zadavatel ve lhůtě
pro předložení nabídek neobdržel žádnou nabídku)
a ukládá
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Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajištění dalšího postupu
dle Směrnice rady kraje č. 2/2016.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 39

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

43. (41) Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky k projektu „Silnice II/293
Jilemnice, humanizace“
Žádné připomínky nikdo neměl, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 470/17/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky k projektu „Silnice II/293 Jilemnice,
humanizace“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace identifikační číslo 117D03A000050 (č.j. 9721/2017-91/1)
k projektu „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“ vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15 Praha 1, IČ: 00007064, na základě kterého
bude Liberecký kraj čerpat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu do výše
29.120.476,18 Kč
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a
regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit realizaci projektu v
souladu
s Rozhodnutím k projektu.
Termín: 01. 10. 2019
hlasování č. 40

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

44. (42) Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu k projektu „Pro horolezce
neexistují hranice“
Bez připomínek a diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 471/17/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu k projektu „Pro horolezce
neexistují hranice“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na spolufinancování projektu
realizovaného v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 2020 k projektu „Pro horolezce neexistují hranice“, registrační číslo žádosti 100268705,
vydaným Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, se sídlem Staroměstské náměstí 932/6, 110 15
Praha 1, IČ 00007064, na základě kterého bude Liberecký kraj čerpat dotaci ze státního
rozpočtu nejvýše 2.132.995,95 Kč, tj. max. 78999,85 EUR (kurz 27,00 CZK/EUR)
a ukládá
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Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, zajistit realizaci projektu v souladu
s Rozhodnutím k projektu.
Termín: 31. 08. 2019
hlasování č. 41

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

45. (43) Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Studie odtokových poměrů
včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy na území
LK“
M. Půta shrnul obsah předloženého materiálu.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 472/17/RK
Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace „Studie odtokových poměrů včetně
návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy na území LK“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace k projektu „Studie odtokových poměrů
včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy na území LK“
vydaným Ministerstvem životního prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10,
IČ: 00164801, na základě kterých bude Liberecký kraj čerpat dotaci z Operačního programu
životní prostředí 2014 - 2020 do výše 3.974.693,50 Kč
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit realizaci projektu v souladu
s Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 30. 09. 2018
hlasování č. 42

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

46. (44) Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu
Kotlíkové dotace v Libereckém kraji číslo OLP/1454/2016
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 473/17/RK
Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji číslo OLP/1454/2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji číslo OLP/1454/2016, uzavřené mezi Jiřím Strakou, adresa trvalého
bydliště ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''' '''' '''''''''''' a Libereckým
krajem, jejímž předmětem je narovnání nesouladu mezi smlouvou a skutečně realizovaným
mikro energetickým opatřením
a ukládá
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Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit dohodu o narovnání k podpisu
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 43

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

47. (46) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, za rok 2016
Na jednání byl přizván vedoucí odboru dopravy Ing. Čáp.
M. Pieter vysvětlil částku ve smluvních pokutách, která vznikla ze soudního sporu, dále
manko ve výkazu zisku a ztrát, což bylo v důsledku odepsání zmařené investice, a také
krátkodobé závazky za fakturaci zimní údržby.
Ing. Volfová se dotázala na vyšší částku ve fondu odměn.
M. Pieter uvedl, že je prováděno mnoho dopravních akcí, kterým se zaměstnanci velmi
intenzivně věnují. Přiklání se k ponechání částky ve fondu odměn v navrhované výši.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 474/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. účetní závěrku Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, za rok
2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2.

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, za rok 2016 v celkové výši 1.142.337,34 Kč následovně do rezervního fondu ve výši 342.337,34 Kč a do fondu odměn ve výši 800.000 Kč
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
seznámit se schválenou účetní závěrkou a se schváleným rozdělením zlepšeného výsledku
hospodaření ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 44

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

48. (47) Souhlas s vyřazením zmařené investice k akcím „Most přes potok ve Sloupu
v Čechách ev. č. 26846-1“ a „Most přes Bílou Nisu Mšeno n. Nisou ev. č. 29029-4
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 475/17/RK
Souhlas s vyřazením zmařené investice k akcím „Most přes potok ve Sloupu v Čechách
ev. č. 26846-1“ a „Most přes Bílou Nisu Mšeno n. Nisou ev. č. 29029-4“
Rada kraje po projednání
souhlasí
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1.

s vyřazením majetku vedeného na účtu 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,
pořízeného v rámci přípravy akce „Most přes potok ve Sloupu v Čechách ev. č. 26846-1“
jako zmařenou investici
Název

Projektová dokumentace pro
stavební povolení
2.

