Z á p i s č. 6
z 6. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 4. 4. 2017

Přítomno

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

Omluvena

Ing. Radka Loučková Kotasová

Ověřovatelé

Petr Tulpa, Mgr. Pavel Svoboda

Zapisovatelka

Jitka Machálková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisu
z 5. zasedání RK dne 21. 3. 2017
6. zasedání rady kraje v roce 2017 zahájil Martin Půta, hejtman, v 7.05 hodin. Omluvil
nepřítomnost Ing. Radky Loučkové Kotasové. Ověřovateli zápisu byli navrženi Petr Tulpa
a Mgr. Pavel Svoboda, zapisovatelkou dnešního jednání byla určena Jitka Machálková.
M. Půta se dále dotázal, zda byl ověřen zápis z 5. RK konané dne 21. 3. 2017. Zápis ověřen
byl, připomínky nikdo nevznesl, tímto je považován za schválený.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích.
hlasování č. 1

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisu z 5. zasedání RK dne 21. 3. 2017

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
kraje

5.

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

6.

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

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

odb. kancelář
hejtmana

Z

Zápis z 6. zasedání RK konaného dne 4. 4. 2017
7.

Aktualizace Seznamu významných akcí
podporovaných Libereckým krajem

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

8.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Monitoring
médií pro Liberecký kraj“

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

9.

Návrh na volbu přísedících Krajského
soudu v Ústí nad Labem – pobočka
v Liberci a Krajského soudu v Hradci
Králové

Martin Půta

odb. správní

10.

Návrh na vyvěšení romské vlajky
u příležitosti Mezinárodního dne Romů
(8. dubna)

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

11.

Svěření rozhodování o uzavírání dodatků
ke smlouvám o pojištění majetku,
odpovědnosti a vozidel včetně jejich
podpisu krajskému úřadu

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

12.

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

13.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Nákup a odkup osobních
automobilů“

Ing. Jitka Volfová odb. kancelář
ředitele

14.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Nákup velkoprostorového
osobního automobilu“

Ing. Jitka Volfová odb. kancelář
ředitele

15.

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Personální audit vybraných odborů
Krajského úřadu Libereckého kraje“ –
informace o změně lhůty pro podání
nabídek

Ing. Jitka Volfová odb. kancelář
ředitele

16.

Záměr rozdělení a zapojení zůstatku
disponibilních zdrojů z dosažených
vyšších příjmů a nerealizovaných výdajů
Libereckým krajem alokací použitelných
finančních zdrojů minulých
rozpočtových období do rozpočtu kraje
2017

Ing. Jitka Volfová odb. ekonomiky

17.

Plnění rozpočtu kraje za období leden
až březen 2017
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Z

Z

Z pís. Ing. Jitka Volfová odb. ekonomiky

Zápis z 6. zasedání RK konaného dne 4. 4. 2017
18.

Protokol o kontrole č. j. OK-12/17 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje,
se sídlem Masarykova 542/18, 460 01
Liberec I – Staré Město, příspěvková
organizace Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kontroly

19.

Protokol o kontrole č. j. OK-78/17-N Základní škola Tanvald, se sídlem Údolí
Kamenice 238, 468 41 Tanvald,
příspěvková organizace Libereckého
kraje

Mgr. René Havlík odb. kontroly

20.

Protokol o kontrole č. j. OK- 07/17
Základní škola a mateřská škola
logopedická, se sídlem Elišky
Krásnohorské 921/22, 460 14 Liberec
XIV - Ruprechtice, příspěvková
organizace Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kontroly

21.

Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné
výroby Libereckého kraje“

Z pís. Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

22.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 104/17 – snížení kapitoly 92303
Spolufinancování EU, ekonomického
odboru, navýšení kapitoly 92307
Spolufinancování EU, odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu,
poskytnutí návratné finanční výpomoci
Severočeskému muzeu v Liberci,
příspěvkové organizaci,
na předfinancování projektu

Z

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

23.

Rozpočtové opatření č. 105/17 – účelové Z pís. Ing. Květa
dotace Ministerstva kultury ČR
Vinklátová
pro příspěvkové organizace resortu
cestovního ruchu, památkové péče
a kultury

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

24.

Změna příloh č. 1 zřizovacích listin
Z
vybraných příspěvkových organizací
resortu školství, mládeže a zaměstnanosti

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

1)

2)

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec
nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace
Integrovaná střední škola, Vysoké
nad Jizerou, Dr. Farského 300,
příspěvková organizace
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Petr Tulpa
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3)

4)

Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace
Gymnázium a Střední odborná škola,
Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková
organizace

25.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 99/17 – úprava kapitoly 917 04 –
Transfery – odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu – rozhodnutí
o poskytnutí/neposkytnutí účelových
dotací v oblasti tělovýchovy a sportu

Z

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

26.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 101/17 – úprava kapitoly 917 04 –
Transfery - odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu a 914 04
Působnosti - odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu – Veletrh dětské
knihy

Z

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

27.

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1633/2016 Z
o poskytnutí účelové dotace AC Turnov,
z.s., na projekt Memoriál Ludvíka Daňka

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

28.

Rozpočtové opatření č. 103/17 – úprava Z pís. Petr Tulpa
kapitoly 912 04 - účelové příspěvky
PO, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu a poskytnutí
mimořádných účelových neinvestičních
příspěvků včetně podmínek stanovených
zřizovatelem vybraným příspěvkovým
organizacím na akci Spolupráce
s Divadlem F. X. Šaldy Liberec

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

29.

Rozpočtové opatření č. 107/17 – úprava Z pís. Petr Tulpa
kapitoly 912 04 - účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu a poskytnutí mimořádných
účelových příspěvků včetně podmínek
stanovených zřizovatelem Gymnáziu
a Střední odborné škole, Jilemnice,
Tkalcovská 470, příspěvková organizace

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

30.

Rozpočtové opatření č. 109/17 – účelová Z pís. Mgr. René Havlík
dotace MŠMT na financování přímých
neinvestičních výdajů pro školy
a školská zařízení zřizované Libereckým
krajem a obcemi Libereckého kraje
a na financování soukromých škol na rok
2017

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

-4-

Zápis z 6. zasedání RK konaného dne 4. 4. 2017
31.

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

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

32.

Stanovisko kraje k žádosti Středního
odborného učiliště nábytkářského
a střední odborné školy, s. r. o. o úpravu
oborových kapacit

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

33.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Vybavení výpravy Libereckého kraje
reprezentačním oblečením na Hry VIII.
letní olympiády dětí a mládeže České
republiky 2017"

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

34.

Žádosti o poskytnutí individuálních
dotací z rozpočtu Libereckého kraje
příspěvkové organizaci MŠ „Beruška“,
Na Pískovně 761/3, Liberec a zapsanému
spolku Montessori, Tyršova stezka,
Jablonec nad Nisou
NEPŘEDLOŽENO

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Nepředloženo
35.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření,
Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969,
příspěvková organizace, za rok 2016

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

36.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření,
Gymnázium, Mimoň, Letná 263,
příspěvková organizace, za rok 2016

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

37.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Gymnázium, Jablonec nad Nisou,
U Balvanu 16, příspěvková organizace,
za rok 2016

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

38.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Gymnázium, Tanvald, Školní 305,
příspěvková organizace, za rok 2016

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

39.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11,
Partyzánská 530, příspěvková
organizace, za rok 2016

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

40.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884,
příspěvková organizace, za rok 2016

Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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41.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily,
Nad Špejcharem 574, příspěvková
organizace, za rok 2016

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

42.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804,
příspěvková organizace, za rok 2016

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

43.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace,
za rok 2016

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

44.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Gymnázium a Střední odborná škola,
Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková
organizace, za rok 2016

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

45.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Liberec, Jeronýmova
425/27, příspěvková organizace, za rok
2016

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

46.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí
Osvobození 422, příspěvková
organizace, za rok 2016

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

47.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Vyšší odborná škola mezinárodního
obchodu a Obchodní akademie, Jablonec
nad Nisou, Horní náměstí 15,
příspěvková organizace, za rok 2016

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

48.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky,
Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková
organizace, za rok 2016

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

49.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Střední průmyslová škola, Česká Lípa,
Havlíčkova 426, příspěvková organizace,
za rok 2016

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

50.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Střední průmyslová škola stavební,
Liberec 1, Sokolovské náměstí 14,
příspěvková organizace, za rok 2016

Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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51.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Střední průmyslová škola strojní
a elektrotechnická a Vyšší odborná škola,
Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková
organizace, za rok 2016

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

52.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Střední průmyslová škola textilní,
Liberec, Tyršova 1, příspěvková
organizace, za rok 2016

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

53.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Vyšší odborná škola sklářská a Střední
škola, Nový Bor, Wolkerova 316,
příspěvková organizace, za rok 2016

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

54.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova
57, příspěvková organizace, za rok 2016

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

55.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Jablonec
nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková
organizace, za rok 2016

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

56.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší
470, příspěvková organizace, za rok
2016

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

57.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova
373, příspěvková organizace, za rok
2016

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

58.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická, Liberec,
Kostelní 9, příspěvková organizace,
za rok 2016

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

59.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Střední zdravotnická škola, Turnov,
28. října 1390, příspěvková organizace,
za rok 2016

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

60.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Střední škola a Mateřská škola, Liberec,
Na Bojišti 15, příspěvková organizace,
za rok 2016

Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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61.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Střední škola strojní, stavební a dopravní,
Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvková organizace, za rok 2016

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

62.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Integrovaná střední škola, Semily,
28. října 607, příspěvková organizace,
za rok 2016

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

63.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Integrovaná střední škola, Vysoké
nad Jizerou, Dr. Farského 300,
příspěvková organizace, za rok 2016

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

64.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace, za rok 2016

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

65.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Střední průmyslová škola technická,
Jablonec nad Nisou, Belgická 4852,
příspěvková organizace, za rok 2016

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

66.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec
nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace, za rok 2016

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

67.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Střední škola gastronomie a služeb,
Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková
organizace, za rok 2016

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

68.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Střední škola, Lomnice nad Popelkou,
Antala Staška 213, příspěvková
organizace, za rok 2016

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

69.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková
organizace, za rok 2016

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

70.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Střední odborná škola, Liberec,
Jablonecká 999, příspěvková organizace,
za rok 2016

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

71.

Účetní závěrka Obchodní akademie,
Hotelová škola a Střední odborná škola,
Turnov, Zborovská 519, příspěvková
organizace, za rok 2016

Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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72.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Základní škola a mateřská škola
logopedická, Liberec, příspěvková
organizace, za rok 2016

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

73.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Základní škola a Mateřská škola
pro tělesně postižené, Liberec, Lužická
920/7, příspěvková organizace, za rok
2016

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

74.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Základní škola, Jablonec nad Nisou,
Liberecká 1734/31, příspěvková
organizace, za rok 2016

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

75.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Základní škola a Mateřská škola
při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531,
příspěvková organizace, za rok 2016

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

76.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Základní škola a Mateřská škola
při nemocnici, Liberec, Husova 357/10,
příspěvková organizace, za rok 2016

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

77.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Základní škola a Mateřská škola,
Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4,
příspěvková organizace, za rok 2016

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

78.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Základní škola, Tanvald, Údolí
Kamenice 238, příspěvková organizace,
za rok 2016

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

79.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Základní škola a Mateřská škola,
Jilemnice, Komenského 103,
příspěvková organizace, za rok 2016

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

80.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Základní škola speciální, Semily,
Nádražní 213, příspěvková organizace,
za rok 2016

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

81.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská
570, příspěvková organizace, za rok
2016

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

82.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Dětský domov, Jablonné v Podještědí,
Zámecká 1, příspěvková organizace,
za rok 2016

Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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83.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Dětský domov, Základní škola
a Mateřská škola, Krompach 47,
příspěvková organizace, za rok 2016

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

84.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Dětský domov, Dubá - Deštná 6,
příspěvková organizace, za rok 2016

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

85.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Dětský domov, Jablonec nad Nisou,
Pasecká 20, příspěvková organizace,
za rok 2016

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

86.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005,
příspěvková organizace, za rok 2016

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

87.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Dětský domov, Semily, Nad Školami
480, příspěvková organizace, za rok
2016

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

88.

Účetní závěrka Domov mládeže, Liberec,
Zeyerova 33, příspěvková organizace,
za rok 2016

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

89.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Pedagogicko-psychologická poradna,
Česká Lípa, Havlíčkova 443,
příspěvková organizace, za rok 2016

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

90.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Pedagogicko-psychologická poradna,
Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace, za rok 2016

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

91.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Pedagogicko-psychologická poradna,
Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková
organizace, za rok 2016

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

92.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Pedagogicko-psychologická poradna,
Semily, Nádražní 213, příspěvková
organizace, za rok 2016

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

93.

Účetní závěrka a výsledek hospodaření
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje,
příspěvková organizace, za rok 2016

Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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94.

Výroční zpráva Silnice LK a.s. za období Z pís. Marek Pieter
1. 10. 2015 – 30. 9. 2016

odb. dopravy

95.

Změna zřizovací listiny Krajské správy
silnic Libereckého kraje, včetně přílohy
č. 1

Marek Pieter

odb. dopravy

96.

Rozpočet Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvková
organizace na rok 2017 a rozpočtový
výhled na roky 2018 až 2019

Marek Pieter

odb. dopravy

97.

Rozpočtové opatření č. 102/17 – 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

98.

Poskytnutí investičního příspěvku KSS
LK na akci „Projektové dokumentace
na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 2019“ – 2. část, včetně podmínek
stanovených zřizovatelem

Marek Pieter

odb. dopravy

99.

Poskytnutí návratné finanční výpomoci
a investičního příspěvku Krajské správě
silnic Libereckého kraje, příspěvkové
organizaci na předfinancování
a spolufinancování projektu „Od zámku
Frýdlant k zámku Czocha“; Smlouva
s příspěvkovou organizací Krajská
správa silnic Libereckého kraje

Marek Pieter

odb. dopravy

100.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Silnice
III/2711 Chotyně, havárie opěrné zdi“

Marek Pieter

odb. dopravy

101.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Silnice
III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie
propustku“

Marek Pieter

odb. dopravy

102.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice III/29011 Ludvíkov –
Nové Město pod Smrkem“

Marek Pieter

odb. dopravy

103.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Most ev.č. 260-006
přes Obrtku v Tuhani“

Marek Pieter

odb. dopravy

104.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice III/03520 Javorník“

Marek Pieter

odb. dopravy

- 11 -

Z

Z

Zápis z 6. zasedání RK konaného dne 4. 4. 2017
105.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice III/2719 Hrádek
nad Nisou, rekonstrukce silnice“

Marek Pieter

odb. dopravy

106.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „TDI –
Jablonecko I.“

Marek Pieter

odb. dopravy

107.

Veřejná zakázka „Most ev. č. 2893-1
Semily“ - změna lhůty pro podání
nabídek

Marek Pieter

odb. dopravy

108.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice III/27250 Liberec,
ul. Hrádecká, rekonstrukce silnice“
NEPŘEDLOŽENO

Marek Pieter

odb. dopravy

Nepředloženo
109.

Veřejná zakázka „Silnice III/29022
Hrabětice – Josefův Důl“ – informace
o změně lhůty pro podání nabídek č. 2

Marek Pieter

odb. dopravy

110.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice II/284 Nová Ves
nad Popelkou, rekonstrukce opěrné zdi“

Marek Pieter

odb. dopravy

111.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice II/290 Bílý Potok,
rekonstrukce silnice“

Marek Pieter

odb. dopravy

112.

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

Marek Pieter

odb. dopravy

113.

Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/309/2016 Z
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje Program 6.3
Podpora projektové přípravy
pro Statutární město Liberec, na projekt
„Cyklostezka od Košické po Poštovní
náměstí (součást Cyklotrasy Odra Nisa,
trasa č. 20)“

Marek Pieter

odb. dopravy

114.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Administrace
zadávacích řízení veřejných zakázek
Zajištění veřejných služeb v přepravě
cestujících v autobusové dopravě
pro období 2019 - 2029“

Marek Pieter

odb. dopravy

115.

Smlouva o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o.

Marek Pieter

odb. dopravy
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116.

Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku
veřejné služby v drážní osobní dopravě
„Jizerskohorská železnice“
č. OLP/1813/2009 – dopravce České
dráhy, a.s.
NEPŘEDLOŽENO

Marek Pieter

odb. dopravy

Nepředloženo
117.

Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku
veřejné služby v drážní dopravě
č. OLP/601/2009 („zbytková smlouva“)
– dopravce České dráhy, a.s.
NEPŘEDLOŽENO

Marek Pieter

odb. dopravy

Nepředloženo
118.

Rozpočtové opatření č. 110/17 –
navýšení kapitoly 1409 – Působnosti
ve zdravotnictví - Účelová dotace
ze státního rozpočtu – prevence TBC

Z pís. Mgr. René Havlík odb. zdravotnictví

119.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 100/17 – navýšení příjmů kraje
a výdajů kapitoly 917 05 – Transfery,
odbor sociálních věcí, poskytnutí
individuálních dotací z rozpočtu
Libereckého kraje

Z

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

120.

Rozhodnutí o neposkytnutí individuální
dotace z rozpočtu Libereckého kraje

Z

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

121.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi rezortu sociálních věcí

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

122.

Transformační plán zařízení Domov
Sluneční dvůr, příspěvková organizace

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

123.

Transformační plán zařízení Domov
a Centrum denních služeb Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

124.

Účetní závěrky a výsledek hospodaření
příspěvkových organizací resortu
sociálních věcí za rok 2016

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

125.

Rozpočtové opatření č. 108/17 – snížení Z pís. Ing. Radka
výdajů kapitoly 923 03 –
Loučková
Spolufinancování EU, ekonomický odbor
Kotasová
a navýšení výdajů v kapitole 923 06 –
Spolufinancování EU, odbor dopravy –
projektový záměr „Silnice II/286
revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“
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126.

Smlouva o spolupráci veřejných
zadavatelů k veřejné zakázce „Zajištění
TDI pro stavbu silnice II/293 Jilemnice,
humanizace“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

127.

Projekt „Kolem kolem Jizerek“ –
zapojení LK do projektu a Dohoda
o spolupráci na projektu

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

128.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace
a Podmínky k projektu „Silnice II/273
úsek hranice kraje - Okna“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

129.

Rozpočtové opatření č. 106/17 – účelová Z pís. Ing. Radka
dotace k projektu „Smart akcelerátor
Loučková
Libereckého kraje“
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

130.

Rozpočtové opatření č. 98/17 – 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

131.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Studie
proveditelnosti – Informační systémy
pro správu a evidenci dopravní
infrastruktury ePasport“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

132.

Projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém
kraji II.“ – závazek předfinancování

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

133.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Zpracování
studie proveditelnosti a projektové
žádosti pro projekt Inovační centrum –
podnikatelský inkubátor Libereckého
kraje“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

134.

Zpráva o činnosti příspěvkové
organizace resortu životního prostředí,
zemědělství a rozvoje venkova za rok
2016

- 14 -
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Z

Z pís. Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství
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135.

Rozpočet na rok 2017 a střednědobý
rozpočtový výhled pro období 2018 2019 Střediska ekologické výchovy
Libereckého kraje, příspěvkové
organizace

136.

Prominutí penále z odvodu za porušení
rozpočtové kázně
A.
B.

Z

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

Svazek obcí Košťálov a Libštát
Město Osečná

137.

Pravidla pro posuzování žádostí o účast
v rámci dynamického nákupního systému

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

138.

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

139.

Veřejná zakázka „Výměna oken a oprava
a zateplení fasády, Gymnázium
Frýdlant“ – informace o změně lhůty
pro podání nabídek

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

140.

Veřejná zakázka „Rekonstrukce budovy
„E“ na kancelářský objekt – stavební
práce“ – dodatek č. 3

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

141.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Zpracování
projektové žádosti do IROP 3.1 –
Knihovny“

Marek
Pieternáměstek
hejtmana, řízení
rezortu dopravy,
investic a
veřejných zakázek

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

142.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Zajištění
výkonu technického dozoru investora
a koordinátora BOZP pro investiční akci
Expozice horolezectví v Českém ráji“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

143.

Majetkoprávní operace - smlouva
o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie
v k.ú. Jablonecké Paseky

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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144.

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

145.

Majetkoprávní operace – koupě
NEPŘEDLOŽENO

a)
b)
146.

b)
147.

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

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

pozemků v k.ú. Tanvald
(FAMA 2016/10/005)
kupní smlouva
Majetkoprávní operace – prodej:

1.

a) pozemku v k.ú. Heřmanice v Podještědí
b) kupní smlouva

2.

a) pozemku v k.ú. Loučná nad Nisou
b) kupní smlouva

148.

Z

pozemků v k.ú. Jablonné v Podještědí
(FAMA 2016/10/067)
kupní smlouva
Majetkoprávní operace – koupě:

a)

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Majetkoprávní operace – darování:

1.

a) pozemku v k.ú. Sloup v Čechách
b) darovací smlouva

2.
3.

a) pozemků v k.ú. Jestřebí u České Lípy
b) darovací smlouva
a) pozemků v k.ú. Soběslavice

4.

b) darovací smlouva
a) pozemků v k.ú. Smržovka

5.

b) darovací smlouva
a) pozemků v k.ú. Železný Brod
b) darovací smlouva

6.

a) pozemků v k.ú. Skalice u České Lípy
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b) darovací smlouva
149.

Majetkoprávní operace – koupě:

a)

pozemku v k.ú. Skalice u České Lípy

b)

kupní smlouva

150.

Majetkoprávní operace – směna:

1.
2.

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Z

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

a) pozemků v k.ú. Jestřebí u České Lípy
b) směnná smlouva
a) pozemků v k.ú. Stará Ves u Vysokého
nad Jizerou (FAMA 2016/09/081)
b) směnná smlouva

3.

a) pozemků v k.ú. Stará Ves u Vysokého
nad Jizerou (FAMA 2016/09/82)
b) směnná smlouva

4.

a) pozemků v k.ú. Česká Lípa
b) směnná smlouva

151.

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

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

152.

Majetkoprávní operace – záměr
pronájmu nebytového prostoru v budově
„C“ v k.ú. Liberec na dobu neurčitou

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

153.

Majetkoprávní operace – koupě:

1.

a) pozemku v k.ú. Sněhov
(FAMA 2017/02/032)
b) kupní smlouva

2.

a) pozemku v k.ú. Polevsko
(FAMA 2017/02/084)
b) kupní smlouva

3.

a) pozemku v k.ú. Janov nad Nisou
(FAMA 2017/02/093)
b) kupní smlouva
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4.