Pořizovací
cena

KDF

Rok
pořízení

108.900 Kč

3132/13

2013

s vyřazením majetku vedeného na účtu 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek,
pořízeného v rámci přípravy akce „Most přes Bílou Nisu Mšeno n. Nisou ev. č. 29029-4“
jako zmařenou investici
Název

Pořizovací
cena

Projektová dokumentace pro
stavební povolení

256.520 Kč

KDF
4624/1
3

Rok
pořízení
2013

a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup při vyřazování majetku kraje jako zmařenou investici.
Termín: 30. 04. 201
.hlasování č. 45

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

49. (48) Rozpočtové opatření č. 96/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje,
odbor dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun
z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 476/17/RK
Rozpočtové opatření č. 96/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor
dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun
z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 96/17, kterým se
1. snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, o celkovou částku
3.236.513 Kč, a to u akce
a) Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací ve výši 267.579 Kč,
b) III/29022 Josefův Důl ve výši 283.813 Kč,
c) III/28626 Benecko ve výši 147.346 Kč,
d) III/29035 Jindřichov nad Nisou, propustek ve výši 33.208 Kč,
e) II/290 Hejnice, odvodnění komunikace ve výši 40.479 Kč,
f) II/262 Horní Police ve výši 49.323 Kč,
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g) III/27019 Jablonné v Podještědí (od II/270 po III/27014) ve výši 109.254 Kč,
h) III/2895 Roztoky u Semil - havárie zdi ve výši 397.321 Kč,
i) III/27710 Trávníček, oprava propustku ve výši 86.584 Kč,
j) III/2934 Žďár - hranice kraje ve výši 211.782 Kč,
k) Most č. 282-005 - pod Týnem v Rovensku p. Troskami ve výši 1.609.824 Kč,
2.

navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, o celkovou částku
3.236.513 Kč, a to u akce
a) Most 260-003, most přes Obrtku v Tuhani ve výši 80.566 Kč,
b) II/262 - deformace vozovky, Česká Lípa ve výši 55.946 Kč,
c) III/2719 Hrádek n. N. - Oldřichov na Hranicích ve výši 43.400 Kč,
d) III/29047 Desná (protržená přehrada), rekonstrukce silnice ve výši 18.000 Kč,
e)
f)

II/270 Pertoltice pod Ralskem - protismykové vlastnosti ve výši 53.138 Kč,
III/27244 Janovice v Podještědí, havárie opěrné zdi ve výši 2.771.337 Kč,

g) Most ev. č. 260-006 přes Obrtku v Tuhani ve výši 72.566 Kč,
h) III/27250 Liberec, ul. Hrádecká, rekonstrukce silnice ve výši 34.900 Kč,
i) II/284 Nová Ves nad Popelkou, rekonstrukce opěrné zdi ve výši 73.660 Kč,
j) III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie propustku ve výši 7.500 Kč,
k) III/29022 Hrabětice - Josefův Důl ve výši 25.500 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 96/17 jako písemnou informaci Zastupitelstvu
Libereckého kraje k projednání.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 46

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

50. (49) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice
III/27244 Janovice v Podještědí, havárie opěrné zdi“
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 477/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/27244
Janovice v Podještědí, havárie opěrné zdi“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/27244 Janovice
v Podještědí, havárie opěrné zdi“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka
JOSTAV spol. s r.o., se sídlem Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO 47785233,
za nabídkovou cenu 2.252.345 Kč bez DPH, 2.725.337,- Kč s DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/76/2017 mezi Libereckým krajem a společností
JOSTAV spol. s r.o., se sídlem Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou, IČO 47785233
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a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 47

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

51. (50) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Liberecko I TDI“
M. Pieter představil projednávaný materiál.
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 478/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Liberecko I - TDI“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1) o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Liberecko I - TDI“, v souladu
se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka Ing. Petra Šindelky, se sídlem Jindřichovice 5,
466 02, Lučany nad Nisou, IČO 01664352, za nabídkovou cenu 122.000 Kč bez DPH,
122.000,Kč s DPH (neplátce DPH),
2) o vyloučení účastníka INFRAM a.s., se sídlem Praha 9, Pelušková 1407, PSČ 19800
IČO 25070282 - nabídka nevyhověla zadávacím podmínkám (účastník překročil
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, která byla stanovena jako maximální
a nepřekročitelná),
3) o vyloučení účastníka Ing. Vladimíra Wünsche, se sídlem Ruprechtická 387/49, 460 01,
Liberec I - Staré Město, IČO 15167861 - nabídka nevyhověla zadávacím podmínkám
(účastník ve smlouvě neuvedl celkovou nabídkovou cenu nutnou pro účely hodnocení
nabídek),
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/195/2017 mezi
Libereckým krajem a Ing. Petrem Šindelkou, se sídlem Jindřichovice 5, 466 02, Lučany
nad Nisou, IČO 01664352
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 48

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

52. (51) Veřejná zakázka „Silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl“ – informace
o změně lhůty pro podání nabídek
M. Pieter okomentoval předložený materiál.
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 479/17/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl“ – informace o změně lhůty
pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o změně lhůty pro podání nabídek ze dne 30. 3. 2017 na 10. 4. 2017 u zadávacího
řízení veřejné zakázky „Silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl“
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném
znění.
Termín: 31. 03. 2017
hlasování č. 49

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

53. (52) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/278
Kotel, havárie propustku"
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 480/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/278 Kotel,
havárie 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 Kotel, havárie propustku",
jmenuje
hodnotící komisi, která bude v souladu se Směrnicí rady kraje 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, Krajská správa silnic Libereckého
kraje, příspěvková 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/724/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle Směrnice RK č. 2/2016.
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Termín: 15. 04. 2017
hlasování č. 50