5.

a) pozemku v k.ú. Janov nad Nisou
(FAMA 2017/02/100)
b) kupní smlouva
a) pozemku v k.ú. Modřišice
b) kupní smlouva

154.
a)

b)

Písemné informace předkládané
zastupitelstvu kraje
Informace o zahraničních pracovních
cestách členů Rady a Zastupitelstva LK
za období 1. - 31. 1. a 1. - 28. 2. 2017

Z pís. členové rady kraje
Martin Půta

Zpráva o stavu romské menšiny
v Libereckém kraji za rok 2016
Zpráva o realizaci projektu Zdravý
Liberecký kraj a místní Agendy 21
za rok 2016

Mgr. Pavel Svoboda

Písemné informace

členové

Zpráva o vyúčtování 12. benefičního
plesu hejtmana
Administrativní chyba v usnesení
č. 0738/16/RK v rámci programu
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“

Martin Půta

Přehled veřejných zakázek projednaných
na 4. a 5. zasedání rady kraje
a 5. mimořádném zasedání rady kraje

Marek Pieter

156.

Příprava 4. zasedání zastupitelstva kraje
konaného dne 25. 4. 2017

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

157.

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

Marek Pieter

odb. dopravy

158.

Rozpočtové opatření č. 111/17 –
Navýšení kapitoly 923 09 –
Spolufinancování EU odbor
zdravotnictví – neinvestiční dotace
na projekt „Rozvoj lidských zdrojů
v oblasti krizového řízení ZZS
Libereckého kraje“

159.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Audit
příspěvkové organizace Zdravotnická
záchranná služba Libereckého kraje“

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

160.

Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné Z
linkové osobní dopravě pro rok 2017 –
Ústecký kraj

Marek Pieter

odb. dopravy

c)

155.
a)
b)

c)
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161.

Schválení projektové žádosti projektu
„Volnočasové aktivity seniorů
Libereckého kraje“

162.

Různé

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

M. Půta uvedl, že body č. 34, 108, 116, 117 a 145 nebyly předloženy. Bod č. 16 byl dodatečně
rozdán členům rady kraje dne 3. 4. 2017.
Mgr. Havlík požádal o stažení bodu č. 71.
Další požadavky na úpravu programu nikdo nevznesl, M. Půta nechal hlasovat o celkovém
programu jednání.
hlasování č. 2

pro

8

Proti

0

zdržel se

0

byl přijat

3. Kontrola plnění usnesení rady kraje
Bez připomínek a dotazů nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 502/17/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 650/14/RK, 1941/15/RK, 1946/15/RK, 813/16/RK,
1323/16/RK, 1867/16/RK, 14/V/16/RK, 44/17/RK, 60/17/RK, 120/17/RK, 177/17/RK,
195/17/RK, 201/17/RK, 204/17/RK, 262/17/RK, 263/17/RK, 264/17/RK, 265/17/RK,
267/17/RK, 269/17/RK, 280/17/mRK, 290/17/mRK, 292/17/mRK, 293/17/mRK, 303/17/RK,
304/17/RK, 305/17/RK, 310/17/RK, 312/17/RK, 313/17/RK, 315/17/RK, 316/17/RK,
317/17/RK, 318/17/RK, 319/17/RK, 320/17/RK, 321/17/RK, 323/17/RK, 326/17/RK,
327/17/RK, 329/17/RK, 332/17/RK, 334/17/RK, 338/17/RK, 339/17/RK, 340/17/RK,
341/17/RK, 343/17/RK, 346/17/RK, 347/17/RK, 349/17/RK, 350/17/RK, 352/17/RK,
354/17/RK, 355/17/RK, 359/17/RK, 362/17/RK, 367/17/RK, 368/17/RK, 377/17/RK,
378/17/RK, 380/17/RK, 381/17/RK, 383/17/RK, 384/17/RK, 385/17/RK, 388/17/RK,
389/17/RK, 392/17/RK, 393/17/RK, 394/17/RK, 395/17/RK, 396/17/RK, 404/17/RK,
410/17/RK, 411/17/RK, 413/17/RK, 414/17/RK, 416/17/RK, 420/17/RK, 422/17/RK,
427/17/RK, 429/17/mRK, 431/17/mRK, 434/17/RK, 435/17/RK, 440/174/RK, 441/17/RK,
474/17/RK, 479/17/RK, 481/17/RK, 486/17/RK, 488/17/RK, 500/17/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 1723/14/RK ad a) i b) z 31. 3. 2017 na 30. 9. 2017,
-

27/17/RK ad 3) z 30. 4. 2017 na 31. 8. 2017,
428/17/RK ad b) z 28. 3. 2017 na 25. 4. 2017.
hlasování č. 3

pro

8

proti

0
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4. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 503/17/RK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č. 21/17/ZK z 31. 3. 2017 na 30. 6. 2017,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 57/V/16/ZK, 37/17/ZK, 38/17/ZK, 59/17/ZK, 60/17/ZK,
61/17/ZK, 62/17/ZK, 63/17/ZK, 66/17/ZK, 67/17/ZK, 69/17/ZK, 70/17/ZK, 72/17/ZK,
73/17/ZK, 74/17/ZK, 75/17/ZK, 76/17/ZK, 77/17/ZK, 78/17/ZK, 83/17/ZK, 85/17/ZK,
86/17/ZK, 87/17/ZK, 88/17/ZK, 89/17/ZK, 90/17/ZK, 92/17/ZK, 93/17/ZK, 95/17/ZK
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje
k projednání zastupitelstvu kraje.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 4 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
5. Vyhodnocení 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 28. 3. 2017
M. Půta požádal, aby součástí odpovědi na dotaz Bc. Mackovíka byla tabulka obsahující
historický vývoj závazků po splatnosti v NsP ČL, a.s.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 504/17/RK
Vyhodnocení 3. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 28. 3. 2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyhodnocením 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 28. 3. 2017
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, připravit a zaslat Bc. Mackovíkovi
odpověď, od kdy NsP ČL, a.s., vykazuje dluh ve výši 60 mil. Kč, a to v délce 2 měsíců
po splatnosti a dále, kolik finančních prostředků již bylo vydáno jako penalizace za pozdní
splátky.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 5 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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6. Rozpočtové opatření č. 95/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových
dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář
hejtmana
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Ing. Volfová navrhla, aby pro Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, a.s., na akci
2. masopustní ples (ne)jen pro zdravotně postižené, bylo vyčleněno 20.000 Kč.
Následně proběhla krátká diskuze, ze které vyplynulo, že členové rady kraje souhlasí
s návrhem Ing. Volfové.
M. Půta nechal hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 505/17/RK
Rozpočtové opatření č. 95/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací
z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 95/17, kterým se upravují vybrané ukazatele peněžitých darů
a neinvestičních transferů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, ve výši
214.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným
žadatelům o finanční podporu na tyto akce a v této výši
ŽADATEL

IČO/DAT
UM
NAROZE
NÍ

SÍDLEM/TRVALE
BYTEM

AKCE

NÁZEV PARAMETRU

MĚRN
Á
JEDN
OTKA

HODNOTA
PARAMETR
U

MAX.
VÝŠE FIN.
PODPORY

Územní
sdružení
Českého
zahrádkářskéh
o svazu
Liberec

00433551

Slovenského národního
povstání 387/2, 460 04
Liberec V – Kristiánov

6. ročník
floristické
soutěže

Doba konání akce

Den

1

6 000 Kč

Program formátu A5 jako
průvodce na akci,
Letáky formátu A5 na propagaci
akce, Ústřední banner s logy na
hlavní tribuně, Závěrečná zpráva
z akce (statistiky, výsledky)

ks

100, 500, 1,
100

10 000 Kč

Doba trvání akce

Den

2

10 000 Kč

Délka trvání akce

Den

1

10 000 Kč

Doba trvání akce

Den

1

20 000 Kč

Společnost
pro Orbu ČR,
z.s.

17049954

Těšnov 17,, 110 00
Praha

3. ročník
otevřeného
mistrovství
v orbě
Libereckého
kraje

Klub
historických
vozidel Mladá
Boleslav v
AČR

72060972

č.p. 16, 294 26 Boreč

Oldtimer
Bohemia
Rally 2017

GrowJOB
s.r.o.

28310888

Třída Kpt. Jaroše
1844/28, Černá Pole,
602 00 Brno

Severočeský
Metropol a.s.

28668898

Beethovenova 215/24,
400 01 Ústí nad Labem

49294555

Nádražní 213, 513 01
Semily - Podmoklice

… aby měl
člověk blíže
k člověku

Počet účastníků

Osoba

50

10 000 Kč

02107538

Školní 2213, 470 01
Česká Lípa

2.
masopustní
ples (ne)jen

Doba trvání akce

Den

1

20 000 Kč

Podkrkonošsk
á společnost
přátel dětí
zdravotně
postižených,
z.s.
Sdružení
tělesně
postižených

Svět patří
smělým L.B.C.
Osobnost
roku
Libereckého
kraje 2016
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Česká Lípa,
o.p.s.
Sdružení
tělesně
postižených
Česká Lípa,
o.p.s.

pro
zdravotně
postižené
02107538

13. ročník
Dne dětí se
zdravotním
postižením

Školní 2213, 470 01
Česká Lípa

Módní
přehlídka
Made in
Jablonec
2017
"Glamorous
Day"
Memoriál
ppor. Petra
Šimonky –
X. ročník
Ostašovské
poutní
slavnosti s
připomínko
u bitvy u
Liberce

Doba trváni akce

Den

1

20 000 Kč

Doba trvání akce

Den

1 den

20 000 Kč

Doba konání akce

Den

1

20 000 Kč

Ostavšovské poutní slavnosti
s připomínkou bitvy u Liberce

1

den

10 000 Kč

Svaz výrobců
skla a
bižuterie

60253207

Palackého 3145/41, 466
01 Jablonec nad Nisou

Sdružení
válečných
veteránů ČR

45251801

Sokolská 33, 120 00
Praha

Spolek přátel
Ostašova

22849840

Ostašovská 16, 460 10
Liberec XXII

00371360

5. května 26, 511 01
Turnov

Český ráj
dětem

Doba konání akce

Den

1

15 000 Kč

62695720

Ambrožova 728/3, 500
02 Hradec Králové

Den ThDr.
Karla
Farského

Doba trvání akce

Den

1

10 000 Kč

00445126

Dómské náměstí 1/1,
412 01 Litoměřice, Za
nemocnicí

Noc kostelů
2017

Doba konání akce

Den

1

20 000 Kč

25405276

Konopná 776/8, 460 14
Liberec XIV Ruprechtice

Krajská
konference
PPRCH –
Prakticky a
spolu III.

Počet účastníků konference

Osoba

110

13 000 Kč

Turnovské
památky a
cestovní ruch
Královéhradec
ká diecéze
Církve
československ
é husitské
Biskupství
litoměřické

MAJÁK o.p.s.

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která
se uzavře s výše uvedenými podpořenými žadateli
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit smlouvy
o poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje
dle schváleného vzoru mezi Libereckým krajem a výše uvedenými podpořenými žadateli
hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu,
2.

Termín: 30. 06. 2017
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 95/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.

hlasování č. 6

pro

8

proti

0

Termín: 25. 04. 2017
zdržel se
0
byl přijat

7. Aktualizace Seznamu významných akcí podporovaných Libereckým krajem
M. Půta uvedl předložený materiál a požádal ostatní členy rady kraje, aby zvážili,
zda se v některých případech opravdu jedná o významné akce či nikoli.
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Poté proběhla krátká diskuze, ze které vyplynula úprava důvodové zprávy včetně příloh, a to
doplnění akcí - Veletrh dětské knihy a Euroregion Tour. Dále bude ze seznamu vyřazena akce
Jizerská magistrála - podpora údržby lyžařských běžeckých tratí. Důvodem je, že se nejedná
o významnou akci.
M. Půta požádal, aby tento materiál byl předložen jako písemná informace zastupitelům kraje
k případnému připomínkování. Kompletní bod bude předložen zastupitelům ke schválení
na květnovém jednání zastupitelstva kraje.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 506/17/RK
Aktualizace Seznamu významných akcí podporovaných Libereckým krajem
Rada kraje po projednání
souhlasí
s aktualizací Seznamu významných akcí podporovaných Libereckým krajem
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit aktualizovaný Seznam významných akcí
podporovaných Libereckým kraje k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 7
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8. Rozpočtové opatření č. 84/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových
dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář
hejtmana
Mgr. Chýle uvedl předložený materiál a sdělil, že měsíční finanční náklady jsou nižší
než v předchozích letech.
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 507/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Monitoring médií
pro Liberecký kraj“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Monitoring médií pro Liberecký kraj“,
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka TOXIN s.r.o, se sídlem V Olšinách
2300/75, 100 00, Praha, IČO 02225166, za nabídkovou cenu 10.000 Kč bez DPH, 12.100 Kč
včetně DPH (za 1 měsíc poskytované služby po dobu trvání 36 měsíců),
schvaluje
Smlouvu o dílo č. OLP/114/2017 mezi Libereckým krajem a společností TOXIN s.r.o,
se sídlem V Olšinách 2300/75, 100 00, Praha, IČO 02225166
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK
č. 2/2016.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 8
pro 7
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
MUDr. Sobotka
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9. Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
a Krajského soudu v Hradci Králové
M. Půta ve stručnosti uvedl předložený materiál a navrhl, aby byl z návrhu usnesení vyjmut
Bc. A. M. Uhura.
Následně proběhla krátká diskuze, ve které byl akceptován návrh pana hejtmana.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 508/17/RK
Návrh na volbu přísedících Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci
a Krajského soudu v Hradci Králové
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
I) předložený návrh člena Zastupitelstva Libereckého kraje hejtmana Martina Půty na volbu
1. paní Aleny Hořákové, přísedící Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka
v Liberci,
2. paní Marie Ducháčkové, přísedící Krajského soudu v Hradci Králové,
II) že člen Zastupitelstva Libereckého kraje hejtman Martin Půta předloží svoje návrhy
na volbu přísedících Zastupitelstvu Libereckého kraje k rozhodnutí dne 25. 4. 2017.
hlasování č. 9

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

10. Návrh na vyvěšení romské vlajky u příležitosti Mezinárodního dne Romů (8. dubna)
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Někteří členové rady kraje vyjádřili svůj osobní postoj a názor k vyvěšení romské vlajky
na krajském úřadě.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 509/17/RK
Návrh na vyvěšení romské vlajky u příležitosti Mezinárodního dne Romů (8. dubna)
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyvěšením romské vlajky dne 8. dubna 2017 u příležitosti Mezinárodního dne Romů.
hlasování č. 10 pro 6
proti
0
zdržel se
2
byl přijat
MUDr. Sobotka
P. Tulpa
11. Svěření rozhodování o uzavírání dodatků ke smlouvám o pojištění majetku,
odpovědnosti a vozidel včetně jejich podpisu krajskému úřadu
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele.
M. Půta uvedl předložený materiál, bez připomínek nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 510/17/RK
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Svěření rozhodování o uzavírání dodatků ke smlouvám o pojištění majetku,
odpovědnosti a vozidel včetně jejich podpisu krajskému úřadu
Rada kraje po projednání
svěřuje
ve smyslu § 59, odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění,
krajskému úřadu rozhodování o uzavírání dodatků včetně jejich podpisu k pojistným
smlouvám č. OLP/3829/2016 pro pojištění majetku, č. OLP/3830/2016, pro pojištění
odpovědnosti a č. OLP/3831/2016 pro pojištění vozidel – FLOTILA, uzavřených
mezi Libereckým krajem a společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
IČO 47116617, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8,
souhlasí
s tím, aby dodatky k pojistným smlouvám uzavírala a podepisovala Mgr. Ivana Jarošová,
vedoucí odboru kancelář ředitele
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, provést organizační opatření k zajištění
rozhodování o svěřené kompetenci.
Termín: 11. 04. 2017
hlasování č. 11 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
12. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Provádění úklidových služeb v budově
sídla Libereckého kraje a Evropského domu, včetně přilehlých prostor“
M. Pieter podrobně uvedl předložený materiál.
Ing. Volfová upozornila na problém, kdy účastník v nabídce uvede pro potřeby hodnocení
počet osob se zdravotním postižením a nepředloží uvedené doklady, tak může být vyloučen.
Následně uvedla příklad možné situace.
Mgr. Jarošová sdělila, že tato podmínka musí být uvedena, a to na základě zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 511/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Provádění úklidových služeb v budově
sídla Libereckého kraje a Evropského domu, včetně přilehlých prostor“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Provádění úklidových služeb v budově sídla
Libereckého kraje a Evropského domu, včetně přilehlých prostor“ 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. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana,
Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele,
náhradník Ing. Milan Servít, zaměstnanec rozvoje lidských zdrojů,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Tomáš Charypar, vedoucí oddělení hospodářské správy,
náhradník Bc. Helena Straková, oddělení hospodářské správy,
b) hodnotící komisi ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky,
náhradník Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu
hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
Bc. Tomáš Charypar, vedoucí oddělení hospodářské správy,
náhradník Bc. Helena Straková, oddělení hospodářské správy,
Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele,
náhradník Ing. Milan Servít, zaměstnanec rozvoje lidských zdrojů,
Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku,
náhradník Mgr. Petr Staněk, vedoucí majetkoprávního oddělení,
schvaluje
a) formulář „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“,
b) text „Zadávací dokumentace“,
c) závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/814/2017
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 12 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
13. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Nákup a odkup osobních automobilů“
M. Půta navrhl stažení předloženého materiálu.
Ing. Volfová, jakožto předkladatelka, stáhla tento bod z jednání rady kraje.
14. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Nákup velkoprostorového osobního
automobilu“
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 512/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Nákup velkoprostorového osobního
automobilu“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Nákup velkoprostorového osobního
automobilu“ ve zjednodušeném podlimitním, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
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jmenuje
a) komisi pro otevírání obálek ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana,
Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele,
náhradník Ing. Milan Servít, zaměstnanec rozvoje lidských zdrojů,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Luboš Fejgl, vedoucí oddělení autoprovozu,
náhradník Bc. Tomáš Charypar, vedoucí oddělení hospodářské správy,
b) hodnotící komisi ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Luboš Fejgl, vedoucí oddělení autoprovozu,
náhradník Bc. Tomáš Charypar, vedoucí oddělení hospodářské správy,
Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele,
náhradník Ing. Milan Servít, zaměstnanec rozvoje lidských zdrojů,
Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku,
náhradník Mgr. Petr Staněk, vedoucí majetkoprávního oddělení,
schvaluje
a) text „výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace“,
b) závazný návrh kupní smlouvy č. OLP/935/2017
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 13 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
15. Veřejná zakázka malého rozsahu „Personální audit vybraných odborů Krajského
úřadu Libereckého kraje“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Ing. Volfová uvedla předložený materiál.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 513/17/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Personální audit vybraných odborů Krajského úřadu
Libereckého kraje“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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informaci o změně lhůty pro podání nabídek ze dne 10. 4. 2017 na 21. 4. 2017 u výběrového
řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Personální audit vybraných odborů Krajského úřadu
Libereckého kraje“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit další postup dle Směrnice RK
č. 2/2016.
hlasování č. 14

pro

8

proti

0

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

16. Záměr rozdělení a zapojení zůstatku disponibilních zdrojů z dosažených vyšších
příjmů a nerealizovaných výdajů Libereckým krajem alokací použitelných finančních
zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Klíma, vedoucí ekonomického odboru.
Ing. Volfová uvedla předložený materiál.
Mgr. Svoboda se dotázal na požadavek rezortu sociálních věcí v souvislosti s DD Rokytnice
nad Jizerou, na přístavbu lůžkového evakuačního výtahu.
Následně proběhla diskuze týkající se finančních prostředků v rezortu sociálních věcí
a v rezortu zdravotnictví.
MUDr. Sobotka požádal o úpravu materiálu, a to o lepší srozumitelnost v tabulce komentáře,
v souvislosti s finančními prostředky určenými na přesun dialýzy v NsP ČL, a.s.
M. Půta dále požádal Ing. Klímu, aby zajistil rozeslání schváleného materiálu předsedům
zastupitelských klubů.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 514/17/RK
Záměr rozdělení a zapojení zůstatku disponibilních zdrojů z dosažených vyšších příjmů
a nerealizovaných výdajů Libereckým krajem alokací použitelných finančních zdrojů
minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
s předloženým návrhem věcného a finančního rozdělení a zapojení zůstatku disponibilních
zdrojů z dosažených vyšších příjmů a nerealizovaných výdajů Libereckým krajem alokací
použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017
v celkovém objemu 192.729.000 Kč,
schvaluje
finanční podíl na rozdělení a zapojení zůstatku disponibilních zdrojů z dosažených vyšších
příjmů a nerealizovaných výdajů Libereckým krajem v roce 2016 do rozpočtu kraje 2017
resortu
1) Hejtmana ve výši 100.000 Kč,
2) Školství, mládeže, zaměstnanosti, tělovýchovy a sportu ve výši 32.300.000 Kč,
3) Sociálních věcí ve výši 27.705.000 Kč,
4) Dopravy, investic a veřejných zakázek ve výši 78.000.000 Kč,
5) Cestovního ruchu, památkové péče a kultury ve výši 5.000.000 Kč,
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6) Životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova ve výši 1.550.000 Kč,
7) Zdravotnictví ve výši 45.100.000 Kč,
8) Ekonomiky, správy majetku a informatiky ve výši 2.974.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zpracovat a radě kraje předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření
vycházející ze schváleného záměru rozdělení a zapojení zůstatku disponibilních zdrojů
z dosažených vyšších příjmů a nerealizovaných výdajů Libereckým krajem alokací
použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017.
Termín: 18. 04. 2017
hlasování č. 15 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
17. Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2017
Ing. Volfová stručně okomentovala předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 515/17/RK
Plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2017
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
plnění rozpočtu kraje za období leden až březen 2017
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit materiál o plnění rozpočtu kraje za období leden až březen roku 2017
jako písemnou informaci na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 16 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
18. Protokol o kontrole č. j. OK-12/17 - Centrum vzdělanosti Libereckého kraje,
se sídlem Masarykova 542/18, 46001 Liberec I – Staré Město, příspěvková organizace
Libereckého kraje
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Petra Řepíková, vedoucí odboru kontroly.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 516/17/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-12/17 - Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, se sídlem
Masarykova 542/18, 46001 Liberec I – Staré Město, příspěvková organizace
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Protokol č.j. OK-12/17 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace LK
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, se sídlem Masarykova 542/18, 46001 Liberec I Staré Město. Kontrola byla vykonána na místě ve dnech 16. 1. 2017 - 18. 1. 2017, kontrolou
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bylo zjištěno 8 nedostatků. Příspěvková organizace přijala opatření k odstranění nedostatků,
dopis ze dne 14. 3. 2017.
hlasování č. 17 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
19. Protokol o kontrole č. j. OK-78/17-N - Základní škola Tanvald, se sídlem Údolí
Kamenice 238, 468 41 Tanvald, příspěvková organizace Libereckého kraje
Mgr. Řepíková uvedla předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 517/17/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-78/17-N - Základní škola Tanvald, se sídlem Údolí
Kamenice 238, 468 41 Tanvald, příspěvková organizace Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Protokol č.j. OK- 78/17-N - z veřejnosprávní následné kontroly provedené u příspěvkové
organizace Libereckého kraje Základní škola Tanvald, se sídlem Údolí Kamenice 238,
468 41 Tanvald. Kontrola byla vykonána na místě dne 6. 3. 2017, kontrola odstranění
zjištěných nedostatků z předchozí kontroly uvedených v protokolu č.j. OŠMTS - 25/16 - 24
nedostatků odstraněno, 1 nedostatek nebylo možné ověřit a 3 nedostatky nebylo možné
dodatečně odstranit.
hlasování č. 18
pro 8
proti
0
zdržel se
0
nebyl přijat
20. Protokol o kontrole č. j. OK-07/17 Základní škola a mateřská škola logopedická,
se sídlem Elišky Krásnohorské 921/22, 460 14 Liberec XIV - Ruprechtice, příspěvková
organizace Libereckého kraje
Mgr. Řepíková stručně seznámila členy rady kraje s výsledky provedené kontroly v ZŠ a MŠ
logopedické v Liberci.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 518/17/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-07/17 Základní škola a mateřská škola logopedická,
se sídlem Elišky Krásnohorské 921/22, 460 14 Liberec XIV - Ruprechtice, příspěvková
organizace Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Protokol č.j. OK-07/17 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace LK
Základní škola a mateřská škola logopedická, se sídlem Elišky Krásnohoské 921/22, 460 14
Liberec XIV - Ruprechtice. Kontrola byla vykonána na místě ve dnech 30. 1. 2017 1. 2. 2017, kontrolou bylo zjištěno 5 nedostatků. Příspěvková organizace přijala opatření
k nápravě nedostatků, dopis ze dne 20. 3. 2017.
hlasování č. 19 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
21. Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“
Na jednání rady kraje byl přizván PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu.
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Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 519/17/RK
Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“ nominovaným
řemeslníkům
- panu Jaroslavu Brožovi, '''''''' '''''''' '''' '''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''' v oboru výroba březových metel,
- panu Josefu Břečkovi, ''''''''' ''''''' ''''''' '''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''' ''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''' v oboru
tesařství, truhlářství
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu,
1. předložit písemnou informaci zastupitelstvu kraje o udělení titulů Mistr tradiční
rukodělné výroby Libereckého kraje,
2.

Termín: 25. 04. 2017
zajistit předání jmenovacích dekretů nominovaným řemeslníkům.

hlasování č. 20

pro

8

proti

0

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

22. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 104/17 – snížení kapitoly 92303
Spolufinancování EU, ekonomického odboru, navýšení kapitoly 92307 Spolufinancování
EU, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, poskytnutí návratné finanční
výpomoci Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, na předfinancování
projektu
Ing. Vinklátová uvedla předložený materiál.
M. Půta požádal o úpravu po projednání v důvodové zprávě – doplnění věty, že v případě
schválení nižší dotace si vzniklý rozdíl příspěvková organizace uhradí ze svého rozpočtu.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 520/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 104/17 – snížení kapitoly 923 03
Spolufinancování EU, ekonomického odboru, navýšení kapitoly 92307 Spolufinancování
EU, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, poskytnutí návratné finanční
výpomoci Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci, na předfinancování
projektu
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost ředitele Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace, o poskytnutí
návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje 2017 v maximální výši 623.000 Kč
za účelem předfinancování projektu s názvem „Prezentace starých map Liberecka
a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního dědictví“,
souhlasí
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1.

2.

s účastí Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace, v projektu „Prezentace
starých map Liberecka a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního dědictví“
spolufinancovaného z Programu Interreg V–A Česká republika – Polsko,
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 104/17, kterým se snižují výdaje
kapitoly 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomického odboru, nespecifikované rezervy
na kofinancování IROP a TOP ve výši 623.000 Kč a současně se navyšují výdaje
v kapitole 923 07 - Spolufinancování EU, odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, o částku 623.000 Kč na výdaje spojené s poskytnutím návratné finanční výpomoci
Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci,

3.

s poskytnutím návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje 2017, kapitoly
923 07 - Spolufinancování EU, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
do maximální výše 623.000 Kč Severočeskému muzeu v Liberci, příspěvkové organizaci,
za účelem předfinancování projektu „Prezentace starých map Liberecka a Jizerských hor
jako součást přeshraničního kulturního dědictví“, s termínem splatnosti návratné finanční
výpomoci do 30 dnů od obdržení platby od poskytovatele dotace k projektu „Prezentace
starých map Liberecka a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního dědictví“,
nejpozději však do 31. 7. 2018,
4. se zněním smlouvy č. OLP/922/2017 o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Libereckého kraje na předfinancování nákladů projektu „Prezentace starých map
Liberecka a Jizerských hor jako součást přeshraničního kulturního dědictví“
mezi Libereckým krajem a Severočeským Muzeem v Liberci, se sídlem Masarykova
437/11, Liberec I - Staré Město, 46001 Liberec 1, IČO 0083232
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit materiál k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 21 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
23. Rozpočtové opatření č. 105/17 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR
pro příspěvkové organizace resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
Ing. Vinklátová popsala předložený materiál.
Následně proběhla diskuze týkající se spolufinancování projektů příspěvkových organizací
rezortu kultury, řešení a hledání systémového návrhu, určení prioritních projektů a jejich
specifikace. Závěrem M. Půta zdůraznil, aby radě kraje byly předkládány projekty
ke schválení předem, nikoli zpětně.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 521/17/RK
Rozpočtové opatření č. 105/17 – účelové dotace Ministerstva kultury ČR
pro příspěvkové organizace resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 105/17, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje 2017 z titulu
očekávaných účelových dotací z Ministerstva kultury ČR na projekty příspěvkových
organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 1.796.000 Kč
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a současně se navyšují výdaje rozpočtu kraje v kapitole 917 07 – Transfery, odboru
kultury, památkové péče a cestovního ruchu o částku 1.796.000 Kč, z toho pro
1. Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, příspěvkovou organizaci, ve výši 49.000 Kč,
z toho
a) 19.000 Kč – program Integrace příslušníků romské menšiny – projekt „Naše osada“dotisk knihy romské autorky Ireny Eliášové (UZ 34273),

2.

3.

b) 30.000 Kč - program Knihovna 21. stolení (K21) - projekt „Děti čtou nevidomým
dětem“ (UZ 34070),
Oblastní galerii Liberec, příspěvkovou organizaci, v celkové výši 1.069.000 Kč, z toho
a) 110.000 Kč - program Kulturní aktivity – projekt Mezinárodní odborná konference
Metznerbund – ušlechtilá soutěž obou národů (ÚZ 34070),
b) 959.000 Kč - program Kulturní aktivity – projekt „Celoroční výstavní činnost
Oblastní galerie (ÚZ 34070),
Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě, příspěvkovou organizaci, ve výši
225.000 Kč, z toho
a)

4.

71.000 Kč – program Veřejné informační služby knihoven (VISK 5) – Národního
program retrospektivní konverze katalogů v ČR RETROKON – projekt
„Zpřístupnění unikátního historického fondu VMG v České Lípě“ (UZ 34053),
b) 154.000 Kč - program Veřejné informační služby knihoven (VISK 6) – Národní
program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series
Bohemica – projekt „Digitalizace unikátních a vzácných starých tisků“ (UZ 34053),
Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizaci, ve výši 453.000 Kč, z toho
a)

53.000 Kč – program Kulturní aktivity – podpora tradiční lidové kultury – kategorie
A – projekt „Dokumentace lidových technologií – lidová pískovcová plastika
v Pojizeří“ UZ (34070),
b) 56.000 Kč - program Kulturní aktivity – projekt „ Zpracování nominační
dokumentace pro zápis Výroby masopustních masek do Seznamu nemateriálních
statků tradiční a lidové kultury České“ (UZ 34070),
c)

56.000 Kč – program Veřejné informační služby knihoven (VISK 5) – RETROKON
– projekt „Retrokonverze a rekatalogizace sbírky starých tisků Muzea Českého ráje
v Turnově“ (UZ 34053),
d) 83.000 Kč - program Kulturní aktivity – projekt „Zpracování národopisné sbírky
J. V. Scheybala“ (UZ 34070),
e) 97.000 Kč – program Veřejné informační služby knihoven (VISK 6) – Národní
program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series
Bohemica – projekt „Lyonská Bible z roku 1512“ (UZ 34053),
f)

108.000 Kč - Kulturní aktivity – podpora tradiční lidové kultury - kategorie A projekt „Tradiční způsob chovu ovcí v Pojizeří“ (UZ 34070)
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 105/17 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 22 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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24. Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže a zaměstnanosti
1)
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace
2)
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace
3)
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace
4)
Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková
organizace
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 522/17/RK
Změna příloh č. 1 zřizovacích listin vybraných příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže a zaměstnanosti
1)
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace
2)
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace
3)
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace
4)
Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem příloh č. 1 zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
1. Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková
organizace,
2. Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková
organizace,
3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková
organizace,
4.

Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková
organizace,
a to z důvodu prodeje nemovitého majetku a převodu správy nemovitého majetku
mezi příspěvkovými organizacemi, čímž došlo ke změně v majetku předaného k hospodaření
výše uvedeným organizacím
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit zastupitelstvu kraje ke schválení přílohy č. 1 zřizovacích listin
příspěvkových organizací.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 23 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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25. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 99/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery
– odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí
účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu
P. Tulpa uvedl materiál a současně požádal o změnu po projednání, a to poskytnutí dotace
ve výši 150.000 Kč na pořádání mezinárodního tenisového turnaje žen Macha Lake Satellite.
Následně proběhla diskuze, ze které vyplynul závěr, že členové rady kraje souhlasí s návrhem
P. Tulpy.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 523/17/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 99/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery –
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí
účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 99/17, kterým se upravuje ukazatel
kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové
výši 775.000 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly a které zahrnuje
a) snížení ukazatele 04804720000 Nerozepsaná rezerva sport a tělovýchova
o 775.000 Kč,
b) zavedení nového specifického ukazatele v celkové výši 775.000 Kč, z toho
p
číslo akce
č
Činnost servisního
48049000
1
centra sportu při
00
LB-STO z.s.

2

48049100
00

3

48049200
00

48049300
4
00

výše
podpor
y v Kč

s názvem

Zabezpečení
činnosti servisního
centra sportu České
unie sportu okres
Jablonec nad Nisou
Podpora činnosti
servisního centra
sportu ČUS při
Sportovní unii
Českolipska, z.s.
Podpora činnosti
Servisního centra
ČUS při Okresním
sportovním a
tělovýchovném
sdružení Semily,
z.s.

Liberecká sportovní a Jablonecká
467478
tělovýchovná
88/18,
18
organizace z.s.
Liberec

100.000

Okresní organizace
682980 České unie sportu
56 Jablonec nad Nisou,
z.s.

Emilie
Floriánové
2834/9,
Jablonec
nad Nisou

100.000

640458 Sportovní unie
89 Českolipska, z.s.

Žižkova
231, Česká
Lípa

100.000

Okresní sportovní a
682479
3. května
tělovýchovné sdružení
100.000
31
327, Semily
Semily, z.s.
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Činnost servisního
48049400
centra sportu při
00
KO ČUS LK
Účast na Světových
hasičských a
48049600
6
policejních hrách a
00
Americas Finest
City Half Marathon
5

Mezinárodní
48049500 tenisový turnaj žen
7
00
Macha Lake
Satellite 2017
2.

Krajská organizace
709273
ČUS Libereckého
83
kraje

Jablonecká
88/18,
Liberec

200.000

SH ČMS - Sbor
725412
dobrovolných hasičů
45
Liberec - Sever

Ostašovská
110,
Liberec

25.000

467505
TJ Staré Splavy, z.s.
92

Jarmilina
stezka 256,
Doksy Staré
Splavy

150.000

s poskytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci

Sm
lou
va
p č. název
č OL projektu
P/..
./20
17
Činnost
servisního
centra
1 904
sportu při
KO ČUS
LK

Jizerská
2 905 magistrála
2017/2018

ič

žadatel

náklad
podpor
sídlo y
a v Kč
celkem
do výše
v Kč

podíl
LK v účel projektu
%

de
mi
ni
mi
s

Servisní činnost
Jabl
okresní
Krajská
onec
organizace ve
organizac ká
7092738
prospěch
e ČUS
88/1 220.00
90,91
ne
3
200.000
sdružených
Liberecké 8,
0
okresních
ho kraje
Libe
organizací a
rec
svazů v ČUS
Úhrada nákladů
spojených s
úpravou a
údržbou tratí
Jizerské
Bedř
magistrála icho
spolufinancování
v
pořízení nové
2541294 JIZERSK
1.000.0 1.000.00
218,
100
rolby, oprava a
ne
9
Á, o.p.s.
00
0
Bedř
údržba zimní
icho
sněžně techniky,
v
náhradní díly,
PHM, mzdové
náklady ředitele a
technického
správce, externí
dodavatelé
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Mezinárodn
í tenisový
turnaj žen
TJ Staré
111
4675059
3
Macha
Splavy,
1
2
Lake
z.s.
Satellite
2017

3.
4.

Pořádání
mezinárodního
tenisového
turnaje žen
Jarm
Macha Lake
ilina
Satellite s dotací
stezk
15 - 25.000 USD.
a
Po 10-ti leté
256, 900.00
an
150.000 16,67 přestávce 16.
Dok
0
o
ročník tradičního
sy turnaje, jehož
Staré
ambasadory jsou
Spla
wimbledonští
vy
vítězové Helena
a Cyril Sukovi.
Termín: 4. - 11.
6. 2017

se zněním vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
PŘÍMÁ PODPORA 2017,
s neposkytnutím účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci

p
č

název
projektu

ič

1

Bezpečné
lavice na
tribuně
sportovní
haly v
Železném
Brodě

Město
00262633 Železný
Brod

žadatel

sídlo

Náměstí 3.
května 1,
Železný
Brod

výše
požado
vané
účel projektu
dotace v
Kč
Účelem je pořízení bezpečného
a moderního sezení na tribuně
sportovní haly. Stávající
sedačky jsou původem ze
102.400 starého kina, umístěny byly v
době výstavby haly v 80. letech
20. stol. Nové sedačky budou
plastové. Nebude hrozit zranění
končetin

rozhoduje
1. o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu Libereckého za podmínky schválení změny
rozpočtu – rozpočtového opatření č. 99/17 Zastupitelstvem Libereckého kraje na projekty
těmto příjemcům
Sm
lou
p va název
č č. projektu
OL
P/..

ič

žadatel

sídlo
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y
a v Kč LK v účel projektu
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v Kč

de
mi
ni
mi
s
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./2
01
7

1

2

3

4

5

89
8

Účast na
Světových
SH ČMS
hasičských
- Sbor
a
dobrovol
policejních 7254124
ných
hrách a
5
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sportovním
a
tělovýchov
ném
sdružení
Semily, z.s.
2.

Semily,
z.s.

o neposkytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt příjemci

pč

název
projektu

1

NA KOLE
DĚTEMsportovní
projekt na
podporu
onkologicky
nemocných
dětí

ič

žadatel

29208521

výše
požadovan
účel projektu
é dotace v
Kč

ulice

Na Hrázi
HigBic s.r.o. 244, Veselí
nad Moravou

Získání prostředků
pro financování
50.000 rekondičních pobytů
dětí po náročné
onkologické léčbě

schvaluje
znění vzorové Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, PŘÍMÁ
PODPORA 2017
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit, po schválení změny rozpočtu –
rozpočtového opatření č. 99/17 v Zastupitelstvu Libereckého kraje, předložení smluv
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/898-901/2017,
č. OLP/903-905/2017 a č. OLP/1111/2017 k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi
hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
a informovat žadatele o rozhodnutí orgánů kraje,
2.

Termín: 31. 07. 2017
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 99/17 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.

hlasování č. 24

pro

8

proti

0

Termín: 25. 04. 2017
zdržel se
0
byl přijat

26. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 101/17 – úprava kapitoly 917 04 –
Transfery - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 914 04 Působnosti - odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Veletrh dětské knihy
Mgr. Křeček uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 524/17/RK
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Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 101/17 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a 914 04 Působnosti - odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu – Veletrh dětské knihy
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 101/17, kterým se
1. snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 917 04 – Transfery / odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 100.000 Kč, číslo akce 04804660000
Veletrh dětské knihy – Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci,
2. navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 914 04 – Působnosti/odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 100.000 Kč, číslo akce 0487010000
Veletrh dětské knihy – zajištění dopravy
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 101/17 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 25
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
27. Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1633/2016 o poskytnutí účelové dotace AC Turnov, z.s.,
na projekt Memoriál Ludvíka Daňka
Mgr. Křeček uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 525/17/RK
Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1633/2016 o poskytnutí účelové dotace AC Turnov, z.s.,
na projekt Memoriál Ludvíka Daňka
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou projektu Memoriál Ludvíka Daňka, realizovaného AC Turnov z.s., se sídlem
Skálova 207, 511 01 Turnov, IČ 00527271, kterou se snižují celkové způsobilé výdaje
projektu na 6.000.000 Kč, a se změnou financování projektu, kdy se v jednotlivých letech
realizace projektu budou poskytovat zálohy ve výši 100 % z celkové přiznané dotace,
2. se zněním Dodatku č. 1 smlouvy č. OLP/1633/2016 o poskytnutí účelové dotace
na projekt Memoriál Ludvíka Daňka uzavíraného mezi Libereckým krajem a AC Turnov
z.s., se sídlem Skálova 207, 511 01 Turnov, IČ 00527271
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1633/2016 o poskytnutí účelové
dotace AC Turnov z.s., na projekt Memoriál Ludvíka Daňka ke schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 26 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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28. Rozpočtové opatření č. 103/17 – úprava kapitoly 912 04 - účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádných účelových
neinvestičních příspěvků včetně podmínek stanovených zřizovatelem vybraným
příspěvkovým organizacím na akci Spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy Liberec
P. Tulpa ve stručnosti uvedl předložený materiál.
Proběhla diskuze týkající se dopravy dětí na kulturní akce, včetně úvahy na zřízení
samostatné kapitoly za tímto účelem.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 526/17/RK
Rozpočtové opatření č. 103/17 – úprava kapitoly 912 04 - účelové příspěvky PO, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádných účelových
neinvestičních příspěvků včetně podmínek stanovených zřizovatelem vybraným
příspěvkovým organizacím na akci Spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 103/17, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – Účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 46.480 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně
1. snižuje dílčí ukazatel: akce číslo 04500050000 Podpora aktivit příspěvkových organizací
do výše 46.480 Kč,
2. zavádí nový dílčí ukazatel: akce číslo 04500741406 – Gymnázium, Frýdlant, Mládeže
884, příspěvková organizace – Spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy Liberec do výše
10.060 Kč,
3. zavádí nový dílčí ukazatel: akce číslo 04500751425 – Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace – Spolupráce
s Divadlem F. X. Šaldy Liberec do výše 16.420 Kč,
4.

zavádí nový dílčí ukazatel: akce číslo 04500761427 – Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace – Spolupráce
s Divadlem F. X. Šaldy Liberec do výše 20.000 Kč,
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového neinvestičního příspěvku z kapitoly 912 04 –
Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši
46.480 Kč těmto příspěvkovým organizacím
a)

do výše 10.060 Kč Gymnáziu, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace,
IČ 46748067, na výdaje spojené s realizací akce č. 04500741406 „Spolupráce
s Divadlem F. X. Šaldy Liberec“,
b) do výše 16.420 Kč Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Kamenický Šenov,
Havlíčkova 57, příspěvková organizace, IČ 62237039, na výdaje spojené s realizací
akce č. 04500751425 „Spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy Liberec“,
c) do výše 20.000 Kč, Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Železný Brod,
Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace IČ 60252766, na výdaje spojené
s realizací akce č. 04500761427 „Spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy Liberec“,
2.

o zaslání finančních prostředků příjemcům mimořádného účelového neinvestičního
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3.

příspěvku na realizaci akcí do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2017,

4.

o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 2, v termínu do 12. 1. 2018
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 103/17 – úprava kapitoly 912 04 Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí
mimořádných účelových neinvestičních příspěvků vybraným příspěvkovým organizacím
na akci „Spolupráce s Divadlem F. X. Šaldy Liberec“ jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 25. 04. 2017
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných
příloh ředitelům výše zmíněných příspěvkových organizací.

hlasování č. 27

pro

8

proti

0

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

29. Rozpočtové opatření č. 107/17 – úprava kapitoly 912 04 - účelové příspěvky PO,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádných účelových
příspěvků včetně podmínek stanovených zřizovatelem Gymnáziu a Střední odborné
škole, Jilemnice, Tkalcovská 470, příspěvková organizace
P. Tulpa podrobně popsal dohodu s ředitelem školy v souvislosti s jejím přestěhováním.
Poté proběhla diskuze o realizaci oprav omítky, dvora a dalších investičních akcí.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 527/17/RK
Rozpočtové opatření č. 107/17 – úprava kapitoly 912 04 - účelové příspěvky PO, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádných účelových příspěvků
včetně podmínek stanovených zřizovatelem Gymnáziu a Střední odborné škole,
Jilemnice, Tkalcovská 470, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 107/17, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 912 04 – Účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, v celkové výši 4.000.000 Kč
bez dopadu na celkový objem kapitoly následovně
1. snižuje dílčí ukazatel: akce číslo 04500481410 Gymnázium a Střední odborná škola,
Jilemnice – dokončení rekonstrukce areálu školy do výše 4.000.000 Kč,
2. zavádí nový dílčí ukazatel: akce číslo 04500771410 – Gymnázium a Střední odborná
škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace - Oprava části fasády
do dvora vč. souvisejících inženýrských činností do výše 1.490.000 Kč,
3.

zavádí nový dílčí ukazatel: akce číslo 04500781410 – Gymnázium a Střední odborná
škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace - Úprava ploch dvora včetně
odstranění přístřešků do výše 1.700.000 Kč,
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4.