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

54. (53) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28115 Troskovice –
hranice kraje“
M. Pieter představil projednávaný materiál.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 481/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28115 Troskovice – hranice
kraje“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/28115 Troskovice – hranice kraje“
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,
Mgr. Veronika Sedláčková, 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
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 Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
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Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
schvaluje
a) text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
b) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/726/2017
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. 51

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

55. (54) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev. č. 282-005, most
pod Týnem v Rovensku pod Troskami“
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 482/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev. č. 282-005, most pod Týnem
v Rovensku pod Troskami“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
a) o vyloučení účastníka ZEPOS RS s.r.o., se sídlem Libuň 225, 507 15, Libuň,
IČO 26002671, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – nabídka nevyhověla zadávacím
podmínkám (účastník překročil maximální nabídkovou cenou),
b) o vyloučení účastníka Chládek & Tintěra, a.s., se sídlem Nerudova 1022/16, 412 01,
Litoměřice, IČO 62743881, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2, písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění – nabídka nevyhověla
zadávacím podmínkám (účastník překročil maximální nabídkovou cenou),
c) o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev. č. 282-005, most pod Týnem v Rovensku
pod Troskami“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka SaM silnice a mosty a.s.,
se sídlem Máchova 1129/6, 470 01, Česká Lípa, IČO 25018094, za nabídkovou cenu
5.497.666,07 Kč bez DPH, tj. 6.652.175,94 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/73/2017 mezi Libereckým krajem a společností SaM
silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129/6, 470 01, Česká Lípa, IČO 25018094
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném
znění.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 52

pro

9

proti

0
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0

byl přijat
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56. (55) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 97/17 – navýšení příjmů kraje
a navýšení výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; přesun
z nespecifikované rezervy na akci „Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích“
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 483/17/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 97/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor dopravy; přesun z nespecifikované
rezervy na akci „Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích“
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 97/17, kterým se
1. navyšují očekávané příjmy kraje u akce „III/27110 Oldřichov na Hranicích“ ve výši
1.386.106 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, v celkové výši
1.386.106 Kč, tak že se
a)

snižují výdaje nespecifikované rezervy u akce „Velkoplošné opravy havarijních
úseků komunikací“ ve výši 8.578.993 Kč,
b) navyšují výdaje u akce „III/27110 Oldřichov na Hranicích“ ve výši 9.965.099 Kč
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 97/17 k projednání a schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 53

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

57. (56) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice
II/270 Pertoltice pod Ralskem, zvýšení protismykových vlastností“
Ing. Čáp upozornil na chybně uvedenou částku s DPH u nabídkové ceny. Materiál bude
se správnou částkou upraven po projednání (2.970.110,87 Kč).
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 484/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/270
Pertoltice pod Ralskem, zvýšení protismykových vlastností“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/270 Pertoltice pod Ralskem,
zvýšení protismykových vlastností“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka SaM
silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČO 25018094,
za nabídkovou cenu 2.454.637,08 Kč bez DPH, 2.970.110,87 Kč s DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/77/2017 mezi Libereckým krajem a společností SaM
silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČO 25018094
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a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 54 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
58. (57) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/27110 Oldřichov
na Hranicích“
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 485/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/27110 Oldřichov
na Hranicích“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/27110 Oldřichov na Hranicích“, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to
účastníka Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín,
IČO 26271303, za nabídkovou cenu 8.187.272,00 Kč bez DPH, tj. 9.906.599,00 Kč včetně
DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/168/2017 mezi Libereckým krajem a společností
Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO 26271303
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. 05. 2017
hlasování č. 55

pro

9

proti

0

zdržel se

59. (58) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky
- Semilsko I."

0

byl přijat

malého rozsahu „TDI

Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 486/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „TDI - Semilsko I."
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „TDI – Semilsko I.",
jmenuje
hodnotící komisi, která bude v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 současně plnit funkci
komise pro otevírání obálek, a to ve složení
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
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náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
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,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) závazný návrh Smlouvy o poskytnutí činnosti technického dozoru investora
č. OLP/729/2017
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. 56

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

60. (59) Majetkoprávní operace – podnájemní smlouva o užívání areálu autodromu
Sosnová u České Lípy
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 487/17/RK
Majetkoprávní operace – podnájemní smlouva o užívání areálu autodromu Sosnová
u České Lípy
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) podnájem provozního areálu autodromu Sosnová u České Lípy (pozemky p.č. 512/5,
524/12, 524/18, 524/20, 524/28, 524/35 a 524/43 v k.ú. Sosnová u České Lípy výcviková plocha) a (pozemky p.č. 512/1 a 524/18 v k.ú. Sosnová u České Lípy - objekt
školícího střediska) od společnosti AUTODROM PROMOTION s.r.o., se sídlem
Lindnerova 998/6, 180 00 Praha 8, IČ 25446941, za účelem pořádání kurzů bezpečného
ovládání motocyklu Učme se přežít za podnájemné ve výši 145.000,- Kč (slovy:
jednostočtyřicetpět tisíc korun českých) bez DPH za užívání areálu ve dnech 12. 5. 2017,
13. 5. 2017, 19. 5. 2017 a 20. 5. 2017,
b) předložený návrh podnájemní smlouvy číslo OLP/768/2017, uzavřené mezi Libereckým
krajem a společností AUTODROM PROMOTION s.r.o.
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit po schválení předložení smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje.
Termín: 21. 04. 2017
hlasování č. 57

pro

9

proti

0
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0

byl přijat
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61. (60) Schválení zveřejnění záměru přímého uzavření smlouvy o veřejných službách
v přepravě cestujících – turistický vlak Liberec – Doksy sezóna 2017
M. Pieter představil obsah předloženého materiálu.
P. Tulpa se dotázal, kolik osob bylo turistickým vlakem přepraveno v loňském roce.
M. Půta požádal o doplnění informace o počtu přepravených osob do navazujícího materiálu
RK, který bude obsahovat uzavření smlouvy o veřejných službách na této trase.
Bez další diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 488/17/RK
Schválení zveřejnění záměru přímého uzavření smlouvy o veřejných službách
v přepravě cestujících – turistický vlak Liberec – Doksy sezóna 2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
záměr uzavření Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní
dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
se společností Die Länderbahn GmbH DLB, organizační složka (odštěpný závod zahraniční
právnické osoby), IČ: 29018889, se sídlem Hrádek nad Nisou, Oldřichovská 696,
PSČ 463 34, přímým zadáním dle § 18 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách
v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, pro období červenec a srpen 2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit zveřejnění záměru přímého uzavření smlouvy na úřední desce Libereckého kraje.
Termín: 30. 03. 2017
hlasování č. 58 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
62. (61) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zastoupení
zadavatele při smluvním zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní
dopravou“
M. Pieter podrobně vysvětlil informace uvedené v předloženém materiálu. Na jeho následný
dotaz, kolik stojí kraj drážní doprava, Ing. Čáp odpověděl, že se jedná o částku 280 mil. Kč,
včetně Jizerskohorské železnice.
Mgr. Svoboda se dotázal na hodnotící kritérium „kvalita realizačního týmu“.
M. Pieter vysvětlil, že je důležité mít v této oblasti kvalitní odborníky.
Následovala diskuse mezi členy rady kraje vztahující se k dopravní obslužnosti veřejnou
drážní dopravou na úseku z Libereckého kraje (Turnov) do Královéhradeckého kraje (Jičín) –
pod názvem LK – KHK zbytek, a dále k požadovaným činnostem ze strany zadavatele
směrem k administrátoru zakázky.
Z této diskuse vyplynul závěr, že projednávání tohoto bodu bude přerušeno do objasnění
některých věcí.
63. (62) Dodatek č. 3 k dohodě č. OLP/667/2014 o spolupráci při řešení projektu mezi
Libereckým krajem a EKO-KOM, a. s.
Na jednání byl přizván Ing. Karel Pop, vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství.
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J. Löffelmann představil projednávaný materiál.
M. Půta poukázal na částku 400 tis. Kč určenou na soutěž pro obce, kde Liberecký kraj
přispívá částkou 200 tis. Kč a 200 tis. Kč spol. EKO-KOM, a.s. Finanční spoluúčast kraje,
dle jeho názoru, není malá.
Ing. Pop vysvětlil, že se jedná o soutěž Zlatá popelnice, na jejímž závěru se koná slavnostní
ceremoniál na hoře Ještěd.
J. Löffelmann zmínil další náklady, které musí spol. EKO-KOM, a. s., do tohoto projektu
vynaložit. Doplnil, že s uvedenou společností byla v roce 2014 uzavřena smlouva
o spolupráci, předložený dodatek reflektuje činnost letošního roku. Dále uvedl, že předloží
radě kraje vyúčtování celé akce.
M. Půta na závěr zkonstatoval, že vynaložené peníze by kraj mohl využít na potřebnější věci.
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 489/17/RK
Dodatek č. 3 k dohodě č. OLP/667/2014 o spolupráci při řešení projektu mezi
Libereckým krajem a EKO-KOM a.s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 3 k Dohodě č. OLP/667/2014 o spolupráci při řešení pilotního projektu mezi
Libereckým krajem a EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4,
IČ 25134701, spočívající ve vymezení spolupráce obou smluvních stran při řešení
intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů,
včetně jejich obalové složky na území Libereckého kraje v roce 2017
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, Dodatek č. 3 k Dohodě
č. OLP/667/2014 mezi Libereckým krajem a společností EKO-KOM, a.s. k podpisu.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 59

pro

7

proti
MUDr. Sobotka

1

zdržel se
M. Půta

1

byl přijat

64. (63) Výjimka z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání
veřejných zakázek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka aktivních prvků
síťové infrastruktury budovy E“
Na jednání byl přizván vedoucí odboru informatiky Ing. Tvrzník.
Ing. Volfová a M. Pieter okomentovali předložený materiál.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 490/17/RK
Výjimka z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání
veřejných zakázek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodávka aktivních prvků
síťové infrastruktury budovy E“
Rada kraje po projednání
schvaluje
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1) výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, dle části D, a to z odstavce 5 této části, kdy se informace o elektronické aukci
na webových stránkách kraje neuveřejní a k podání nabídky bude vyzváno 10 dodavatelů,
2) závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/827/2017
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, pověřené řízením rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 60