5.

zavádí nový dílčí ukazatel: akce číslo 04500791410 – Gymnázium a Střední odborná
škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace - Stavební úpravy prostor
pro 2 nové učebny a 2 kabinety do výše 650.000 Kč,
zavádí nový dílčí ukazatel: akce číslo 04500801410 – Gymnázium a Střední odborná
škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace - Pořízení bezpečnostních
dveří – hlavní vstup a únikové cesty do výše 160.000 Kč,

rozhoduje
A) o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku do výše 1.490.000 Kč Gymnáziu
a Střední odborné škole, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace,
IČ: 00856037, na výdaje spojené s realizací neinvestiční akce č. 04500771410 „ Oprava
části fasády do dvora vč. souvisejících inženýrských činností“,
1. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku
na realizaci neinvestiční akce formou zálohové platby ve výši 10%, tj. do výše
149.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba
bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání
zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku dle přílohy 2,
nejpozději však do 10. 12. 2017,
2. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2017,
3.

o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu do 12. 1. 2018,
B) o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku do výše 1.700.000 Kč Gymnáziu
a Střední odborné škole, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace,
IČ: 00856037, na výdaje spojené s realizací neinvestiční akce č. 04500781410 „Úprava
ploch dvora včetně odstranění přístřešků“,
1.

o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku
na realizaci neinvestiční akce formou zálohové platby ve výši 10%, tj. do výše
170.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba
bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání
zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku dle přílohy 2,
nejpozději však do 10. 12. 2017,

2.
3.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2017,
o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
neinvestičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu do 12. 1. 2018

C) o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku do výše 650.000 Kč Gymnáziu a Střední
odborné škole, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace, IČ: 00856037,
na výdaje spojené s realizací investiční akce č. 04500791410 „Stavební úpravy prostor
pro 2 nové učebny a 2 kabinety“,
1. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku
na realizaci investiční akce formou zálohové platby ve výši 10%, tj. do výše
65.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí zřizovatele, další závěrečná platba
bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové organizace o zaslání
zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku dle přílohy 2,
nejpozději však do 10. 12. 2017,
2.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2017,

3.

o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
investičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu do 12. 1. 2018,
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D) o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku do výše 160.000 Kč Gymnáziu a Střední
odborné škole, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace, IČ: 00856037,
na výdaje spojené s realizací investiční akce č. 04500801410 „Pořízení bezpečnostních
dveří – hlavní vstup a únikové cesty“,
1. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku do výše
160.000 Kč po realizaci investiční akce do 30 dnů od obdržení žádosti příspěvkové
organizace o zaslání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového příspěvku,
dle přílohy č. 2, nejpozději však do 10. 12. 2017,
2.
3.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2017,
o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
investičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu do 12. 1. 2018,
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 107/17 – úprava kapitoly 912 04 Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí
mimořádných účelových příspěvků vybrané příspěvkové organizaci jako písemnou
informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 25. 04. 2017
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti, zaslat výpis tohoto usnesení, včetně v usnesení požadovaných
příloh řediteli, výše zmíněné příspěvkové organizace.

hlasování č. 28

pro

7

proti

0

Termín: 31. 05. 2017
zdržel se
1
byl přijat
MUDr. Sobotka

30. Rozpočtové opatření č. 109/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých
neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem
a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017
Mgr. Křeček podrobně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 528/17/RK
Rozpočtové opatření č. 109/17 – účelová dotace MŠMT na financování přímých
neinvestičních výdajů pro školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem
a obcemi Libereckého kraje a na financování soukromých škol na rok 2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 109/17, kterým se zvyšuje rozpočet Libereckého kraje v příjmové
i výdajové části o účelovou dotaci MŠMT, v celkové výši 6.128.218 Kč, na financování
cílené podpory společného vzdělávání v roce 2017 z přímých neinvestičních výdajů pro školy
a školská zařízení zřizované Libereckým krajem a obcemi Libereckého kraje
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 109/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
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hlasování č. 29

pro

8

proti

0

Termín: 25. 04. 2017
zdržel se
0
byl přijat

31. Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Mgr. Křeček uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 529/17/RK
Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím
a) věcných darů
1.

2.

3.

4.

5.

6.

3 ks motorů osobních vozů na podporu vzdělávací činnosti technických oborů
v celkové hodnotě 1.329 Kč včetně DPH od společnosti ŠKODA AUTO a.s.,
se sídlem tř. Václava Klementa 869, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 00177041,
do vlastnictví příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, IČ: 14451018,
potravin v celkové výši 3.000 Kč pro přípravu na akci Gastroden 2017, která se bude
konat 26. 5. 2017 od společnosti GURMÁN Food, s.r.o., se sídlem Letná 566/29,
460 01 Liberec, IČ: 62240307, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední škola
gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace,
IČ: 00555053,
masa a uzenin v celkové hodnotě 6.000 Kč pro přípravu na akci Gastroden 2017,
která se bude konat 26. 5. 2017 od společnosti VARNSDORFSKÉ UZENINY s.r.o.,
se sídlem Východní 1360, 407 47 Varnsdorf, IČ: 27353648, do vlastnictví
příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská
447/29, příspěvková organizace, IČ: 00555053,
ovoce a zeleniny v celkové hodnotě 4.500 Kč pro přípravu na akci Gastroden 2017,
která se bude konat 26. 5. 2017 od ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''
''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''
'''''''''''''''''''' ''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''''''' do vlastnictví příspěvkové organizace
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková
organizace, IČ: 00555053,
mražených a chlazených výrobků v celkové hodnotě 6.000 Kč pro přípravu na akci
Gastroden 2017, která se bude konat 26. 5. 2017 od společnosti H 2 P s.r.o.,
se sídlem Svornosti 888/6, 463 11
Liberec, IČ: 25028464, do vlastnictví
příspěvkové organizace Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská
447/29, příspěvková organizace, IČ: 00555053,
dvou systémových telefonních přístrojů KSN k pobočkové ústředně Ateus Omega
v celkové hodnotě 9.400 Kč od Technické univerzity v Liberci, se sídlem Studentská
1402/2, 460 01 Liberec, IČ: 46747885, do vlastnictví příspěvkové organizace
Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace,
IČ: 00671274,
- 45 -

Zápis z 6. zasedání RK konaného dne 4. 4. 2017
b) finančního daru
ve výši 100.000 Kč na úhradu nákladů spojených s pořízením vybavení chemické laboratoře
a učebny školy od společnosti DWORKIN, spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 657/7,
186 00 Praha – Karlín, IČ: 62956400, do vlastnictví příspěvkové organizace Gymnázium
a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace, IČ: 00856037
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. 30 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
32. Stanovisko kraje k žádosti Středního odborného učiliště nábytkářského a střední
odborné školy, s. r. o., o úpravu oborových kapacit
Mgr. Křeček stručně seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.
M. Půta požádal o úpravu důvodové zprávy po projednání, a to doplnění adresy sídla
Středního odborného učiliště nábytkářského a střední odborné školy, s.r.o.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 530/17/RK
Stanovisko kraje k žádosti Středního odborného učiliště nábytkářského a střední
odborné školy, s. r. o. o úpravu oborových kapacit
Rada kraje po projednání
schvaluje
stanovisko, kterým souhlasí s žádostí Středního odborného učiliště nábytkářského a střední
odborné školy, s. r. o., se sídlem Horská 167, Liberec XVII - Kateřinky, o zvýšení nejvyššího
povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 66-52-H/01 Aranžér z 90 na 95 žáků a snížení
nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 33-59-H/01 Čalouník z 90 na 85 žáků,
a to s účinností od 1. 9. 2017
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, podepsat stanovisko.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 31
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
33. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení výpravy Libereckého kraje
reprezentačním oblečením na Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky
2017"
Mgr. Ulmann upozornil na nutnou opravu po projednání, chybně je uvedena smlouva o dílo,
jedná se o kupní smlouvu.
Následně proběhla diskuze o průběhu hodnotící komise a vybraném oblečení na Hry
VIII. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2017.
M. Půta požádal o doplnění fotodokumentace dresů.
Bez dalších připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 531/17/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení výpravy Libereckého kraje
reprezentačním oblečením na Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky
2017"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Vybavení výpravy Libereckého kraje
reprezentačním oblečením na Hry VIII. letní olympiády dětí a mládeže České republiky
2017“, a to účastníku Lion Sport s.r.o., IČ: 24759970, se sídlem Růžová 950/15, Nové Město,
110 00 Praha 1, za nabídkovou cenu 515.160 Kč bez DPH, 623.344 Kč včetně DPH,
schvaluje
a) výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 3, odst. 6 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 k zadávání veřejných zakázek, části A, článku
1. odst. 5,
b) závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/221/2017 mezi Libereckým krajem a společností
Lion Sport s.r.o., IČ: 24759970, se sídlem Růžová 950/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 32 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
M. Půta navrhl, aby v příštím roce byl rezortem školství předložen pouze jeden souhrnný
materiál obsahující účetní závěrky všech příspěvkových organizací.
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení nepřímých
finančních nákladů.
Dále M. Půta navrhl, aby body č. 35 až 93 byly projednány souhrnně, tímto zahájil rozpravu.
M. Pieter uvedl, že veškeré změny, manka a škody byly projednány předem s odborem
školství a nejasné položky byly vyjasněny či napraveny. Veškeré historické ztráty se podařilo
vyrovnat a v současné chvíli není žádná škola ve ztrátě.
M. Pieter požádal o komentář týkající se bodu č. 93 Centra vzdělanosti Libereckého kraje, jak
to vypadá s krytím nekrytého fondu a oddlužením.
Ing. Stříbrná sdělila, že fondy investic, odměn a peněžních rezerv nejsou kryté. Celková ztráta
činí 2 mil. Kč. Dále uvedla, že je nutné vyrovnání hospodaření z předchozích let. Sloučení
organizací nelze provést s organizací, která je ve ztrátě.
Následně proběhla rozsáhlá diskuze o hospodaření a nezvládnuté činnosti CVLK.
34. (35) Účetní závěrka a výsledek hospodaření, Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská
2969, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 532/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření, Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969,
příspěvková organizace, za rok 2016
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Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Gymnázia, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvkové organizace, za rok
2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 13.998,29 Kč a jeho rozdělení
do rezervního fondu ve výši 13.998,29 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 33 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
35. (36) Účetní závěrka a výsledek hospodaření, Gymnázium, Mimoň, Letná 263,
příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 533/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková
organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Gymnázia, Mimoň, Letná 263, příspěvkové organizace, za rok 2016,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zhoršený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 61.843,50 Kč a jeho vyrovnání
na vrub rezervního fondu ve výši 61.843,50 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 34 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
36. (37) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium, Jablonec nad Nisou,
U Balvanu 16, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 534/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16,
příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Gymnázia, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvkové organizace,
za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 15.812,53 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 15.812,53 Kč
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a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 35 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
37. (38) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium, Tanvald, Školní 305,
příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 535/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium, Tanvald, Školní 305, příspěvková
organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Gymnázia a Obchodní akademie, Tanvald, příspěvkové organizace, za rok
2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 121.541,67 Kč a jeho rozdělení
do rezervního fondu ve výši 89.105,45 Kč, do fondu odměn ve výši 5.028 Kč a na pokrytí
neuhrazené ztráty minulých let ve výši 27.408,22 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 36 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
38. (39) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11,
Partyzánská 530, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 536/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11,
Partyzánská 530, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Gymnázia F.X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvkové
organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 146.141,39 Kč a jeho rozdělení
do rezervního fondu ve výši 118.141,39 Kč, do fondu odměn ve výši 28.000 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 37 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
- 49 -

Zápis z 6. zasedání RK konaného dne 4. 4. 2017

39. (40) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884,
příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 537/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884,
příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Gymnázia, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvkové organizace, za rok 2016,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 69.094,56 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 69.094,56 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 38 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
40. (41) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily,
Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 538/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad
Špejcharem 574, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Gymnázia Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvkové
organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 81.542,57 Kč a jeho rozdělení
do rezervního fondu ve výši 65.234,06 Kč a do fondu odměn ve výši 16.308,51 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 39 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
41. (42) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804,
příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 539/17/RK
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Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804,
příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Gymnázia, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvkové organizace, za rok
2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 5.053,02 Kč a jeho rozdělení
do rezervního fondu ve výši 5.053,02 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 40 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
42. (43) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium Dr. Antona Randy,
Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez dotazů a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 540/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Gymnázia Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, příspěvkové
organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 141.022,03 Kč a jeho rozdělení
do rezervního fondu ve výši 112.822,03 Kč a do fondu odměn ve výši 28.200 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 41 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
43. (44) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium a Střední odborná škola,
Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 541/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice,
Tkalcovská 460, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Gymnázia a Střední odborné školy, Jilemnice, Tkalcovská 460,
příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
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2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 167.102,97 Kč a jeho rozdělení
do rezervního fondu ve výši 133.682,38 Kč a do fondu odměn ve výši 33.420,59 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 42 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
44. (45) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 542/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Liberec, Jeronýmova
425/27, příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 306.438,73 Kč a jeho rozdělení
do rezervního fondu ve výši 246.438,73 Kč, do fondu odměn ve výši 60.000 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 43 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
45. (46) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Obchodní akademie, Česká Lípa,
náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 543/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí
Osvobození 422, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvkové
organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 19.918,75 Kč a jeho rozdělení
do rezervního fondu ve výši 19.918,75 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
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hlasování č. 44

pro

8

proti

0

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

46. (47) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Vyšší odborná škola mezinárodního
obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková
organizace, za rok 2016
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 544/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu
a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvková organizace,
za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Vyšší odborné školy mezinárodního obchodu a Obchodní akademie,
Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15, příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 65.317,03 Kč a jeho rozdělení
do rezervního fondu ve výši 52.253,63 Kč, do fondu odměn ve výši 13.063,40 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 45 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
47. (48) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Obchodní akademie a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace,
za rok 2016
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 545/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Obchodní akademie a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace,
za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky,
Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 313.177,99 Kč a jeho rozdělení
do rezervního fondu ve výši 250.542,99 Kč, do fondu odměn ve výši 62.635 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
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hlasování č. 46

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

48. (49) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední průmyslová škola, Česká Lípa,
Havlíčkova 426, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 546/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední průmyslová škola, Česká Lípa,
Havlíčkova 426, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Střední průmyslové školy, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková
organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 12.248,73 Kč a jeho rozdělení
do rezervního fondu ve výši 12.248,73 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 47 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
49. (50) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední průmyslová škola stavební,
Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 547/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1,
Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Střední průmyslové školy stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14,
příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 128.320,93 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 128.320,93 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 48
pro
8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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50. (51) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední průmyslová škola strojní
a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková
organizace, za rok 2016
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 548/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední průmyslová škola strojní
a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková
organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné
školy, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 361.147,19 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 291.147,19 Kč a do fondu odměn 70.000 Kč a rozdělení
nerozděleného zisku minulých let ve výši 119.290,28 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu ve výši 99.290,28 Kč a do fondu odměn ve výši 20.000 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 49 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
51. (52) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední průmyslová škola textilní,
Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 549/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední průmyslová škola textilní, Liberec,
Tyršova 1, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvkové
organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 8.153,86 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 8.153,86 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 50 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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52. (53) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Vyšší odborná škola sklářská a Střední
škola, Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 550/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola,
Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy, Nový Bor, Wolkerova 316,
příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 27.784,47 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 27.784,47 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku
příspěvkové organizace.
hlasování č. 51 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
53. (54) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 551/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Kamenický Šenov,
Havlíčkova 57, příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 6.019,18 Kč a jeho převod na účet
výsledek hospodaření předchozích účetních období ve výši 6.019,18 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 52 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
54. (55) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace,
za rok 2016
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 552/17/RK
- 56 -

Zápis z 6. zasedání RK konaného dne 4. 4. 2017
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší
odborná škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková organizace, za rok
2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Jablonec
nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 269.292,95 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 269.292,95 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 53 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
55. (56) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 553/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,
Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, Železný Brod, Smetanovo
zátiší 470, příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 967.199,24 Kč a jeho rozdělení
do rezervního fondu ve výši 721.979,32 Kč, do fondu odměn ve výši 80.219,92 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 54 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
56. (57) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední uměleckoprůmyslová škola
a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, za rok 2016
Připomínky nebyly vzneseny. M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 554/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší
odborná škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
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1) účetní závěrku Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy, Turnov,
Skálova 373, příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 229.225,63 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 229.225,63 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 55 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
57. (58) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 555/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Liberec,
Kostelní 9, příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 218.467,84 Kč a jeho rozdělení
do rezervního fondu ve výši 190.291,03 Kč, do fondu odměn ve výši 28.176,81 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 56 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
58. (59) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.
října 1390, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 556/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října
1390, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Střední zdravotnické školy, Turnov, 28. října 1390, příspěvkové
organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 259.097,09 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 259.097,09 Kč
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a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 57 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
59. (60) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední škola a Mateřská škola, Liberec,
Na Bojišti 15, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 557/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední škola a Mateřská škola, Liberec,
Na Bojišti 15, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové
organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 858.974,34 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 858.974,34 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 58 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
60. (61) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední škola strojní, stavební
a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 558/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední škola strojní, stavební a dopravní,
Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Střední školy stojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3,
příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 261.790,55 Kč a jeho rozdělení
do rezervního fondu ve výši 209.440,55 Kč, do fondu odměn ve výši 52.350 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 59 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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61. (62) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Integrovaná střední škola, Semily,
28. října 607, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 559/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607,
příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Integrované střední školy, Semily, 28. října 607, příspěvkové organizace,
za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 92.997,86 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 74.398,28 Kč a do fondu odměn 18.599,58 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 60 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
62. (63) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Integrovaná střední škola, Vysoké
nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 560/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou,
Dr. Farského 300, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Integrované střední školy, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300,
příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 1.722.088,75 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 1.377.671 Kč a do fondu odměn ve výši 344.417,75 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 61 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
63. (64) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 561/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace, za rok 2016
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Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa,
28. října 2707, příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 341.635,67 Kč a jeho rozdělení
do rezervního fondu ve výši 273.308,54 Kč a do fondu odměn ve výši 68.327,13 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 62 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
64. (65) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední průmyslová škola technická,
Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 562/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední průmyslová škola technická, Jablonec
nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Střední průmyslové školy technické, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852,
příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 259.682,26 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 259.682,26 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 63 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
65. (66) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední škola řemesel a služeb, Jablonec
nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 563/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední škola řemesel a služeb, Jablonec
nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Střední školy řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66,
příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zhoršený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši -93.874,44 Kč a jeho vyrovnání
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na vrub zůstatku rezervního fondu ve výši 93.874,44 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 64 pro 8
Proti
0
zdržel se
0
byl přijat
66. (67) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední škola gastronomie a služeb,
Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 564/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední škola gastronomie a služeb, Liberec,
Dvorská 447/29, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Střední školy gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvkové
organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 571.345,95 Kč a jeho rozdělení
do rezervního fondu ve výši 471.345,95 Kč a do fondu odměn ve výši 100.000 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 65 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
67. (68) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední škola, Lomnice nad Popelkou,
Antala Staška 213, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 565/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala
Staška 213, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Střední školy, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvkové
organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 218.987,59 Kč a jeho rozdělení
do rezervního fondu ve výši 175.190,07 Kč a do fondu odměn ve výši 43.797,52 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
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hlasování č. 66

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

68. (69) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední škola hospodářská a lesnická,
Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 566/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant,
Bělíkova 1387, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 665.619,47 Kč a jeho převedení
do rezervního fondu ve výši 532.619,47 Kč a fondu odměn ve výši 133.000 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 67
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
69. (70) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední odborná škola, Liberec,
Jablonecká 999, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 567/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999,
příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Střední odborné školy, Liberec, Jablonecká 999, příspěvkové organizace,
za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 1.723.725,49 Kč a jeho rozdělení
do rezervního fondu ve výši 1.378.980,39 Kč a do fondu odměn ve výši 344.745,10 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 68 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
70. (72) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola a mateřská škola
logopedická, Liberec, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 568/17/RK
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Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola a mateřská škola logopedická,
Liberec, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec, příspěvkové
organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 89.507,34 Kč a jeho převedení
na účet výsledek hospodaření předcházejících účetních období ve výši 89.507,34 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 69 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
71. (73) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola a Mateřská škola
pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 569/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola a Mateřská škola pro tělesně
postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická
920/7, příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 0 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 70 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
72. (74) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola, Jablonec nad Nisou,
Liberecká 1734/31, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 570/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká
1734/31, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Základní školy, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvkové
organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 1.271,96 Kč a jeho přidělení
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do rezervního fondu ve výši 1.271,96 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 71 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
73. (75) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola a Mateřská škola
při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 571/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola a Mateřská škola při dětské
léčebně, Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531,
příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 405,50 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 405,50 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 72 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
74. (76) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola a Mateřská škola při
nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 572/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola a Mateřská škola při nemocnici,
Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy při nemocnici, Liberec, Husova 357/10,
příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 0 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 73 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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75. (77) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola a Mateřská škola,
Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 573/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola a Mateřská škola, Jablonec
nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4,
příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 2.800 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 2.800 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 74 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
76. (78) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola, Tanvald, Údolí
Kamenice 238, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 574/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238,
příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Základní školy, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvkové organizace,
za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 87.915,78 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 87.915,78 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 75 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
77. (79) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola a Mateřská škola,
Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 575/17/RK
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Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice,
Komenského 103, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy, Jilemnice, Komenského 103,
příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 0 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 76
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
78. (80) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola speciální, Semily,
Nádražní 213, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 576/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213,
příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Základní školy speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvkové organizace,
za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 11.918,76 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 11.918,76 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 77 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
79. (81) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská
570, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 577/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570,
příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Dětského domova, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvkové organizace,
za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
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2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 111.732,47 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 111.732,47 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 78 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
80. (82) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Jablonné v Podještědí,
Zámecká 1, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 578/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká
1, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Dětského domova, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvkové
organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 107.390,82 Kč a jeho rozdělení
do rezervního fondu ve výši 86.390,82 Kč a do fondu odměn ve výši 21.000 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 79 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
81. (83) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Základní škola
a Mateřská škola, Krompach 47, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 579/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola,
Krompach 47, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Dětského domova, Základní školy a Mateřské školy, Krompach 47,
příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 77.891,85 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 77.891,85 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
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hlasování č. 80