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

65. (64) Rozpočtové opatření č. 93/2017 – alokace použitelných finančních zdrojů
minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, navýšení výdajů v kapitolách
914 12 Působnosti a 920 12 Kapitálové výdaje odboru informatiky
M. Půta upozornil na nesoulad částek na pořízení notebooků pro členy RK a ZK uvedených
v důvodové zprávě. Požádal o opravu materiálu po projednání.
Další připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 491/17/RK
Rozpočtové opatření č. 93/2017 – alokace použitelných finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017, navýšení výdajů v kapitolách 914 12
Působnosti a 920 12 Kapitálové výdaje odboru informatiky
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 93/17, kterým se
1) navyšují finanční zdroje kraje na rok 2017 prostřednictvím financování - změnou stavu
krátkodobých prostředků na bankovních účtech kraje o celkovou částku 3.085.098 Kč,
2) současně se navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2017 o celkovou částku 3.085.098 Kč
z toho
a)

914 12 – Působnosti odboru informatiky, na pořízení notebooků pro členy
zastupitelstva o celkovou částku 733.163 Kč,
b) 920 12 Kapitálové výdaje odboru informatiky, na pořízení notebooků pro členy rady
o celkovou částku 451.935 Kč,
c)

920 12 Kapitálové výdaje odboru informatiky, na pořízení aktivních prvků
pro budovu E o celkovou částku 1.900.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit schválené rozpočtové opatření č. 93/17 jako písemnou informaci
zastupitelstvu kraje.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 61

pro

9

proti

0

zdržel se

66. (65) Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby:
1.
v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou
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2.
3.
4.
5.

v k. ú. Frýdlant
v k. ú. Volfartice
v k. ú. Železný Brod,
v k. ú. Záskalí

Na jednání byl přizván vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku Ing. Koudelka.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 492/17/RK
Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby:
1.
v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou
2.
v k. ú. Frýdlant
3.
v k. ú. Volfartice
4.
v k. ú. Železný Brod,
5.
v k. ú. Záskalí
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Výstavba chodníku, rodinné domy
PETRŮV DVŮR v k. ú. Bedřichov u Jablonce nad Nisou“ na p.p.č. 748/1 o výměře
41119 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, ev. č. III/29022, nacházející
se v katastrálním území Bedřichov u Jablonce nad Nisou, obec Bedřichov, evidované
na listu vlastnictví č. 366 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou, s Družstvem EKON, IČO: 43223061; jedná
se o trvalý zábor pozemku pro stavbu chodníku,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/655/2017 mezi
Libereckým krajem a Družstvem EKON,
2. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Chodník k pivovaru na p.p.č. 3247,
p.p.č. 3255, p.p.č. 3246/1 a p.p.č. 3267 v k. ú. Frýdlant“ na p.p.č. 3267 o výměře
4842 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, ev. č. II/290, nacházející
se v katastrálním území Frýdlant, obec Frýdlant, evidované na listu vlastnictví
č. 2510 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant,
s městem Frýdlant, IČO: 00262781; jedná se o trvalý zábor pozemku pro stavbu
nového chodníku,

3.

4.

b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/657/2017 mezi
Libereckým krajem a Městem Frýdlant,
a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Novostavba mostu přes potok
Libchava, ev. č. M-07 u č. p. 176, Volfartice“ na p.p.č. 1284 o výměře 2936 m2,
ostatní plocha, způsob využití silnice, ev. č. III/2627, nacházející se v katastrálním
území Volfartice, obec Volfartice, evidované na listu vlastnictví č. 399
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, s obcí
Volfartice, IČO: 00261076; jedná se o trvalý a dočasný zábor pozemku pro stavbu
nového mostu,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/696/2017 mezi
Libereckým krajem a Obcí Volfartice,
a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Chodník Železný Brod, Těpeřská
ulice“ na p.p.č. 3239 o výměře 16668 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
ev. č. III/28736, nacházející se v katastrálním Železný Brod, obec Železný Brod,
evidované na listu vlastnictví č. 92 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
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Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, s městem Železný Brod, IČO: 00262633;
jedná se o trvalý zábor pozemku pro stavbu chodníku,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/733/2017 mezi
Libereckým krajem a Městem Železný Brod,
5.

a)

uzavření smlouvy o právu k provedení stavby „Rekonstrukce propustku Záskalí –
přes potok, Hodkovice nad Mohelkou“ na pozemku p.č. 502/1 o výměře 36183 m2,
ostatní plocha, způsob využití silnice, ev. č. III/27814, nacházející se v katastrálním
území Záskalí, obec Hodkovice nad Mohelkou, evidované na listu vlastnictví č. 127
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, s městem
Hodkovice nad Mohelkou, náměstí T. G. Masaryka 1, 463 42 Hodkovice
nad Mohelkou, IČO: 00262820; jedná se dočasný zábor pozemku při rekonstrukci
propustku,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/797/2017 mezi
Libereckým krajem a Městem Hodkovice nad Mohelkou
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 201
hlasování č. 62

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

67. (66) Majetkoprávní operace - záměr darování pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou
Ing. Volfová doplnila, že Komise RLK pro nakládání s nemovitým majetkem kraje
nedoporučila schválit darování pozemku. Předmětný pozemek obklopuje organizaci Centrum
denních služeb, kde se také nachází přístupová cesta pro zásobování a parkování organizace.
Po kratší diskusi mezi členy rady kraje k předloženému materiálu nechal M. Půta hlasovat
o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 493/17/RK
Majetkoprávní operace - záměr darování pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou
Rada kraje po projednání
neschvaluje
záměr darování nemovité věci ve správě příspěvkové organizace Domov a Centrum denních
služeb Jablonec nad Nisou, se sídlem U Balvanu 4117/2, 466 01 Jablonec nad Nisou,
IČO 75070758, a to: p.p.č. 362/52 o výměře 1543 m2, ostatní plocha, způsob využití zeleň,
nacházející se v k.ú. Jablonec nad Nisou, obci Jablonec nad Nisou, evidované na listu
vlastnictví č. 12608 u Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou, Statutárnímu městu
Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou,
IČO 00262340
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit po schválení, zaslání dopisu
na Statutární město Jablonec nad Nisou.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 63 pro 7
proti
1
zdržel se
1 byl přijat
MUDr. Sobotka
Ing. Loučková Kotasová
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68. (67) Majetkoprávní operace – záměry prodeje:
1.
pozemku v k.ú. Polevsko
2.
pozemku v k.ú. Rozstání pod Ještědem
Ing. Volfová vysvětlila písemnou žádost pana Froňka na snížení kupní ceny pozemku
na 100 Kč/m2. Paní náměstkyně navrhla ponížit tuto částku na konečných 250 Kč/m2.
S citovanou úpravou členové rady kraje souhlasili.
Poté bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 494/17/RK
Majetkoprávní operace – záměry prodeje:
1.
pozemku v k.ú. Polevsko
2.
pozemku v k.ú. Rozstání pod Ještědem
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. předběžný záměr prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078, a to části p.p.č. 836/1 o předpokládané výměře 88 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v k.ú. Polevsko, obci Polevsko, evidované na listu
vlastnictví č. 312 u Katastrálního úřadu pracoviště Česká Lípa, Václavu Froňkovi,
'''''''' '''''''' ''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''', za kupní cenu ve výši 250 Kč/m2, s tím, že kupující
uhradí náklady spojené s vypracováním geometrického plánu,
2. předběžný záměr prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078 a to: části p.p.č. 1147/6 o předpokládané výměře 180 m2, ostatní plocha,
způsob využití silnice, nacházející se v k.ú. Rozstání pod Ještědem, obci Světlá
pod Ještědem, evidované na listu vlastnictví č. 90 u Katastrálního pracoviště Liberec,
manželům Marku Eichlerovi'' ''''''' '''' '''''''''''', a Ing. Kateřině Eichlerové, ''''''' '''' '''''''''''', oba
bytem ''''''''''''' ''''''''''' za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, s tím, že kupující uhradí náklady
spojené s vypracováním geometrického plánu
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit po schválení, zaslání dopisů
žadatelům.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 64

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

69. (68) Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku v k.ú. Heřmanice
v Podještědí
Ing. Volfová podala vysvětlení k předloženému materiálu.
M. Půta upozornil na rozdíl mezi usnesením a důvodovou zprávou v uvedeném jméně
žadatelky. Požádal o opravu důvodové zprávy po projednání.
Bez další diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 495/17/RK
Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku v k.ú. Heřmanice v Podještědí
Rada kraje po projednání
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neschvaluje
předběžný záměr darování nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078,
a to: části p.p.č. 3134 o předpokládané výměře 68 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v k.ú. Heřmanice v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí, evidované na listu
vlastnictví č. 205 u Katastrálního pracoviště Liberec, Janě Boškové, ''''''' ''''' ''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''',
schvaluje
předběžný záměr prodeje nemovité věci ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO 70946078
a to: části p.p.č. 3134 o předpokládané výměře 68 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice,
nacházející se v k.ú. Heřmanice v Podještědí, obci Jablonné v Podještědí, evidované na listu
vlastnictví č. 205 u Katastrálního pracoviště Liberec, spoluvlastníkům Jiřímu Boškovi,
'''' ''''''' '''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' (podíl 1/4), Janě Boškové, '''''' '''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''' (podíl 1/4), Petře
Dubkové, '''''''' '''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''''''''' (podíl 1/4), Michaele Mason, '''' ''''' ''''''''''''
''''''''''''''''''''''''' (podíl 1/4), za kupní cenu ve výši 100 Kč/m2, s tím, že kupující uhradí náklady
spojené s vypracováním geometrického plánu
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit po schválení, zaslání dopisu
žadatelům.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 65