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

82. (84) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Dubá - Deštná 6,
příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 580/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková
organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Dětského domova, Dubá - Deštná 6, příspěvkové organizace, za rok 2016,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 206,66 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 206,66 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 81 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
83. (85) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Jablonec nad Nisou,
Pasecká 20, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 581/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20,
příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Dětského domova, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvkové
organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 0 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 82 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
84. (86) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005,
příspěvková organizace, za rok 2016
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 582/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005,
příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Dětského domova, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvkové organizace, za rok
2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 959,28 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu ve výši 959,28 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 83 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
85. (87) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Semily, Nad Školami 480,
příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 583/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Dětský domov, Semily, Nad Školami 480,
příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Dětského domova, Semily, Nad Školami 480, příspěvkové organizace,
za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 4.913,58 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 4.913,58 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 84 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
86. (88) Účetní závěrka Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace,
za rok 2016
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 584/17/RK
Účetní závěrka Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace, za rok
2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
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1) účetní závěrku Domova mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvkové organizace, za rok
2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 200.254,80 Kč a jeho rozdělení
do rezervního fondu ve výši 165.168,80 Kč a do fondu odměn ve výši 35.086 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 85 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
87. (89) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Pedagogicko-psychologická poradna,
Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 585/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Pedagogicko-psychologická poradna, Česká
Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Pedagogicko-psychologické poradny, Česká Lípa, Havlíčkova 443,
příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 1.994,42 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 1.994,42 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 86 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
88. (90) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Pedagogicko-psychologická poradna,
Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 586/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Pedagogicko-psychologické poradny, Jablonec nad Nisou, příspěvkové
organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 86.144,67 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 39.844,67 Kč a převedení na účet výsledek hospodaření
předcházejících účetních období ve výši 46.300 Kč
a ukládá
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Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 87 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
89. (91) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Pedagogicko-psychologická poradna,
Liberec 2, Truhlářská 3, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 587/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2,
Truhlářská 3, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Pedagogicko-psychologické poradny, Liberec 2, Truhlářská 3,
příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 887,53 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 887,53 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 88 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
90. (92) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Pedagogicko-psychologická poradna,
Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 588/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Pedagogicko-psychologická poradna, Semily,
Nádražní 213, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra,
Semily, Nádražní 213, příspěvkové organizace, za rok 2016, sestavenou k rozvahovému
dni 31. 12. 2016,
2) zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 207,40 Kč a jeho přidělení
do rezervního fondu ve výši 207,40 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 89 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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91. (93) Účetní závěrka a výsledek hospodaření Centrum vzdělanosti Libereckého kraje,
příspěvková organizace, za rok 2016
M. Půta shrnul, že CVLK je ve ztrátě 2 mil. Kč, poté nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 589/17/RK
Účetní závěrka a výsledek hospodaření Centrum vzdělanosti Libereckého kraje,
příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) účetní závěrku Centra vzdělanosti Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
za rok 2016, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
2) zhoršený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši -632.831,33 Kč a jeho převedení
na účet výsledek hospodaření předcházejících účetních období ve výši 632.831,33 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 90 pro 6
proti
0
zdržel se
2
byl přijat
Ing. Volfová
M. Půta
92. (94) Výroční zpráva Silnice LK a.s. za období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy a Ing. Petr Šén,
předseda představenstva a generální ředitel SILNICE LK a.s.
M. Pieter stručně seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.
Ing. Šén podrobně popsal výstupy z výroční zprávy společnosti SILNICE LK.
Proběhla diskuze týkající se celkových nákladů, mzdových prostředků, nárůstu nákladů
služeb a stipendijního programu – technik silničních zdrojů. Dalším tématem bylo vyčíslení
veškerých nákladů na vyhotovení výroční zprávy.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 590/17/RK
Výroční zpráva Silnice LK a.s. za období 1. 10. 2015 – 30. 9. 2016
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře vykonávajícího působnost valné hromady akciové
společnosti Silnice LK se sídlem, Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou,
IČ: 28746503,
schvaluje
Výroční zprávu společnosti Silnice LK a.s., za rok 2016, období od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016
včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
a ukládá
a) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, předložit Výroční zprávu společnosti Silnice LK a.s., za rok 2016, období
od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2016 včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami
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zastupitelstvu kraje jako písemnou informaci,
Termín: 25. 04. 2017
b) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, informovat o přijatém usnesení předsedu představenstva společnosti SILNICE
LK a.s.
hlasování č. 91 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Svoboda.

0

Termín: 25. 04. 2017
zdržel se
0
byl přijat

93. (95) Změna zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, včetně
přílohy č. 1
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Růžička, ředitel Krajské správy silnic Libereckého
kraje, p.o.
M. Půta se dotázal, zda se nějakým způsobem promítají investice do hodnoty majetku, když
se v rámci oprávek jeho hodnota snižuje.
Ing. Růžička přislíbil, že panu hejtmanovi pošle e-mailem odpověď od ekonomky KSS LK.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 591/17/RK
Změna zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, včetně přílohy č. 1
Rada kraje po projednání
souhlasí
s úplným zněním zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI - Rochlice, 460 06 Liberec, IČ 70946078,
včetně přílohy č. 1 ke zřizovací listině
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit zastupitelstvu kraje úplné znění zřizovací listiny Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvková organizace, České mládeže 632/32, Liberec VI - Rochlice, 460 06 Liberec,
včetně přílohy č. 1 ke zřizovací listině, ke schválení.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 92 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
94. (96) Rozpočet Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 2018 až 2019
M. Pieter stručně uvedl předložený materiál.
M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy, a to aby bylo zohledněno, že finanční
prostředky na Ralsko byly alokovány a jaká je reálná potřeba.
Ing. Růžička popsal detailněji situaci v Ralsku.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 592/17/RK
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Rozpočet Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace na rok 2017
a rozpočtový výhled na roky 2018 až 2019
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. nepokryté finanční potřeby na nezbytné neinvestiční akce, které nemají alokované
finanční prostředky v návrhu rozpočtu Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace na rok 2017,
2. informaci o výši krytých odpisů na rok 2017 (2.000.000 Kč) a jejich čerpání,
schvaluje
1. rozpočet příspěvkové organizace Krajské správy silnic Libereckého kraje na rok 2017,
2. rozpočtový výhled příspěvkové organizace Krajské správy silnic Libereckého kraje
na roky 2018 až 2019
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
seznámit se schváleným rozpočtem ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 15. 04. 2017
hlasování č. 93 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
95. (97) Rozpočtové opatření č. 102/17 – 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
M. Pieter stručně uvedl předložený materiál.
Poté proběhla krátká diskuze týkající se vlastnictví přilehlých pozemků.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 593/17/RK
Rozpočtové opatření č. 102/17 – 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. 102/17, kterým se
1. snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, o celkovou částku
37.761.277 Kč, a to u akce
a) Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací ve výši 29.366.020 Kč,
b) III/26317 Prysk - křižovatka s III/26318 ve výši 715.825 Kč,
c) III/28115 Troskovice (Krčák, Vidlák) ve výši 1.483.555 Kč,
d) III/28116 Borek - Troskovice ve výši 589.522 Kč,
e)
f)
2.

II/262 - deformace vozovky, Česká Lípa ve výši 2.373.586 Kč,
III/2719 Hrádek n. N. - Oldřichov na Hranicích ve výši 2.831.880 Kč,

g) II/270 Pertoltice pod Ralskem - protismyskové vlastnosti ve výši 400.889 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy o celkovou částku
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37.761.277 Kč, a to u akce
a) III/29011 Ludvíkov - Nové Město p. Smrkem ve výši 17.610.158 Kč,
b) II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice ve výši 313.390 Kč,
c) III/29047 Desná (protržená přehrada), rekonstrukce silnice ve výši 48.400 Kč,
d) Most ev.č. 260-006 přes Obrtku v Tuhani ve výši 2.415.968 Kč,
e)
f)

III/27250 Liberec, ul. Hrádecká, rekonstrukce silnice ve výši 6.510.509 Kč,
II/284 Nová Ves nad Popelkou, rekonstrukce opěrné zdi ve výši 9.552.248 Kč,

g) III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie propustku ve výši 1.089.194 Kč,
h) III/29022 Hrabětice - Josefův Důl ve výši 72.600 Kč,
i) Most ev.č. 2893-1 Semily ve výši 104.060 Kč,
j) II/278 Osečná (Kotel), oprava propustku ve výši 44.750 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 102/17 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 94 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
96. (98) Poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové dokumentace
na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 - 2019“ – 2. část, včetně podmínek stanovených
zřizovatelem
Ing. Růžička uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 594/17/RK
Poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice
LK II. a III. třídy pro 2018 - 2019“ – 2. část, včetně podmínek stanovených zřizovatelem
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do výše 7.920.660 Kč,
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České
mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s realizací akce
„Projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy pro 2018 - 2019“ týkající
se samostatných projektových dokumentací v předpokládaném rozsahu těchto
jednotlivých mostů a úseků silnic
- III/27810 (součást stezky podél silnice 27810 obec Šimonovice),
- III/2904 Oldřichov v Hájích – humanizace průtahu,
- III/2784 Liberec, ul. České mládeže, rekonstrukce silnice vč. OK,
- III/28712 Rychnov u Jablonce nad Nisou, rekonstrukce komunikace,
- III/2904 Mníšek, humanizace průtahu vč. chodníků,
- Most ev. č. 27915-2, most přes náhon v Přepeřích,
- Most ev. č. 290-023, most přes řeku Jizeru u Poniklé,
- Most ev. č. 28615-2 most přes potok v Roztokách u Jilemnice,
- Most ev. č. 2901-1, most přes potok ve Frýdlantu - Větrově,
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2.

3.
4.
5.

- Most ev. č. 27814-2, most přes potok na Záskalí,
- Most ev. č. 27814-4, most přes strouhu na Záskalí,
o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního příspěvku
formou zálohové platby ve výši 50% tj. ve výši 3.960.330 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto
rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení
žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového
investičního příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto materiálu, nejpozději však do 10. 12. 2018,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2018,
o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku za rok 2017 dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2018,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2019

a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh řediteli Krajské správy
silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace.
Termín: 15. 04. 2017
hlasování č. 95 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
97. (99) Poskytnutí návratné finanční výpomoci a investičního příspěvku Krajské správě
silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci na předfinancování a spolufinancování
projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“; Smlouva s příspěvkovou organizací
Krajská správa silnic Libereckého kraje
Ing. Čáp uvedl předložený materiál a požádal o úpravu po projednání, místo 30 dnů návratné
finanční výpomoci bude uvedeno 90 dnů.
Bez dalších připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 595/17/RK
Poskytnutí návratné finanční výpomoci a investičního příspěvku Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci na předfinancování a spolufinancování
projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“; Smlouva s příspěvkovou organizací
Krajská správa silnic Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s poskytnutím návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Krajská správa silnic
Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČ 70946078,
do výše 200.000.000 Kč na projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, s termínem
splatnosti návratné finanční výpomoci do 90 dnů od obdržení platby od poskytovatele
dotace k projektu „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, nejpozději však do 30. 9. 2019,
2. se Smlouvou o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje
do výše 200.000.000 Kč na projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“
č. OLP/867/2017 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Krajskou správou silnic
Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec 6, IČ: 70946078,
rozhoduje
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1.

2.

3.
4.
5.

o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku do výše 18.300.000 Kč,
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České
mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6, IČ 70946078, na výdaje spojené s realizací projektu
„Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“,
o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního příspěvku
formou zálohové platby ve výši 50% tj. ve výši 9.150.000 Kč do 30 dnů od přijetí tohoto
rozhodnutí zřizovatele, další zálohová platba bude uvolněna do 30 dnů od obdržení
žádosti příslušné PO o zasílání zřizovatelem schváleného mimořádného účelového
investičního příspěvku dle přílohy č. 4 tohoto materiálu, nejpozději však do 10. 12. 2018,
o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2018,
o předložení vyúčtování formou Průběžného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku za rok 2017 dle přílohy č. 3 tohoto materiálu v termínu do 31. 1. 2018,
o předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného investičního
příspěvku dle přílohy č. 3 tohoto materiálu v termínu do 15. 2. 2019

a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, návrh na poskytnutí návratné finanční výpomoci a návrh smlouvy
č. OLP/867/2017 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 25. 04. 2017
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zaslat výpis tohoto usnesení včetně v usnesení požadovaných příloh, řediteli
Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace.

hlasování č. 96

pro

8

proti

0

Termín: 15. 04. 2017
zdržel se
0
byl přijat

98. (100) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/2711
Chotyně, havárie opěrné zdi“
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 596/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/2711 Chotyně,
havárie opěrné zdi“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č.2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Silnice III/2711 Chotyně – havárie opěrné zdi“,
jmenuje
hodnotící komisi
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
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Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Löffelmann Jiří, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/858/2017
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. 97 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
99. (101) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice
III/29050 Desná (Sladká Díra), havárie propustku“
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 597/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/29050
Desná (Sladká Díra), havárie propustku“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1) o vyloučení účastníka 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., se sídlem Pražská 392,
463 42, Hodkovice nad Mohelkou, IČO 49904884 - nabídka nevyhověla zadávacím
podmínkám (účastník v nabídce předložil odlišný závazný návrh smlouvy o provedení
stavby),
2) o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/29050 Desná (Sladká
Díra), havárie propustku“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, se sídlem
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8, IČO: 48035599, za nabídkovou cenu 880.159,70 Kč
bez DPH, 1.064.993,24 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/75/2017 mezi Libereckým krajem a společností
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby STŘED, se sídlem
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8, IČO: 48035599
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. 98 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
100. (102) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29011 Ludvíkov
– Nové Město pod Smrkem“
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M. Pieter stručně uvedl.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 598/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29011 Ludvíkov – Nové
Město pod Smrkem“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29011 Ludvíkov – Nové Město pod
Smrkem“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a to účastníka PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36,
100 00, Praha 10 - Strašnice, IČO: 43005560, za nabídkovou cenu 14.553.849,06 Kč
bez DPH, tj. 17.610.157,36 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/166/2017 mezi Libereckým krajem a společností PORR
a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00, Praha 10 - Strašnice, IČO: 43005560
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 99 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
101. (103) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev.č. 260-006 přes
Obrtku v Tuhani“
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 599/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev.č. 260-006 přes Obrtku
v Tuhani“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Most ev.č. 260-006 přes Obrtku v Tuhani“, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, a to účastníka STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 15000, Praha 5,
IČO: 60838744, za nabídkovou cenu 1 996 667,47 Kč bez DPH, tj. 2 415 967,64 Kč včetně
DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/167/2017 mezi Libereckým krajem a společností
STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 15000, Praha 5, IČO: 60838744
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 100 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
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102. (104) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/03520 Javorník“
Ing. Růžička uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 600/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/03520 Javorník“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/03520 Javorník“ 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 Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
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,
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/841/2017
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a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 101 pro 7
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Volfová.
103. (105) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2719 Hrádek
nad Nisou, rekonstrukce silnice“
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 601/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2719 Hrádek nad Nisou,
rekonstrukce silnice“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2719 Hrádek nad Nisou, rekonstrukce
silnice“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, a to účastníka EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha,
IČO: 45274924, za nabídkovou cenu 7.272.000 Kč bez DPH, tj. 8.799.120 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/165/2017 mezi Libereckým krajem a společností
EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha, IČO: 45274924
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. 101 pro 7
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
Na jednání nebyla přítomna Ing. Volfová.
104. (106) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „TDI –
Jablonecko I.“
M. Pieter provedl členy rady kraje předloženým materiálem.
Následně proběhla diskuze týkající se nestandardních cen za TDI a jejich neuspokojivá
činnost a výkon. Řešení současné situace a hledání nových cest – kontrola činnosti TDI,
např. dokládáním fotodokumentace každý den nebo dohoda s konkrétními starosty dotčených
měst a obcí, kde se stavba koná, či zadání na přímo.
Bez dašlí diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 602/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „TDI – Jablonecko I.“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „TDI – Jablonecko I.“, a to účastníka
INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 780, 460 01, Liberec 1,
IČO 25036751, za nabídkovou cenu 120.000 Kč bez DPH, 145.200 Kč s DPH,
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/503/2017
mezi Libereckým krajem a společností INVESTING CZ spol. s r.o., se sídlem Štefánikovo
nám. 780, 460 01, Liberec 1, IČO 25036751
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. 102 pro 7
proti
0
zdržel se
1 byl přijat
M. Půta
105. (107) Veřejná zakázka „Most ev. č. 2893-1 Semily“ - změna lhůty pro podání
nabídek
M. Pieter stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 603/17/RK
Veřejná zakázka „Most ev. č. 2893-1 Semily“ - změna lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o změně lhůty pro podání nabídek ze dne 24. 3. 2017 na 6. 4. 2017 u zadávacího
řízení veřejné zakázky „Most ev.č. 2893-1 Semily“
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 103 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
106. (109) Veřejná zakázka „Silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl“ – informace
o změně lhůty pro podání nabídek č. 2
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 604/17/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl“ – informace o změně lhůty
pro podání nabídek č. 2
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o změně lhůty pro podání nabídek ze dne 10. 4. 2017 na 21. 4. 2017 u zadávacího
řízení veřejné zakázky „Silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl“
a ukládá
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Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 104 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
107. (110) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/284 Nová Ves
nad Popelkou, rekonstrukce opěrné zdi“
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 605/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/284 Nová Ves
nad Popelkou, rekonstrukce opěrné zdi“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1) o vyloučení účastníka zadávacího řízení „Silnice II/284 Nová Ves nad Popelkou,
rekonstrukce opěrné zdi“ společnost ZEPOS RS s.r.o., se sídlem Libuň 225, 50715
Libuň, IČO: 26002671, dle § 48 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek z důvodu neodůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny,
2) o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/284 Nová Ves nad Popelkou,
rekonstrukce opěrné zdi“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka SaM silnice a mosty a.s., se sídlem
Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa, IČO: 25018094, za nabídkovou cenu
7.894.419,18 Kč bez DPH, tj. 9.552.247,21 včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/164/2017 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 zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 105 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
108. (111) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/290 Bílý Potok,
rekonstrukce silnice“
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 606/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/290 Bílý Potok,
rekonstrukce silnice“
Rada kraje po projednání
schvaluje
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závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/5410/2016,
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice“,
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
a to účastníka EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha, IČO: 45274924,
za nabídkovou cenu za nabídkovou cenu 11.111.000 Kč bez DPH, tj. 13.444.310 Kč včetně
DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/5410/2016 mezi Libereckým krajem a společností
EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha, IČO: 45274924
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. 106 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
109. (112) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/293 Jilemnice humanizace“
M. Pieter stručně uvedl předložený materiál a navrhl, aby byl do hodnotící komise doplněn
zástupce Města Jilemnice.
Bez dalších připomínek a dotazů bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 607/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/293 Jilemnice - humanizace“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“
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,
Ing. Martin Čáp, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
náhradník Tomáš Čáp, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Věra Farská, projektový manažer,
náhradník Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
b) hodnotící komisi ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
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a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Martin Čáp, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
náhradník Tomáš Čáp, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů,
náhradník Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných
z ESI fondů,
Ing. Vladimír Petera, oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Vladimír Vinklář, místostarosta Města Jilemnice,
náhradník MVDr. Pavel Ott, radní Města Jilemnice,
schvaluje
1) formulář „oznámení o zahájení zadávacího řízení“,
2) text „zadávací dokumentace“,
3) závazný návrh Smlouvy o poskytnutí provedení stavby č. OLP/868/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 107 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
110. (113) Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/309/2016 o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy
pro Statutární město Liberec, na projekt „Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí
(součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“
M. Pieter podrobně popsal předložený materiál.
Bez připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 608/17/RK
Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/309/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Statutární město
Liberec, na projekt „Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí (součást Cyklotrasy
Odra Nisa, trasa č. 20)“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, IČ 00262978, ze dne
23.3.2017 o změnu projektu „Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí (součást
Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“,
souhlasí
1) se změnou termínu ukončení realizace projektu „Cyklostezka od Košické po Poštovní
náměstí (součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“ ze dne 30. 6. 2017 na 30. 6. 2019,
a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 8. 2017
na 19. 8. 2019, z důvodu časové náročnosti zpracování projektové dokumentace ve stupni
dokumentace pro stavební povolení a samotného získání stavebního povolení, včetně
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výkupu odpovídajících pozemků,
2) se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/309/2016, kterým se mění termín ukončení
realizace projektu z 30. 6. 2017 na 30. 6. 2019 a termín závěrečného vyúčtování projektu
z 19. 8. 2017 na19. 8. 2019
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit materiál - Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/309/2016 o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Statutární
město Liberec, na projekt „Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí (součást Cyklotrasy
Odra Nisa, trasa č. 20)“, ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 108 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
111. (114) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu
„Administrace zadávacích řízení veřejných zakázek Zajištění veřejných služeb
v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2019 - 2029“
M. Pieter seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 609/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Administrace
zadávacích řízení veřejných zakázek Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících
v autobusové dopravě pro období 2019 - 2029“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Administrace zadávacích řízení
veřejných zakázek Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě
pro období 2019 - 2029“ v souladu se směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka MT Legal
s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, IČO 28305043 a Fiala,
Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Helfertova 2040/13, 613 00 Brno Černá Pole, IČO 28360125, za nabídkovou cenu 1.200.000 Kč bez DPH, 1.452.000 Kč včetně
DPH (cena za administraci 7 zadávacích řízení a poskytování 100 hod. právních služeb
a zastupování zadavatele),
schvaluje
příkazní smlouvu č. OLP/120/2017 mezi Libereckým krajem na jedné straně a společnostmi
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, IČO 28305043,
a Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Helfertova 2040/13, 613 00
Brno - Černá Pole, IČO 28360125, na straně druhé
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 109 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
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112. (115) Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 610/17/RK
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje GRUPO ANTOLIN TURNOV s.r.o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje č. OLP/689/2017,
uzavíranou mezi Libereckým krajem a obchodní společností GRUPO ANTOLIN TURNOV
s.r.o., IČ 26702436, se sídlem Průmyslová 3000, 511 01 Turnov, na základě které bude
společnost přispívat kraji na zajištění dopravní obslužnosti částkou ve výši 270.000 Kč ročně
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit předložení smlouvy č. OLP/689/2017 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 110 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
113. (157) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2713 Dolní Suchá křižovatka s I/13“
M. Půta uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 611/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2713 Dolní Suchá - křižovatka
s I/13“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2713 Dolní Suchá - křižovatka
s I/13“ 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 Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,