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

70. (69) Majetkoprávní operace – záměry pronájmu nebytových prostor v budově „E“
v k.ú. Liberec na dobu určitou
Připomínky ani dotazy nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 496/17/RK
Majetkoprávní operace – záměry pronájmu nebytových prostor v budově „E“
v k.ú. Liberec na dobu určitou
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. záměr pronájmu nebytových prostor – 2 kanceláří (č. 3.09, 3.10) o celkové podlahové
ploše 54,26 m2, nacházejících se ve 3. NP budovy Liberec IV – Perštýn, č.p. 525, způsob
využití jiná stavba (budova „E“) jež je součástí p.p.č. 4008/1 o výměře 3829 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, a dále 1 parkovacího místa na p.p.č. 4012 a p.p.č. 4009/1,
nacházejících se v k.ú. Liberec, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 4358
u Katastrálního pracoviště Liberec, Ministerstvu pro místní rozvoj, se sídlem
Staroměstské nám. 932/6, 110 00 Praha – Staré Město, IČO 66002222, za účelem
administrativní a kancelářské činnosti „Eurocentra“, za nájemné ve výši 1.050 Kč
bez DPH za m2/rok za nebytové prostory a ve výši 3.966,94 Kč bez DPH/rok za 1
parkovací místo na parkovišti před budovou, na dobu určitou tj. od 1. 8. 2017 do 31. 12.
2023,
2. záměr pronájmu nebytových prostor – 3 kanceláře (č. 2.09,2.10.,2.11) o celkové
podlahové ploše 82,35 m2, nacházejících se ve 2. NP budovy Liberec IV – Perštýn,
č.p. 525, způsob využití jiná stavba (budova „E“) jež je součástí p.p.č. 4008/1 o výměře
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3829 m2, zastavěná plocha a nádvoří, a dále 2 parkovacích míst na p.p.č. 4012
a p.p.č. 4009/1, nacházejících se v k.ú. Liberec, obci Liberec, evidovaných na listu
vlastnictví č. 4358 u Katastrálního pracoviště Liberec, Agentuře pro podporu podnikání
a investic CzechInvest, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 - Nové Město,
IČO 71377999, za účelem administrativní a kancelářské činnosti, za nájemné ve výši
1.050 Kč bez DPH za m2/rok za nebytové prostory a ve výši 7.933,87 Kč bez DPH/rok
za 2 parkovací místa na parkovišti před budovou, na dobu určitou tj. od 1. 8. 2017
do 31. 12. 2022
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit po schválení, zveřejnění
záměrů pronájmu na úřední desce Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 66 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
71. (70) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové
dokumentace investiční akce Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS
Liberec, p.o.“
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 497/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace
investiční akce Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec, p.o.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace investiční
akce Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec, p.o.“ 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,
Bc. Zuzana Halamová, odborný zaměstnanec oddělení investic,
náhradník Ing. Milada Blahová, odborný zaměstnanec oddělení investic,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Karolína Šimonová, projektový manažer,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů
b) hodnotící komisi ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí,
náhradník Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu
hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
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Bc. Zuzana Halamová, odborný zaměstnanec oddělení investic,
náhradník Ing. Milada Blahová, odborný zaměstnanec oddělení investic,
Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů,
náhradník Bc. Karolína Šimonová, projektový manažer,
Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku,
náhradník Mgr. Jolana Šebková, vedoucí odboru sociálních věcí,
schvaluje
a) formulář „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“,
b) text „Zadávací dokumentace“,
c) závazný návrh Smlouvy o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/815/2017
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. 67

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

72. (71) Veřejná zakázka „Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. – výměna oken
v pavilonu „A“ a „B“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Ing. Koudelka stručně popsal důvody prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 498/17/RK
Veřejná zakázka „Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. – výměna oken v pavilonu
„A“ a „B“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o prodloužení lhůty pro podání nabídek na 4. 4. 2017 u zadávacího řízení veřejné zakázky
„Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o. – výměna oken v pavilonu „A“ a „B“,
schvaluje
upravený text výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném
znění.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 68

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

73. (75) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Expozice
horolezectví v Českém ráji“
Ing. Koudelka uvedl předložený materiál.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 499/17/RK
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Expozice horolezectví
v Českém ráji“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Expozice horolezectví v Českém ráji“, a to
uchazeče TERMIL a.s., IČO 25490885, se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05
Jablonec nad Nisou, za nabídkovou cenu 15.762.030 Kč bez DPH, 19.072.056 Kč vč. DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/4544/2016 mezi Libereckým krajem na jedné straně
a společností TERMIL a.s., IČO 25490885, se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05
Jablonec nad Nisou na straně druhé
a ukládá
Markovi Pieterovi, náměstkovi hejtmana, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 69

pro

8

proti

0

zdržel se
M. Pieter

1

byl přijat

Pokračování projednávání přerušeného bodu č. 74.
Protinávrh Libereckého kraje k návrhu KNL na úpravu Stanov společnosti Krajská
nemocnice Liberec, a. s.
Členové rady kraje se dohodli na nominaci Mgr. Vladimíra Richtera, jako zástupce
Libereckého kraje do výboru pro audit. Mgr. Richter je bývalý krajský zastupitel, předchozí
starosta Města Jilemnice, člen finančního výboru a zabývá se daňovým poradenstvím.
M. Půta osloví starostu Města Turnov a primátora Statuárního města Liberec s žádostí
o nominaci jejich zástupce do výboru pro audit. Dále pan hejtman nastínil personální situaci
v obsazení dozorčí rady společnosti.
Příloha matriálu - Protinávrh LK bude upraven po projednání ve smyslu vyjmutí bodu 6.1 Rozhodnutí o změnách stanov společnosti, doplněn bude Mgr. Richter, jako zástupce za LK
do výboru pro audit. U dalších zástupců tohoto výboru z řad akcionářů bude uvedeno
„zástupce Statutárního města Liberec a Města Turnov“, konkrétní jména budou aktuálně
doplněna.
V materiálu pro jednání zastupitelstva kraje bude navrženo vzetí na vědomí návrhu pozvánky
a pořadu jednání valné hromady společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s., odsouhlasení
protinávrhu Libereckého kraje k usnesení k bodu č. 3, 4 a 5 pořadu jednání valné hromady
společnosti a delegován bude M. Půta jako zástupce kraje na valnou hromadu. Dále bude
uloženo hejtmanovi kraje, aby na jednání valné hromady Krajské nemocnice Liberec, a. s.,
hlasoval pro navržená usnesení valné hromady, s výjimkou usnesení o změně stanov a volby
členů výboru pro audit a předložil protinávrh usnesení za Liberecký kraj k bodu č. 3, 4 a 5
pořadu jednání. Přílohou materiálu bude Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit.
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 500/17/RK
Protinávrh Libereckého kraje k návrhu KNL na úpravu Stanov společnosti Krajská
nemocnice Liberec, a. s.
Rada kraje po projednání
souhlasí
s protinávrhem Libereckého kraje na úpravu stanov společnosti Krajská nemocnice Liberec,
a. s., a s usnesením k bodu č. 3, 4 a 5 pořadu jednání valné hromady společnosti Krajská
nemocnice Liberec, a.s., IČ 27283933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I - Staré Město,
460 01 Liberec, doručovací číslo 460 63, která se uskuteční dne 13. 4. 2017
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje protinávrh usnesení k bodu č. 3, 4 a 5 pořadu jednání valné
hromady společnosti.
Termín: 28. 03. 2017
hlasování č. 70

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Pokračování projednávání přerušeného bodu č. 61.
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zastoupení zadavatele
při smluvním zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou“
Na jednání byli přizváni Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy, a Ing. Monika Šulcová,
vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
Ing. Šulcová k části pod názvem „4. LK – KHK zbytek“ vysvětlila, že Liberecký kraj bude
hradit výkony na svém území. Většina tohoto úseku drážní linky je na území
Královéhradeckého kraje (dále KHK), který má uzavřenou smlouvu do roku 2021, ale
Liberecký kraj pouze do roku 2019. Je tedy třeba překlenout období 2 let. Z uvedeného
důvodu je navrhována varianta dohody s KHK, který by objednávku učinil i po území LK
s tím, že by bylo smluvně ošetřeno financování. Pokud by tato varianta nebyla průchozí, řešila
by se varianta přímým zadáním s dopravcem.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 501/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zastoupení zadavatele
při smluvním zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Zastoupení zadavatele při smluvním zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní
osobní dopravou“,
jmenuje
hodnotící komisi ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku,
náhradník Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
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Ing. Pavel Blažek, KORID LK, spol. s r. o.,
náhradník Ing. Pavel Jaško, KORID LK, spol. s r. o.,
Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
náhradník Ing. Monika Šulcová, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) závazný návrh příkazní smlouvy č. OLP/834/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 71

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

74. (75) Různé
M. Půta se domnívá, že by měla společnost KORID LK, spol. s r. o., provést optimalizaci
dopravního systému v Libereckém kraji. Neustále dochází k navyšování počtu linek, počtu
najetých km, zavádění nových spojů aj., což má za následek vyšší náklady a závazky. Dále by
měla tato společnost provést porovnání, jak se za posledních 10 let změnily výstupy – ceny
pohonných hmot, práce a nakupovaných autobusů. Zároveň by se měly porovnat ceny
jízdného s jinými kraji v ČR.
Pan hejtman uvedl, že by společnost KORID LK, spol. s r. o., měla zpracovat následující
varianty řešení
1. jednat s obcemi o navýšení současného příspěvku 90 Kč za jednoho obyvatele,
2. upravit jízdní řády – optimalizace,
3. změnit ceny jízdného,
4. vyhotovit variantu kombinace vyjmenovaného.
Členové rady kraje se dohodli, že bude jednáno se společností KORID LK, spol. s r. o,
o vyhotovení variantního řešení optimalizace dopravního systému v Libereckém kraji.

----- XXXXX -----
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Další náměty ani připomínky nebyly vzneseny, Martin Půta, hejtman, ukončil 5. zasedání
rady kraje v 11.10 hodin.
Ověřovatelé:

Ing. Květa Vinklátová

……………..………………….……

MUDr. Přemysl Sobotka

………………………………………

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

Liberec, 24. 3. 2017
Zapsala: Jana Kvapilová
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