- 88 -

Zápis z 6. zasedání RK konaného dne 4. 4. 2017
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
b) hodnotící komisi ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Radka Kotasová Loučková, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Jan Masopust, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
schvaluje
1) text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/654/2017
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.
hlasování č. 111

pro

8

proti

0

Termín: 30. 04. 2017
zdržel se
0

byl přijat

114. (160) Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok
2017 – Ústecký kraj
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 612/17/RK
Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017 –
Ústecký kraj
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zněním Smlouvy o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017
č. OLP/688/2017 navrhovaným k uzavření mezi Libereckým krajem a Ústeckým krajem,
IČ: 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
předložit Smlouvu o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2017
k projednání zastupitelstvu kraje.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 112 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
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přestávka od 9.20 do 9.30 hod.
115. (118) Rozpočtové opatření č. 110/17 – navýšení kapitoly 1409 – Působnosti
ve zdravotnictví - Účelová dotace ze státního rozpočtu – prevence TBC
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Naďa Veselá, vedoucí oddělení ekonomiky
a zdravotní politiky.
Bez připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 613/17/RK
Rozpočtové opatření č. 110/17 – navýšení kapitoly 1409 – Působnosti ve zdravotnictví Účelová dotace ze státního rozpočtu – prevence TBC
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 110/17, kterým se navyšují celkové příjmy kraje o přijatou neinvestiční
účelovou dotaci ze státního rozpočtu ve výši 318.731,78 Kč a zároveň se navyšují celkové
výdaje kraje ve výši 318.731,78 Kč v kapitole 91409 – Působnosti ve zdravotnictví na úhradu
nákladů za prevenci TBC ve 4. čtvrtletí 2016
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 110/17 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 113 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
116. (158) Rozpočtové opatření č. 111/17 – navýšení kapitoly 923 09 – Spolufinancování
EU odbor zdravotnictví – neinvestiční dotace na projekt „Rozvoj lidských zdrojů
v oblasti krizového řízení ZZS Libereckého kraje“
Ing. Veselá podrobně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 614/17/RK
Rozpočtové opatření č. 111/17 – navýšení kapitoly 923 09 – Spolufinancování EU odbor
zdravotnictví – neinvestiční dotace na projekt „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti
krizového řízení ZZS Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 111/17, kterým se navyšují příjmy rozpočtu kraje 2017 z titulu přijaté
dotace na projekt s registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002871 Rozvoj lidských
zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Libereckého kraje o částku 2.157.772,47 Kč a současně
se navyšují výdaje rozpočtu kraje v kapitole 923 09 – Spolufinancování EU odboru
zdravotnictví, ZZS LK – Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Libereckého
kraje o částku 2.157.772,47 Kč
a ukládá
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Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 111/17 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 114 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
117. (159) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Audit
příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje“
Ing. Veselá uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 615/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Audit příspěvkové
organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Audit příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
a to účastníka BENE FACTUM a.s., se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, PSČ 100 10,
IČO 27922677, za nabídkovou cenu 439.000 Kč bez DPH, 531.190 Kč s DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení auditu č. OLP/616/2017 mezi Libereckým krajem a společností BENE
FACTUM a.s., se sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10, PSČ 100 10, IČO 27922677
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, zajištění
dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 115 pro 8
proti
0
zdržel se
0 byl přijat
118. (119) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 100/17 – navýšení příjmů kraje
a výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí individuálních
dotací z rozpočtu Libereckého kraje
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Jana Maříková, vedoucí oddělení rozvoje
a financování sociálních služeb.
Mgr. Svoboda uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 616/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 100/17 – navýšení příjmů kraje a výdajů
kapitoly 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací
z rozpočtu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 100/17, kterým se
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a)

navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 zapojením vratek
z nevyčerpaných dotací o částku 333.165 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
č. a. 570 007 0000 Podpora ojedinělých projektů zaměřených na řešení naléhavých
potřeb financování v sociální oblasti Libereckého kraje o 333.165 Kč,
c)

upravují/zavádí specifické ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí v souvislosti s Podporou ojedinělých projektů zaměřených na řešení
naléhavých potřeb financování v sociální oblasti Libereckého kraje v celkové výši
1.220.599 Kč,
2) s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje organizaci
Oblastní charita Jičín, se sídlem Na Jihu 553, 506 01 Jičín, IČ: 73633755, ve výši
250.000 Kč na kofinancování provozních nákladů,
3) s poskytnutím dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu
Libereckého kraje organizaci Centrum LIRA z. ú., se sídlem Matoušova 406/20, Liberec
III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ: 28731191, ve výši 300.000 Kč na kofinancování osobních
nákladů pracovníků,
4) s poskytnutím dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu
Libereckého kraje organizaci Diakonie ČCE středisko Světlo ve Vrchlabí se sídlem
Komenského 616, 543 01 Vrchlabí, IČ: 43464343, ve výši 250.000 Kč na kofinancování
osobních nákladů pracovníků,
5) s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje organizaci
Ambeat Health Care a.s., se sídlem Týnská 632/10, Staré Město, 110 00 Praha,
IČ: 24160369, ve výši 90.000 Kč na kofinancování osobních nákladů pracovníků,
6) s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje organizaci Česká
unie neslyšících, z. ú. se sídlem Dlouhá 729/37, Staré Město, 110 00 Praha,
IČ: 00675547, ve výši 129.599 Kč,
7) s poskytnutím dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu
Libereckého kraje organizaci FOKUS Liberec o.p.s., se sídlem Nezvalova 662/18,
Liberec XV - Starý Harcov, 460 15 Liberec, IČ: 467497411, na kofinancování osobních
nákladů pracovníků,
8) se smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/817/2017 mezi Libereckým krajem a organizací Oblastní charita Jičín se sídlem
Na Jihu 553, 506 01 Jičín, IČ: 73633755,
9) se smlouvou o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/818/2017 mezi Libereckým krajem a organizací
Centrum LIRA z. ú., se sídlem Matoušova 406/20, Liberec III - Jeřáb, 460 07 Liberec,
IČ: 28731191,
10) se smlouvou o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/819/2017 mezi Libereckým krajem a organizací
Diakonie ČCE, středisko Světlo ve Vrchlabí, se sídlem Komenského 616, 543 01
Vrchlabí, IČ: 43464343,
11) se smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/820/2017 mezi Libereckým krajem a organizací Ambeat Health Care a.s.,
se sídlem Týnská 632/10, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 24160369,
12) se smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/821/2017 mezi Libereckým krajem a organizací Česká unie neslyšících, z. ú.,
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se sídlem Dlouhá 729/37, Staré Město, 110 00 Praha, IČ: 00675547,
13) se smlouvou o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/822/2017 mezi Libereckým krajem a organizací
FOKUS Liberec o.p.s., se sídlem Nezvalova 662/18, Liberec XV - Starý Harcov, 460 15
Liberec, IČ: 467497411,
schvaluje
zmocnění Mgr. Pavla Svobody, náměstka hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
č. PM/26/2017, k podpisu
1) smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/817/2017,
2) smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/818/2017,
3) smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/819/2017,
4) smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/820/2017,
5) smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/821/2017,
6) smlouvy o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/822/2017
a ukládá
1) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
materiál - změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 100/17, ke schválení Zastupitelstvu
Libereckého kraje,
Termín: 25. 04. 2017
2) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, podepsat
po schválení dotací a smluv Zastupitelstvem Libereckého kraje
a)

smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/817/2017,
b) smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/818/2017,
c)

smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/819/2017,
d) smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/820/2017,
e) smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/821/2017,
f)

smlouvu o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/822/2017.

hlasování č. 116

pro

8

proti

0
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byl přijat
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119. (120) Rozhodnutí o neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Mgr. Svoboda shrnul informace uvedené v předloženém materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 617/17/RK
Rozhodnutí o neposkytnutí individuální dotace z rozpočtu Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o neposkytnutí účelové individuální neinvestiční dotace ve výši 200.000 Kč spolku Hašle,
se sídlem ulice Kosmonautů 546/17, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČ 01937235, z důvodu
nesplnění podmínky pro žadatele z dotačního titulu na podporu registrovaných sociálních
služeb z oblasti podpory „Sociální služby“;
souhlasí
1) s neposkytnutím účelové individuální neinvestiční dotace ve výši 256.744 Kč spolku
Hašle, se sídlem ulice Kosmonautů 546/17, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČ 01937235,
na projekt „Adámek“ z důvodu, že pro tuto oblast podpory nejsou ve schváleném
rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2017 alokovány finanční prostředky,
2) s neposkytnutím účelové individuální neinvestiční dotace ve výši 265.000 Kč organizaci
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s., se sídlem
Zahradní 415/10, Liberec XI - Růžodol I, 460 01, Liberec, IČ 26593980, na projekt
Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi
v Libereckém kraji“ z důvodu, že pro tuto oblast podpory nejsou ve schváleném rozpočtu
Libereckého kraje pro rok 2017 alokovány finanční prostředky
a ukládá
1) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit
žádost o poskytnutí dotace ve výši 256.744 Kč spolku Hašle, IČ 01937235, na projekt
„Adámek“ a žádost o poskytnutí o dotace 265.000 Kč organizaci CENTRUM
PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s., IČ 26593980, na projekt
Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi
v Libereckém kraji“, Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání,
Termín: 25. 04. 2017
2) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, informovat
spolek Hašle, IČ 019367235, o neposkytnutí dotace na sociální služby z důvodu
nesplnění podmínky pro žadatele.
hlasování č. 117 pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Pieter.

0

Termín: 30. 04. 2017
zdržel se
0

byl přijat

120. (121) Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu sociálních věcí
Mgr. Svoboda stručně okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 618/17/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
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souhlasí
1. s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč od dárce Statutární město Jablonec
nad Nisou, se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou,
IČO: 00262340, ve prospěch zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková
organizace, se sídlem Benešov u Semil 180, 512 06 Benešov u Semil, IČO: 00193771,
2. s přijetím finančního daru ve výši 4.000 Kč od dárce Město 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,
3.

4.

5.

s přijetím finančního daru ve výši 20.000 Kč od dárce Městský obvod Liberec –
Vratislavice nad Nisou, se sídlem Tanvaldská 50, 463 11 Liberec 30, IČO: 00262978,
ve prospěch zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace,
se sídlem U Sila 321, 463 11 Liberec 30, IČO: 71220038,
s přijetím finančního daru ve výši 20.000 Kč od společnosti ÚMUN s. r. o., se sídlem
Nad Školou 1289, 460 22 Liberec, IČO: 63146711, ve prospěch zařízení Domov
a Centrum aktivity, příspěvková organizace, Liberecká 451, 463 42 Hodkovice
nad Mohelkou, IČO: 71220097,
s přijetím finančního daru ve výši 40.000 Kč od dárce Nadace PRECIOSA, se sídlem
Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 60254092, ve prospěch zařízení
Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace,
se sídlem U Balvanu 2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO: 75070758

a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitelů příspěvkových organizací o tomto usnesení.
hlasování č. 117
pro 7
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Pieter.

0

Termín: 01. 05. 2017
zdržel se
0
byl přijat

121. (122) Transformační plán zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace
Mgr. Svoboda uvedl předložený materiál.
M. Půta navrhl, zda by některé nevyužité objetky v Jestřebí nebylo vhodné bezúplatně převézt
na obec.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 619/17/RK
Transformační plán zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
Transformační plán zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, informovat
o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace a manažerku projektového týmu.
Termín: 01. 05. 2017
hlasování č. 118
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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122. (123) Transformační plán zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace
Mgr. Svoboda shrnul informace uvedené v předloženém materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 620/17/RK
Transformační plán zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
Transformační plán zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, informovat
o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace a manažerku projektového týmu.
Termín: 01. 05. 2017
hlasování č. 119
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
123. (124) Účetní závěrky a výsledek hospodaření příspěvkových organizací resortu
sociálních věcí za rok 2016
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Marcela Veitová, metodička – ekonomka
pro příspěvkové organizace.
M. Pieter uvedl, že nalezl pár drobných nejasností a vznesl dotazy na konkrétní položky
příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí. Na veškeré dotazy podala Ing. Veitová
erudované vysvětlení.
Následně proběhla krátká diskuze týkající se transformace Domova pro osoby se zdravotním
postižením Mařenice.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 621/17/RK
Účetní závěrky a výsledek hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí
za rok 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. a) účetní závěrku zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 123.502,43 Kč
do rezervního fondu zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, ve výši
123.502,43 Kč,
2.

a)

účetní závěrku zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2016,
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016, ve výši 111.950,05 Kč,
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3.

4.

a)

b) hospodářský výsledek za rok 2016, ve výši 0 Kč,
a) účetní závěrku zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016, ve výši 24.818,48 Kč,
do rezervního fondu zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, ve výši
24.818,48 Kč,

5.

a)

6.

a)

7.

8.

9.

do rezervního fondu zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková organizace, ve výši 91.950,05 Kč, a do fondu odměn
zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje,
příspěvková organizace, ve výši 20.000 Kč,
účetní závěrku zařízení OSTARA, příspěvková organizace, dříve Domov pro osoby
se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2016,

účetní závěrku zařízení Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016, ve výši 392,17 Kč,
do rezervního fondu zařízení Denní a pobytové sociální služby, příspěvková
organizace, ve výši 392,17 Kč,
účetní závěrku zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016, ve výši 5.685,61 Kč,
do rezervního fondu zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková
organizace, ve výši 3.576,95 Kč a do fondu odměn zařízení Služby sociální péče
TEREZA, příspěvková organizace, ve výši 2.108,66 Kč,
a) účetní závěrku zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016, ve výši 45.138,34 Kč,
do rezervního fondu zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková
organizace, ve výši 45.138,34 Kč,
a) účetní závěrku zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková
organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016, ve výši 4.186,52 Kč,
do rezervního fondu zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková
organizace, ve výši 4.186,52 Kč,
a) účetní závěrku zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková
organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016, ve výši 264.936,53 Kč,
do rezervního fondu zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková
organizace, ve výši 264.936,53 Kč,

10. a)

účetní závěrku zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016, ve výši 27.781,52 Kč,
do rezervního fondu zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková
organizace, ve výši 27.781,52 Kč,
11. a) účetní závěrku zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková
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organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016, ve výši 55.450,15 Kč,
do rezervního fondu zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou,
příspěvková organizace, ve výši 55.450,15 Kč,
12. a)

účetní závěrku zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016, ve výši 36.175,09 Kč,
do rezervního fondu zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace,
ve výši 7.575,09 Kč, a do fondu odměn zařízení Domov důchodců Český Dub,
příspěvková organizace, ve výši 28.600 Kč,
13. a) účetní závěrku zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková
organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016, ve výši 26.397,70 Kč,
do rezervního fondu zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem,
příspěvková organizace, ve výši 6.397,70 Kč, a do fondu odměn zařízení Domov
důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, ve výši 20.000 Kč,
14. a) účetní závěrku zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016, ve výši 76.363,19 Kč,
do rezervního fondu zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková
organizace, ve výši 15.273,19 Kč, a do fondu odměn zařízení Dům seniorů Liberec Františkov, příspěvková organizace, ve výši 61.090 Kč,
15. a) účetní závěrku zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
b) krytí zhoršeného hospodářského výsledku za rok 2016, ve výši -3,75 Kč,
z rezervního fondu zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace, ve výši
-3,75 Kč,
16. a)

účetní závěrku zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
b) krytí zhoršeného hospodářského výsledku za rok 2016, ve výši -46,32 Kč,
z rezervního fondu zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace, ve výši
-46,32 Kč,

17. a)

účetní závěrku zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace,
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016, ve výši 56.910,78 Kč,
do rezervního fondu zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace,
ve výši 36.910,78 Kč, a do fondu odměn zařízení Domov a Centrum aktivity,
příspěvková organizace, ve výši 20.000 Kč,
18. a) účetní závěrku zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016, ve výši 42.626,86 Kč,
do rezervního fondu zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace, ve výši 42.626,86 Kč,
19. a) účetní závěrku zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2016,
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b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016, ve výši 105,92 Kč,
do rezervního fondu zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace,
ve výši 105,92 Kč
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitelů příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 120
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Mgr. Svoboda stručně představil písemnou informaci č. 154. b) „Zpráva o stavu romské
menšiny v Libereckém kraji za rok 2016“.
Proběhla krátká diskuze na dané téma. P. Tulpa navrhl, zda by nebylo možné zahájit jednání
o zrušení povinnosti předkládat tuto zprávu v dalších letech.
Členové rady kraje vzali tuto písemnou informaci na vědomí, o které bude hlasováno
souhrnně v bloku písemných informací.
124. (161) Schválení projektové žádosti projektu „Volnočasové aktivity seniorů
Libereckého kraje“
Mgr. Svobodu stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 622/17/RK
Schválení projektové žádosti projektu „Volnočasové aktivity seniorů Libereckého
kraje“
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti na projekt "Volnočasové aktivity seniorů Libereckého kraje"
do Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, předložit
projektovou žádost k podpisu hejtmanovi Libereckého kraje a předložit projektovou žádost
do Dotačního programu na podporu samosprávy v oblasti stárnutí.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 121
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
125. Rozpočtové opatření č. 108/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování
EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU,
odbor dopravy – projektový záměr „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Mgr. Otta uvedl předložený materiál.
M. Půta požádal o doplnění mapy s vytýčením daného úseku silnice, jako přílohu
předloženého materiálu.
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Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 623/17/RK
Rozpočtové opatření č. 108/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování EU,
ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 06 – Spolufinancování EU, odbor
dopravy – projektový záměr „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) projektový záměr „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“,
b) rozpočtové opatření č. 108/17, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 –
Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP
celkem o částku 100.000 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 06 –
Spolufinancování EU, odbor dopravy celkem o částku 100.000 Kč
a ukládá
1) Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit zpracování
projektové žádosti, včetně všech příloh, do Integrovaného regionálního operačního
programu, prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony v rámci
výzvy č. 70,
Termín: 30. 06. 2018
2) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 108/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
hlasování č. 122

pro

8

proti

0

Termín: 25. 04. 2017
zdržel se
0
byl přijat

126. Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů k veřejné zakázce „Zajištění TDI
pro stavbu silnice II/293 Jilemnice, humanizace“
Mgr. Otta uvedl předložený materiál.
Bez diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 624/17/RK
Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů k veřejné zakázce „Zajištění TDI pro stavbu
silnice II/293 Jilemnice, humanizace“
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů č. OLP/862/2017 mezi Libereckým krajem
a Městem Jilemnice, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ: 00275808,
uzavíranou za účelem realizace společné veřejné zakázky „Zajištění TDI pro stavbu silnice
II/293 Jilemnice, humanizace“
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit smlouvu
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 30. 04. 2017
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hlasování č. 123

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

127. Projekt „Kolem kolem Jizerek“ – zapojení LK do projektu a Dohoda o spolupráci
na projektu
Mgr. Otta stručně seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 625/17/RK
Projekt „Kolem kolem Jizerek“ – zapojení LK do projektu a Dohoda o spolupráci
na projektu
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se zapojením Libereckého kraje jako partnera projektu „Kolem kolem Jizerek“
a s předložením projektové žádosti do Výzvy pro individuální projekty – prioritní osa 2
programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, prostřednictvím Euroregionu Nisa
jakožto vedoucího partnera projektu,
b) s Dohodou o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu INTERREG
V-A Česká republika – Polsko k projektu „Kolem kolem Jizerek“, č. OLP/866/2017,
uzavíranou mezi Libereckým krajem, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2a,
IČ: 70891508 a
a. Euroregionem Nisa, se sídlem Tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec, IČ: 00832227,
b. Městem Frýdlant, se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant,
IČ: 00262781,
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Městem Hrádek nad Nisou, se sídlem Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou,
IČ: 00262854,
Obcí Bílý Kostel nad Nisou, se sídlem Bílý Kostel nad Nisou 206, 463 31 Chrastava,
IČ: 00672106,
Městem Chrastava, se sídlem nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ: 00262871,
Statutárním městem Liberec, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec,
IČ: 00262978,
Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové,
IČ: 42196451,
Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou, se sídlem Tanvaldská 50,
463 11 Liberec 30, IČ: 00262978,
Statutárním městem Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové nám. 19, 467 51 Jablonec
nad Nisou, IČ: 00262340,
Městem Lučany nad Nisou, se sídlem Lučany nad Nisou 333, 468 71 Lučany
nad Nisou, IČ: 00262455,
Městem Smržovka, se sídlem Nám. T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka,
IČ: 00262579,
Gminou Bogatynia, se sídlem ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia,
NIP: 6151810987,

m. Gminou Miejska Zawidów, se sídlem Plac Zwyciestwa 21/22, 59-970 Zawidów,
NIP: 6151806715,
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n.
o.

Gminou Sulików, se sídlem ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, NIP: 6151808708,
Gminou Siekierczyn, se sídlem Siekierczyn 271, 59-818 Siekierczyn,
NIP: 6131571769,

p.
q.

Gminou Olszyna, se sídlem ul. Wolności 6, 59-830 Olszyna, RP, NIP: 6131002876,
Gminou Gryfów Ślaski, se sídlem Rynek 1, 59-620 Gryfów Ślaski, RP,
NIP: 6161223228,
Gminou Mirsk, se sídlem Pl. Wolności 39, 59-630 Mirsk, RP, NIP: 6161008487,

r.
s.
t.

Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Nysa, se sídlem ul. 1. Maja 57,
58-500 Jelenia Góra, RP, NIP: 6111119948,
Powiatem Lubański, se sídlem ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań, NIP: 6131439691,

c)

se zmocněním Ing. Radky Loučkové Kotasové, členky rady kraje, řízení resortu
hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
k zastupování Libereckého kraje jako jednoho z partnerů projektu „Kolem kolem
Jizerek“ ve věci podepisování veškerých dokumentů v rámci přípravy, realizace
a udržitelnosti projektu
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
a) zajistit předložení plné moci č. PM/29/2017 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého
kraje, k podpisu,
Termín: 20. 04. 2017
b) předložit návrh na zapojení Libereckého kraje jako partnera projektu „Kolem kolem
Jizerek“ a předložení projektové žádosti do Výzvy pro individuální projekty – prioritní
osa 2 programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, prostřednictvím vedoucího
partnera projektu, k rozhodnutí zastupitelstvu kraje,
c)

Termín: 25. 04. 2017
předložit Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu
INTERREG V-A Česká republika – Polsko k projektu „Kolem kolem Jizerek“,
č. OLP/866/2017, zastupitelstvu kraje ke schválení,

Termín: 25. 04. 2017
d) poskytnout Euroregionu Nisa, jakožto vedoucímu partnerovi, část projektové žádosti
včetně všech příloh týkající se aktivit Libereckého kraje, potřebných pro předložení
žádosti do programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko po rozhodnutí
o zapojení kraje do projektu zastupitelstvem kraje,
e)

Termín: 30. 05. 2017
zajistit řízení odpovídající části projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů
a výstupů projektu v případě jeho schválení příslušným orgánem daného programu.

hlasování č. 124

pro

8

proti

0

Termín: 31. 12. 2024
zdržel se
0
byl přijat

128. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky k projektu „Silnice II/273 úsek
hranice kraje - Okna“
Mgr. Otta uvedl předložený materiál.
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Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 626/17/RK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace a Podmínky k projektu „Silnice II/273 úsek hranice
kraje - Okna“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. j. 10801/2017-91/1 k projektu „Silnice II/273 úsek
hranice kraje - Okna“ 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 58.691.507,77 Kč
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, zajistit realizaci projektu v souladu
s Rozhodnutím k projektu.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 125
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
129. Rozpočtové opatření č. 106/17 – účelová dotace k projektu „Smart akcelerátor
Libereckého kraje“
Mgr. Otta stručně uvedl předložený materiál a současně požádal o drobnou úpravu
po projednání v příloze materiálu, kde je chybně uvedeno číslo položky.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 627/17/RK
Rozpočtové opatření č. 106/17 – účelová dotace k projektu „Smart akcelerátor
Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 106/17, kterým se
a) navyšují příjmy kraje z titulu přijaté zálohové platby dotace k projektu "Smart akcelerátor
Libereckého kraje" s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848 o celkovou částku
2.805.000 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů, projekt "Smart akcelerátor Libereckého kraje" o celkovou částku
2.805.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 106/17 jako písemnou informaci na jednání
zastupitelstva kraje.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 126
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
130. Rozpočtové opatření č. 98/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí
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a změny rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci
v Libereckém kraji“

programu „Kotlíkové dotace

Mgr. Otta uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 628/17/RK
Rozpočtové opatření č. 98/17 – 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“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) rozpočtové opatření č. 98/17, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace“ v úhrnné výši 609.140,01 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 609.140,01 Kč na základě předložených
vyúčtování dotací a odstoupení žadatelů od projektů,
b) navýšením nerozepsaných rezerv o částku 41.310,01 Kč v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU „Kotlíkové dotace“,
c)

navýšením vybraného dílčího ukazatele v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU
„Kotlíkové dotace“ v úhrnné výši 7.330 Kč na základě předložené změny žadatele
projektu

č.a.

jméno příjemce

2673740000

'''''''''''''''''''''' '''''''''''''
dotace

původní
výše
navrhovaná
dotace (v Kč)
nová
výše
schválená radou
dotace (v Kč)
kraje
- kotlíkové 102.620
109.950

d) zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce „Kotlíkových dotací“ v kapitole
923 02 – Spolufinancování EU ve výši 560.500 Kč takto
č.a.

jméno příjemce

původní výše
dotace (v Kč)
schválená radou
kraje

2673830000

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

0,00

112.500

2673850000

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

0,00

105.000

2673860000

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

0,00

112.500
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2673890000

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

0,00

112.500

2673900000

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

0,00

118.000

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

1490
''''''''''' ''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým
přikládáním – kombinovaný uhlí/biomasa;
otopná soustava
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
112.500 Kč
75%
2.2.2017 - 1.2.2018
''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''
''''''''''
''''''''''
''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
1
1492
'''''''''' ''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Kondenzační kotel na zemní plyn; otopná soustava
Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
112.500 Kč
75%
3.2.2017 - 2.2.2018

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

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

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu

1491
'''''''''''' ''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Kondenzační kotel na zemní plyn; otopná soustava
Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
112.500 Kč
75%
3.2.2017 - 2.2.2018

Adresa
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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

'''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''
''''''''''''''''
''''''''''''
'''''''''''
'''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''
1
1494
'''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava
Výměna vstupních a balkonových dveří.
112.500 Kč
75%
7.2.2017 - 6.2.2018
''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''''''
'''''''''
'''''''''
''''''''''''''''''
3
1495
''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa
Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
106.500 Kč
75%
8.2.2017 - 7.2.2018
'''''''''''''' '''''''''''''''' ''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''''
''''''''
''''''''''
''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''
1
1496
'''''''''' '''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava
Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
112.500 Kč
75%
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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

10.2.2017 - 9.2.2018
'''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' ''''' ''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''
'''''''''
'''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
1
1502
''''''' '''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava;
akumulační nádoba
Výměna vstupních a balkonových dveří.
112.500 Kč
75%
14.2.2017 - 13.2.2018
''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''
''''''''
''''''
''''''''''''''''
2
1506
'''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním –
výhradně uhlí; otopná soustava; akumulační nádoba
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
105.000 Kč
70%
22.2.2017 - 21.2.2018
''''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''
''''''''''
'''''''''
''''''''''''''''
1
1477
'''''''''''' '''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Kondenzační kotel na zemní plyn; otopná soustava
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
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Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

80%
23.2.2017 - 22.2.2018

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

1478
'''''''''''''''' '''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Kondenzační kotel na zemní plyn; otopná soustava
Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
120.000 Kč
80%
23.2.2017 - 22.2.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1508
'''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa
Výměna vstupních a balkonových dveří.
112.500 Kč
75%
27.2.2017 - 26.2.2018

Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
1) změnu usnesení č. 379//17/RK ze
uvedených příjemců takto
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace

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

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

''''''''''''''''' '''''' '''''''' '''''' ''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''''
''''''''
'''''
''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''
2
dne 7. 3. 2017 v části realizace projektů u níže
1331
''''''''''' '''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Kondenzační kotel na zemní plyn; otopná soustava
Dílčí výměna oken.
112.500 Kč
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Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

75%
11.7.2016 - 10.7.2017

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

1374
''''''''''''''''''''''' '''''''''''''
'''''''''''''''''''''''
Kondenzační kotel na zemní plyn
Výměna vstupních a balkonových dveří.
109.950 Kč
75%
13.7.2016 - 12.7.2017

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

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

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
560.500 Kč, níže uvedeným žadatelům, do uvedené výše a o uzavření smlouvy se žadateli
podle vzoru schváleného usnesením č. 738/16/RK
Registrační číslo žadatele
1383
Jméno a příjmení žadatele
''''''''''' ''''''''''''''''''''''
Datum narození žadatele
''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
Zdroj vytápění
kombinovaný uhlí/biomasa
Zhodnocení energetickým specialistou
Výměna vstupních a balkonových dveří.
Výše poskytnuté dotace
112.500 Kč
Podíl na celkových výdajích
75%
Doba realizace projektu
17.8.2016 - 16.8.2017
Místo realizace:
Adresa
'''' '''''''''''''' ''''''''''''''' '''''''' '''''' '''''''''''''''''''
Číslo listu vlastnictví
'''''
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
'''''''''''
Katastrální území
''''''''''''''''''
Počet bytových jednotek
1
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1385
''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
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Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele

Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně uhlí; otopná soustava
Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž
prahů vstupních dveří.
105.000 Kč
70%
24.8.2016 - 23.8.2017
''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''''''' ''''' '''''''''''''''''''
''''''
'''''
'''''''''' ''' '''''''''''''''''''''''
2
1386
'''''''''' ''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava
Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž
prahů vstupních dveří.
112.500 Kč
75%
24.8.2016 - 23.8.2017
'''''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''
''''''''
'''''''''''
'''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''''
2
1389
'''''''' '''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava
PENB
112.500 Kč
75%
26.8.2016 - 25.8.2017
''''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''
''''''''''
''''''''''''''
'''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''''
2
1390
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Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

'''''''''''''''''''' '''''''''
''''''''''''''''''''
Kondenzační kotel na zemní plyn; otopná soustava
Dílčí výměna oken.
118.000 Kč
80%
29.8.2016 - 28.8.2017
''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' ''''' ''''''''''''''''''
''''''''
'''''''''''
''''''''''''''''''
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) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 98/17 jako písemnou informaci
na jednání zastupitelstva kraje.
hlasování č. 127

pro

8

proti

0

Termín: 25. 04. 2017
zdržel se
0
byl přijat

131. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Studie
proveditelnosti – Informační systémy pro správu a evidenci dopravní infrastruktury
ePasport“
Mgr. Otta seznámil členy rady s informacemi uvedenými v předloženém materiálu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 629/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Studie
proveditelnosti – Informační systémy pro správu a evidenci dopravní infrastruktury
ePasport“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Studie proveditelnosti – Informační
systémy pro správu a evidenci dopravní infrastruktury - ePasport“ v souladu se směrnicí RK
č. 2/2016, a to účastníka ML Strategy s.r.o., se sídlem Holýšov, Krátká 17, IČO: 03978427,
za nabídkovou cenu 580.000 Kč bez DPH, 701.800 Kč s DPH,
schvaluje
Smlouvu o dílo č. OLP/5418/2016 mezi Libereckým krajem a společností ML Strategy s.r.o.,
se sídlem Holýšov, Krátká 17, IČO: 03978427
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a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup dle Směrnice RK
č. 2/2016.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 128
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
132. Projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“ – závazek předfinancování
Mgr. Otta podrobně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 630/17/RK
Projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“ – závazek předfinancování
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“ do 67. výzvy
Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, specifického cíle 2.1 – Snížit emise
z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitní koncentrací
znečišťujících látek,
souhlasí
s předpokládaným závazkem předfinancování projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji
II. do výše 140.400.000 Kč z rozpočtu kraje a jeho rozložením v letech 2017 – 2018
v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 67. výzvy Operačního programu
Životní prostředí
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
1) předložit závazek předpokládaného předfinancování projektu zastupitelstvu kraje
ke schválení,
Termín: 25. 04. 2017
2) zajistit předložení, řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů
a výstupů projektu v případě jeho schválení řídícím orgánem Operačního programu
Životní prostředí.
hlasování č. 129

pro

8

proti

0

Termín: 31. 12. 2019
zdržel se
0
byl přijat

133. Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování studie
proveditelnosti a projektové žádosti pro projekt Inovační centrum – podnikatelský
inkubátor Libereckého kraje“
Mgr. Otta shrnul zásadní informace z předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 631/17/RK
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Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování studie
proveditelnosti a projektové žádosti pro projekt Inovační centrum – podnikatelský
inkubátor Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky
malého rozsahu „Zpracování studie proveditelnosti a projektové žádosti pro projekt Inovační
centrum – podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky,
2. závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/170/2017 „Zpracování studie proveditelnosti
a projektové žádosti pro projekt Inovační centrum - podnikatelský inkubátor Libereckého
kraje",
jmenuje
hodnotící komisi ve složení
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje,
náhradník Marek Pieter, náměstek hejtmana,
Ing. Zuzana Antlová, finanční manažer projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje,
náhradník Ing. Pavla Porkertová, analytik projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje,
Ing. Ivana Ptáčková, manažer projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje,
náhradník Mgr. Jitka Mazalová Dvorská, marketingový manažer projektu Smart akcelerátor
Libereckého kraje
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajištění dalšího postupu
dle Směrnice rady kraje č. 2/2016.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 130
pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Mgr. Otta seznámil členy rady kraje s obsahem písemných informací č. 154.c) Zpráva
o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy 21 za rok 2016, a s písemnou
informací č. 155.b) Administrativní chyba v usnesení č. 738/16/RK v rámci programu
„Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“.
Členové rady kraje vzali tyto písemné informace na vědomí, hlasování proběhne souhrnně
v bloku písemných informací.
134. Zpráva o činnosti příspěvkové organizace resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova za rok 2016
Na jednání rady kraje byli přizváni RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství a Ing. Martin Modrý, Ph.D., ředitel Střediska ekologické výchovy Libereckého
kraje, příspěvková organizace.
J. Löffelmann uvedl předložený materiál.
Ing. Modrý, Ph.D., sdělil, že stěhování proběhlo v pořádku, činnost střediska byla sice
ovlivněna, avšak nikoli významně.
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Následně proběhla diskuze týkající se činností a programů ek. střediska, semináře,
naplněnosti všech programů. Kapacita je s menšími mezerami naplněna. Dalším tématem současná situace a řešení majetkového vypořádání se Suchopýrem v Oldřichově v Hájích,
včetně obsazení dozorčí rady.
Bez další diskuze a připomínek nechala Ing. Volfová hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 632/17/RK
Zpráva o činnosti příspěvkové organizace resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova za rok 2016
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
za rok 2016
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, předložit Zprávu o činnosti příspěvkové organizace resortu životního
prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, za rok 2016 zastupitelstvu kraje jako písemnou
informaci.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 131
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a M. Pieter.
135. Rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 - 2019
Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace
J. Löffelmann uvedl předložený materiál.
Ing. Modrý, Ph.D., uvedl, že rozpočet je vyrovnaný a příspěvek na provozní náklady je snížen
o 1.000.000 Kč.
Bez připomínek nechala Ing. Volfová hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 633/17/RK
Rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 - 2019
Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 - 2019 Střediska
ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, seznámit se schváleným rozpočtem ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 132
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a M. Pieter.
136. Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně
A.
Svazek obcí Košťálov a Libštát
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B.

Město Osečná

J. Löffelmann podrobně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek nechala Ing. Volfová hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 634/17/RK
Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně
A.
Svazek obcí Košťálov a Libštát
B.
Město Osečná
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
a) žádost o prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (nedodržení
termínu pro ukončení realizace akce) při čerpání finančních prostředků z Fondu ochrany
vod Libereckého kraje příjemce Svazek obcí Košťálov a Libštát, IČ 62013203, se sídlem
Košťálov 201, 512 02 Košťálov, u projektu „Košťálov – doplnění vodovodní sítě“
ve výši 250.104 Kč,
b) žádost o prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (nedodržení
termínu pro ukončení realizace akce) při čerpání finančních prostředků z Fondu ochrany
vod Libereckého kraje příjemce Město Osečná, se sídlem Svatovítské náměstí 105,
463 52 Osečná, IČ 00263061, u projektu „2. etapa kanalizace Osečná – projektová
dokumentace pro provádění stavby“ ve výši 37.611 Kč,
doporučuje
a) zastupitelstvu prominout penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně
(nedodržení termínu pro ukončení realizace akce) při čerpání finančních prostředků
z Fondu ochrany vod Libereckého kraje příjemci Svazek obcí Košťálov a Libštát,
IČ 62013203, se sídlem Košťálov 201, 512 02 Košťálov, ve výši 250.104 Kč, tj. 100 %
uloženého penále,
b) zastupitelstvu prominout penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně
(nedodržení termínu pro ukončení realizace akce) při čerpání finančních prostředků
z Fondu ochrany vod Libereckého kraje příjemci Město Osečná, IČ 00263061, se sídlem
Svatovítské náměstí 105, 463 52 Osečná, ve výši 37.611 Kč, tj. 100 % uloženého penále
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova,
předložit materiál prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně,
zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 133
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a M. Pieter.
137. Pravidla pro posuzování žádostí o účast v rámci dynamického nákupního systému
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy
nemovitého majetku.
Ing. Koudelka uvedl předložený materiál.
Bez připomínek nechala Ing. Volfová hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 635/17/RK
Pravidla pro posuzování žádostí o účast v rámci dynamického nákupního systému
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Rada kraje po projednání
schvaluje
povinnost hodnotící komise provádět všechny činnosti související s posuzováním žádostí
o účast předložených účastníky v rámci užších řízení před zavedením a následně po zavedení
dynamického nákupního systému, dle § 138 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 134
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a M. Pieter.
138. 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 uvedl předložený materiál.
Bez připomínek nechala Ing. Volfová hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 636/17/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
bere na vědomí
prodloužení lhůty pro podání nabídek ze 4. 4. 2017 na 11. 4. 2017 u zadávacího řízení veřejné
zakázky „Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o., – výměna oken v pavilonu „A“ a „B“
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 135
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a M. Pieter.
139. Veřejná zakázka „Výměna oken a oprava a zateplení fasády, Gymnázium
Frýdlant“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Ing. Koudelka shrnul informace uvedené v předloženém materiálu.
Bez připomínek nechala Ing. Volfová hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 637/17/RK
Veřejná zakázka „Výměna oken a oprava a zateplení fasády, Gymnázium Frýdlant“ –
informace o změně lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
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informaci o změně lhůty pro podání nabídek ze dne 27. 3. 2017 na 10. 4. 2017 u zadávacího
řízení veřejné zakázky „Výměna oken a oprava a zateplení fasády, Gymnázium Frýdlant“
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 136
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a M. Pieter.
140. (141) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování
projektové žádosti do IROP 3.1 – Knihovny“
Ing. Koudelka uvedl předložený materiál.
Bez připomínek nechala Ing. Volfová hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 638/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektové
žádosti do IROP 3.1 – Knihovny“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Zpracování projektové žádosti do IROP 3.1 – Knihovny",
jmenuje
hodnotící komisi
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu,
Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu,
náhradník Mgr. Jana Damborská, odborný pracovník oddělení kultury, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu,
Ing. Stanislav Jäger, projektový manažer, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů,
náhradník Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/895/2017
a ukládá
Marku Pietrovi, náměstkovi hejtmana řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 137
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a M. Pieter.
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141. (142) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění
výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro investiční akci Expozice
horolezectví v Českém ráji“
Ing. Koudelka shrnul informace v předloženém materiálu.
Proběhla krátká diskuze ohledně TDI.
Bez připomínek nechala Ing. Volfová hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 639/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění výkonu
technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro investiční akci Expozice
horolezectví v Českém ráji“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o výběru dodavatele části A (technický dozor investora) veřejné zakázky malého rozsahu
„Zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro investiční akci
Expozice horolezectví v Českém ráji“ v souladu se směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka
INVESTING CZ, spol. s r.o., IČO 25036751, se sídlem Štefánikovo náměstí 780/5,
460 01 Liberec za nabídkovou cenu 173.000 Kč bez DPH, 209.330 Kč včetně DPH,
2. o výběru dodavatele části B (koordinátor BOZP) veřejné zakázky malého rozsahu
„Zajištění výkonu technického dozoru investora a koordinátora BOZP pro investiční akci
Expozice horolezectví v Českém ráji“ v souladu se směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka
INVESTING CZ, spol. s r.o., IČO 25036751, se sídlem Štefánikovo náměstí 780/5,
460 01 Liberec za nabídkovou cenu 50.800 Kč bez DPH, 61.468 Kč včetně DPH,
schvaluje
1. smlouvu č. OLP/5380/2016 o poskytnutí činnosti technického dozoru investora
mezi Libereckým krajem na jedné straně a společností INVESTING CZ, spol. s r.o.,
IČO 25036751, se sídlem Štefánikovo náměstí 780/5, 460 01 Liberec,
2.

závazný návrh smlouvy č. OLP/33/2017 o poskytnutí činnosti koordinátora BOZP mezi
Libereckým krajem na jedné straně a společností INVESTING CZ, spol. s r.o.,
IČO 25036751, se sídlem Štefánikovo náměstí 780/5, 460 01 Liberec
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. 138
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a M. Pieter.
142. (143) Majetkoprávní operace - smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie v k. ú. Jablonecké Paseky
Ing. Koudelka uvedl předložený materiál.
Na základě dotazu P. Tulpy bude po projednání upravena důvodová zpráva, kde je nyní
chybně uvedeno, že „nové vedení NN bude nespojováno“. Správně bude, že vedení NN bude
pospojováno.
Bez dalších připomínek nechala Ing. Volfová hlasovat o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 640/17/RK
Majetkoprávní operace - smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie v k. ú. Jablonecké Paseky
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie v rámci akce "Transformace - Domov a centrum
denních služeb Jablonec n.N., p.o.“ na p.p.č. 853/2, p.p.č. 1883, p.p.č. 1884, p.p.č. 1885
v katastrálním území Jablonecké Paseky, obec Jablonec nad Nisou, evidované na listu
vlastnictví č. 2158 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jablonec nad Nisou, s ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín - Děčín IV - Podmokly,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, DIČ CZ2472903. Předběžný odhad
celkových realizačních nákladů přeložky bez DPH činí 378.936,50 Kč,
b) předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení
určeného k dodávce elektrické energie číslo OLP/925/2017 mezi Libereckým krajem
a ČEZ Distribuce, a.s.
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, zajistit po schválení předložení smlouvy k podpisu
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 139
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a M. Pieter.
143. (144) Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby
v k.ú. Jablonecké Paseky
Ing. Volfová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 641/17/RK
Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k. ú. Jablonecké Paseky
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Transformace - Domov a centrum denních
služeb Jablonec n.N., p.o.“ na p.p.č. 1713/1 o výměře 2150 m2, ostatní plocha, způsob
využití ostatní komunikace, nacházející se v katastrálním území Jablonecké Paseky, obec
Jablonec nad Nisou, evidované na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, se Statutárním městem
Jablonec nad Nisou, se sídlem Mírové nám. 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou,
IČ: 00262340; jedná se bezpečnostní přepad ze vsakovacího objektu srážkových vod,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/924/2017
mezi Libereckým krajem a Statutárním městem Jablonec nad Nisou
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
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hlasování č. 140
pro 6
proti
0
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a M. Pieter.

zdržel se

0

byl přijat

144. (146) Majetkoprávní operace – koupě:
a)
pozemků v k.ú. Tanvald (FAMA 2016/10/005)
b)
kupní smlouva
Ing. Koudelka seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 642/17/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
a)
pozemků v k.ú. Tanvald (FAMA 2016/10/005)
b)
kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí
- části p.p.č. 605/5 o výměře 1 m2, nově označené jako p.p.č. 605/8, ostatní plocha,
silnice, vymezené geometrickým plánem č. 1336-167/2008 ze dne 8. 12. 2015,
v katastrálním území Tanvald, obci Tanvald, evidované na listu vlastnictví č. 1524
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,
'''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''' '''' ''''' '''''''''''' ''' '''''''''''''''' ''''' '''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''
''''''''''''''''''' za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 607,86 Kč (slovy: šest set
sedm korun českých, osmdesát šest haléřů),
a dále s koupí - části p.p.č. 602/2 o výměře 12 m2, nově označené jako p.p.č. 602/13,
ostatní plocha, silnice,
- části p.p.č. 602/4 o výměře 27 m2, nově označené jako p.p.č. 602/14, ostatní plocha,
jiná plocha,
- části p.p.č. 602/4 o výměře 21 m2, nově označené jako p.p.č. 602/15, ostatní plocha,
ostatní komunikace,
- části p.p.č. 602/4 o výměře 9 m2, nově označené jako p.p.č. 602/16, ostatní plocha,
silnice,
vymezených geometrickým plánem č. 1336-167/2008 ze dne 8. 12. 2015, v katastrálním
území Tanvald, obci Tanvald, evidovaných na listu vlastnictví č. 105 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, ''''' '''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''' ''''''''''''''''''' ''''' '''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''' podíl o velikosti 1/3 představující částku
13.980.71 Kč (slovy: třináct tisíc devět set osmdesát korun českých sedmdesát jedna
haléřů) z kupní ceny, ''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''' ''''' '''' ''''''''''' '' '''''''''''''' '''' ''''' '''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''' '''''''''
'''''''''''''' '''''''''''''''''''' podíl o velikosti 2/3 představující částku 27.961,43 Kč (slovy: dvacet
sedm tisíc devět set šedesát jedna korun českých čtyřicet tři haléřů) z kupní ceny,
za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 41.942,14 Kč (slovy: čtyřicet
jedna tisíc devět set čtyřicet dva korun českých čtrnáct haléřů), jedná se o části pozemků,
které jsou dotčeny stavbou již stávajícího mostu 29043-1 a komunikace č. III/29043,
proběhne částečná refundace z kupní ceny, a to pouze do výše 40 Kč/m2,
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Jablonec nad Nisou,
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schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/923/2017 mezi Libereckým krajem '' ''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana
a) předložit návrhy na koupi pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 25. 04. 2017
b) po schválení koupě pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2017
2) Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh
na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
hlasování č. 141
pro 6
proti
0
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a M. Pieter.

Termín: 30. 04. 2018
zdržel se
0
byl přijat

145. (147) Majetkoprávní operace – prodej:
1. a) pozemku v k.ú. Heřmanice v Podještědí
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k.ú. Loučná nad Nisou
b) kupní smlouva
Ing. Koudelka uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 643/17/RK
Majetkoprávní operace – prodej:
1. a) pozemku v k.ú. Heřmanice v Podještědí
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k.ú. Loučná nad Nisou
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s prodejem části p.p.č. 2959 o výměře 34 m2, nově označené jako p.p.č. 2959/3, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 786-497/2016
ze dne 1. 11. 2016, nacházející se v k.ú. Heřmanice v Podještědí, obci Jablonné
v Podještědí, a evidované na listu vlastnictví č. 205 u Katastrálního pracoviště Liberec,
''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''' '''' '''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''' ''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
''''''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''''''''' za kupní cenu ve výši 5.440 Kč (slovy: pět tisíc
čtyři sta čtyřicet korun českých), na předmětném pozemku se nachází stavba oplocení
a vjezdová brána na pozemek ve vlastnictví kupujících,
2. s prodejem části p.p.č. 1737/4 o výměře 1 m2, nově označené jako st.p.č. 657/2,
zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití garáž, vymezené geometrickým plánem
č. 298-47/2016 ze dne 10. 1. 2017, nacházející se v k.ú. Loučná nad Nisou, obci Janov
nad Nisou, a evidované na listu vlastnictví č. 620 u Katastrálního pracoviště Jablonec
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nad Nisou, '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''' '''''''' '''' '''''''''''' '''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''', za kupní cenu ve výši
1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), pozemek pod stavbou garáže ve vlastnictví
kupující,
schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/909/2017 mezi Libereckým krajem a '''''''''''''''''
'''''''''''' '' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''
2.

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/910/2017 mezi Libereckým krajem
a ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje
a) předložit návrhy na prodeje pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 25. 04. 2017
b) zajistit po schválení prodeje pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
kupních smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2017
2) Marku Pieterovi, náměstku hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
hlasování č. 142
pro 6
proti
0
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a M. Pieter.

Termín: 30. 04. 2018
zdržel se
0
byl přijat

146. (148) Majetkoprávní operace – darování:
1. a) pozemku v k.ú. Sloup v Čechách
b) darovací smlouva
2. a) pozemků v k.ú. Jestřebí u České Lípy
b) darovací smlouva
3. a) pozemků v k.ú. Soběslavice
b) darovací smlouva
4. a) pozemků v k.ú. Smržovka
b) darovací smlouva
5. a) pozemků v k.ú. Železný Brod
b) darovací smlouva
6. a) pozemků v k.ú. Skalice u České Lípy
b) darovací smlouva
Ing. Koudelka přiblížil informace uvedené v předloženém materiálu.
J. Löffelmann uvedl, že u tohoto bodu se může vůči jeho osobě jednat o střet zájmu,
ale i přesto bude hlasovat.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 644/17/RK
Majetkoprávní operace – darování:
1. a) pozemku v k.ú. Sloup v Čechách
b) darovací smlouva
2. a) pozemků v k.ú. Jestřebí u České Lípy
b) darovací smlouva
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3. a) pozemků v k.ú. Soběslavice
b) darovací smlouva
4. a) pozemků v k.ú. Smržovka
b) darovací smlouva
5. a) pozemků v k.ú. Železný Brod
b) darovací smlouva
6. a) pozemků v k.ú. Skalice u České Lípy
b) darovací smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s darováním části p.p.č. 1716/3 o výměře 1245 m2, nově označené jako p.p.č. 1716/31,
ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 1116-248/2016
ze dne 17. 10. 2016, nacházející se v k.ú. Sloup v Čechách, obci Sloup v Čechách,
a evidované na listu vlastnictví č. 848 i Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci Sloup
v Čechách, se sídlem Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách, IČO 00525677,
hodnota daru dle účetní evidence činí 24.900 Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc devět set korun
českých), jedná se o pozemek pod místní komunikací,
2. s darováním části p.p.č. 601/1 o výměře 114 m2, nově označené jako p.p.č. 601/35, části
p.p.č. 601/1 o výměře 3 m2, nově označené jako p.p.č. 601/38, a části p.p.č. 601/1
o výměře 1 m2, nově označené jako p.p.č. 601/39, vše ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem č. 651-175/2016 ze dne
7. 9. 2016, nacházejících se v k.ú. Jestřebí u České Lípy, obci Jestřebí, a evidovaných
na listu vlastnictví č. 281 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci Jestřebí, se sídlem
Jestřebí 142, 471 61 Jestřebí, IČO 00260878, hodnota daru dle účetní evidence činí
3.027,81 Kč (slovy: tři tisíce dvacet sedm korun českých, osmdesát jedna haléřů), jedná
se o pozemky pod chodníkem ve vlastnictví obce,
3. s darováním části p.p.č. 816 o výměře 11 m2 a části p.p.č. 746/12 o výměře 98 m2,
sloučených do nově vzniklé p.p.č. 746/19, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
vymezených geometrickým plánem č. 268-86/2016 ze dne 2. 12. 2016, nacházejících
se v k.ú. Soběslavice, obci Soběslavice, a evidovaných na listu vlastnictví č. 178
u Katastrálního pracoviště Liberec, obci Soběslavice, se sídlem Soběslavice č.p. 50,
463 45 Pěnčín, IČO 00671924, hodnota daru dle účetní evidence činí 1.907,50 Kč (slovy:
jeden tisíc devět set sedm korun českých, padesát haléřů), jedná se o pozemek, na kterém
obec chce vysadit novou lípu, kdy historická lípa z roku 1918, dle pamětníků vysazená
ke vzniku Československa 28. 10. 1918, byla vyvrácena z důvodu silnému větru
v červenci 2016,
4.

5.

s darováním p.p.č. 3942 o výměře 536 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, a dále
p.p.č. 3927/1 o výměře 91 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 3927/3
o výměře 67 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 3928/3
o výměře 178 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 3928/4 o výměře
75 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 3928/5 o výměře
121 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezených geometrickým
plánem č. 2640-167/2008 ze dne 15. 12. 2015, nacházejících se v k.ú. Smržovka, obci
Smržovka, městu Smržovka, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka,
IČO 00262579, hodnota daru dle účetní evidence činí 57.930 Kč (slovy: padesát sedm
tisíc devět set třicet korun českých), jedná se o pozemky pod chodníky ve vlastnictví
města a vyřazenou silnicí,
s darováním části p.p.č. 3238/1 o výměře 211 m2, nové označené jako p.p.č. 3238/4,
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a části p.p.č. 3288/1 o výměře 22 m2, nově označení jako p.p.č. 3288/9, obě ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem č. 180965/2016 ze dne 16. 8. 2016, a dále části p.p.č. 3239 o výměře 161 m2, nově označení jako
p.p.č. 3239/8, a části p.p.č. 3239 o výměře 155 m2, nově označené jako p.p.č. 3239/9,
obě ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezených geometrickým
plánem č. 1797-32/2016 ze dne 9. 5. 2016, nacházejících se v k.ú. Železný Brod, obci
Železný Brod, a evidovaných na listu vlastnictví č. 92 u Katastrálního pracoviště
Jablonec nad Nisou, městu Železný Brod, se sídlem náměstí 3. května 1, 468 22 Železný
Brod, IČO 00262633, hodnota daru dle účetní evidence činí 54.900 Kč (slovy: padesát
čtyři tisíc devět set korun českých), jedná se o pozemky pod chodníky ve vlastnictví
města,
6. s darováním p.p.č. 2156/14 o výměře 28 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, p.p.č. 2156/15 o výměře 21 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
p.p.č. 2156/16 o výměře 5 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 2156/17 o výměře 70 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 2156/18 o výměře 12 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 2156/20 o výměře 21 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 2156/21
o výměře 180 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, p.p.č. 2156/22
o výměře 7 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, část p.p.č. 2157/17 díl „d“
o výměře 60 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, část p.p.č. 2157/15
díl „t“ o výměře 8 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, část
p.p.č. 2157/17 díl „f“ o výměře 17 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha,
p.p.č. 2709/3 o výměře 7 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
p.p.č. 2709/4 o výměře 2 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, vymezených
geometrickým plánem č. 1611-22/2016 ze dne 3. 6. 2016, nacházejících se v k.ú. Skalice
u České Lípy, obci Skalice u České, obci Skalice u České Lípy, se sídlem Skalice
u České Lípy 377, 471 17 Skalice u České Lípy, IČO 00673455, hodnota daru dle účetní
evidence činí 12.887,20 Kč (slovy: dvanáct tisíc osm set osmdesát sedm korun českých,
dvacet haléřů), jedná se o pozemky pod chodníky ve vlastnictví obce,
schvaluje
1. předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/911/2017 mezi Libereckým krajem a Obcí
Sloup v Čechách,
2.
3.
4.
5.
6.

předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/912/2017 mezi Libereckým krajem a Obcí
Jestřebí,
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/913/2017 mezi Libereckým krajem a Obcí
Soběslavice,
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/914/2017 mezi Libereckým krajem
a Městem Smržovka,
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/915/2017 mezi Libereckým krajem
a Městem Železný Brod,
předložený návrh darovací smlouvy číslo OLP/916/2017 mezi Libereckým krajem a Obcí
Skalice u České Lípy

a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje
a) předložit návrhy na darování pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 25. 04. 2017
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b) zajistit po schválení darování pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
darovacích smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2017
2) Marku Pieterovi, náměstku hejtmana kraje, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
hlasování č. 143
pro 6
proti
0
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a M. Pieter.

Termín: 30. 04. 2018
zdržel se
0
byl přijat

147. (149) Majetkoprávní operace – koupě:
a)
pozemku v k.ú. Skalice u České Lípy
b)
kupní smlouva
Ing. Koudelka uvedl předložený materiál.
J. Löffelmann opětovně konstatoval, že u tohoto bodu se může vůči jeho osobě jednat o střet
zájmu, ale i přesto bude hlasovat.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 645/17/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
a)
pozemku v k.ú. Skalice u České Lípy
b)
kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s koupí části p.p.č. 2766 o výměře 20 m2, nově označené jako p.p.č. 2766/3, ostatní
plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým plánem č. 1611-22/2016 ze dne
3. 6. 2016, nacházející se v k.ú. Skalice u České Lípy, obci Skalice u České Lípy,
a evidované na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, od obce
Skalice u České Lípy, se sídlem Skalice u České Lípy 377, 471 17 Skalice u České Lípy,
IČO 00673455, za vzájemně dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 800 Kč (slovy:
osm set korun českých), jedná se o pozemek pod silnicí III/2628,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Česká Lípa,
schvaluje
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/917/2017 mezi Libereckým krajem a Obcí
Skalice u České Lípy
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana
a) předložit návrh na koupi pozemku k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 25. 04. 2017
b) po schválení koupě pozemku Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smlouvy k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
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Termín: 31. 12. 2017
2) Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh
na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
hlasování č. 144
pro 6
proti
0
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a M. Pieter.

Termín: 30. 04. 2018
zdržel se
0
byl přijat

148. (150) Majetkoprávní operace – směna:
1. a) pozemků v k.ú. Jestřebí u České Lípy
b) směnná smlouva
2. a) pozemků v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou (FAMA 2016/09/081)
b) směnná smlouva
3. a) pozemků v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou (FAMA 2016/09/82)
b) směnná smlouva
Ing. Volfová podrobně uvedla předložený materiál a současně sdělila, že na základě
požadavku Města Česká Lípa se neuskuteční navržená směna, z čehož vyplývá, že v tomto
smyslu bude upraven materiál po projednání.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 646/17/RK
Majetkoprávní operace – směna:
1. a) pozemků v k.ú. Jestřebí u České Lípy
b) směnná smlouva
2. a) pozemků v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou (FAMA 2016/09/081)
b) směnná smlouva
3. a) pozemků v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou (FAMA 2016/09/82)
b) směnná smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. a) se směnou pozemků ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě Domov Sluneční
dvůr, příspěvková organizace, se sídlem č.p. 126, 471 61 Jestřebí, IČO 48282936,
a to: části p.p.č. 633/1 o výměře 455 m2, nově označené jako p.p.č. 633/9, části
p.p.č. 633/2 o výměře 42 m2, nově označené jako p.p.č. 633/11, části p.p.č. 633/2
o výměře 24 m2, nově označené jako p.p.č. 633/12, vše ostatní plocha, jiná plocha,
vymezených geometrickým plánem č. 652-63/2016 ze dne 11. 10. 2016,
nacházejících se v k.ú. Jestřebí u České Lípy, obci Jestřebí, evidovaných listu
vlastnictví č. 121 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, účetní cena pozemků činí
částku 9.122,53 Kč (slovy: devět tisíc sto dvacet dva korun českých padesát tři
haléřů), za pozemek ve vlastnictví obce Jestřebí, se sídlem č.p. 142, 47161 Jestřebí,
IČO 00260878, a to: části p.p.č. 623/1 o výměře 482 m2, nově označené jako
p.p.č. 623/6, ostatní plocha, jiná plocha, vymezené geometrickým plánem č. 65263/2016 ze dne 11. 10. 2016, nacházející se v k.ú. Jestřebí u České Lípy, obci
Jestřebí, evidované listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, účetní
cena pozemku činí částku 16.870 Kč (slovy: šestnáct tisíc osm set sedmdesát korun
českých), směna bude provedena bez doplatku,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci
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2.

3.

Domov Sluneční dvůr, se sídlem č.p. 126, 471 61 Jestřebí, IČO 48282936,
a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
u Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
a) se směnou pozemku ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, a to: části p.p.č. 1393/1 o výměře 409 m2, nově označené jako
p.p.č. 1393/9, ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým
plánem č. 167-152/2016 ze dne 12. 4. 2016, nacházející se v k.ú. Stará Ves
u Vysokého nad Jizerou, obci Vysoké nad Jizerou, evidované listu vlastnictví č. 84
u Katastrálního pracoviště Semily, cena pozemku činí částku 16.360 Kč (slovy:
šestnáct tisíc tři sta šedesát korun českých),
za pozemky ve vlastnictví '''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''' ''''''' '''' '''''''''''''' ''' '''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''' ''''' ''''' ''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''' a to: části p.p.č. 101/1 o výměře
102 m2, nově označené jako p.p.č. 101/8, travní porost, a části p.p.č. 101/3 o výměře
389 m2, nově označené jako p.p.č. 101/7, lesní pozemek, vymezených geometrickým
plánem č. 167-152/2016 ze dne 12. 4. 2016, nacházejících se v k.ú. Stará Ves
u Vysokého nad Jizerou, obci Vysoké nad Jizerou, evidovaných listu vlastnictví č. 92
u Katastrálního pracoviště Semily, cena pozemků činí částku 19.640 Kč (slovy:
devatenáct tisíc šest set čtyřicet korun českých), směna bude provedena s doplatkem,
Liberecký kraj doplatí ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''''' částku ve výši 3.280 Kč (slovy: tři
tisíce dvě stě osmdesát korun českých),
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci
Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec 6, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Semily,
a)

se směnou pozemku ve vlastnictví Libereckého kraje, ve správě Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, a to: části p.p.č. 1393/1 o výměře 120 m2, nově označené jako
p.p.č. 1393/8, ostatní plocha, způsob využití silnice, vymezené geometrickým
plánem č. 167-152/2016 ze dne 12. 4. 2016, nacházející se v k.ú. Stará Ves
u Vysokého nad Jizerou, obci Vysoké nad Jizerou, a evidované listu vlastnictví č. 84
u Katastrálního pracoviště Semily, cena pozemku činí částku 4.800 Kč (slovy: čtyři
tisíce osm set korun českých),
za pozemky ve vlastnictví ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''' '''''''' ''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''', a
to: části p.p.č. 82/1 o výměře 85 m2, nově označené jako p.p.č. 82/4, lesní pozemek,
a části p.p.č. 82/2 o výměře 380 m2, nově označené jako p.p.č. 82/5, lesní pozemek,
vymezených geometrickým plánem č. 167-152/2016 ze dne 12. 4. 2016,
nacházejících se v k.ú. Stará Ves u Vysokého nad Jizerou, obci Vysoké nad Jizerou,
a evidovaných listu vlastnictví č. 127 Katastrálního pracoviště Semily, cena
pozemků činí částku 18.600 Kč (slovy: osmnáct tisíc šest set korun českých), směna
bude provedena s doplatkem, Liberecký kraj doplatí '''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' částku
ve výši 13.800 Kč (slovy: třináct tisíc osm set korun českých),
b) se svěřením takto nabytých nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci
Krajská správa silnic Libereckého kraje, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec 6, IČ 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí u Katastrálního pracoviště Semily,
schvaluje
1. předložený návrh směnné smlouvy číslo OLP/918/2017 uzavřené mezi Libereckým
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krajem a obcí Jestřebí,
předložený návrh směnné smlouvy číslo OLP/919/2017 uzavřené mezi Libereckým
krajem a '''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''''' '' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''

3.

předložený návrh směnné smlouvy číslo OLP/920/2017 uzavřené mezi Libereckým
krajem a ''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''
a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje
a) předložit návrh na směnu pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 25. 04. 2017
b) zajistit po schválení směny pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje předložení
směnných smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2017
2) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje
návrh na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov Sluneční dvůr,
se sídlem č.p. 126, 471 61 Jestřebí, IČO 48282936,
Termín: 31. 10. 2017
3) Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh
na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2018
hlasování č. 145
pro 5
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Půta, M. Pieter a Ing. Vinklátová.
149. (151) Majetkoprávní operace – záměry pronájmu nebytových prostor v budově „E“
v k.ú. Liberec na dobu neurčitou
Ing. Volfová uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 647/17/RK
Majetkoprávní operace – záměry pronájmu nebytových prostor v budově „E“
v k.ú. Liberec na dobu neurčitou
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. záměr pronájmu nebytových prostor – 8 kanceláří (1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17,
1.20, 1.21) o celkové podlahové ploše 261,33 m2, a ostatních ploch (chodba – poměrná
část, přepážková hala, kuchyňka, zasedací místnost) o celkové výměře 173,33 m2,
nacházejících se ve 1. NP budovy Liberec IV – Perštýn, č.p. 525, způsob využití jiná
stavba (budova „E“) jež je součástí p.p.č. 4008/1 o výměře 3829 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, a dále 3 parkovacích míst na p.p.č. 4012 a p.p.č. 4009/1, nacházejících
se v k.ú. Liberec, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 4358 u Katastrálního
úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, korporaci Korid LK s.r.o.,
se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec, IČO 27267351, pro účely administrativní,
kancelářské činnosti a provozu zákaznického centra pro systém OPUSCARD/IDOL,
za nájemné ve výši 1.050 Kč za m2/rok za nebytové prostory, 550 Kč za m2/rok
za ostatní plochy, a 11.900,82 Kč/rok/3 parkovací místa na parkovišti před budovou
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bez DPH, tj. 14.400 Kč/rok/3 parkovací místa včetně DPH na parkovišti před budovou,
na dobu neurčitou,
záměr pronájmu nebytového prostoru – 1 kanceláře (č. 2.22) o celkové podlahové ploše
25,27 m2, nacházející 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 3829 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, nacházejícím se v k.ú. Liberec, obci Liberec, evidovaným na listu
vlastnictví č. 4358 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště
Liberec, Sdružení obcí Libereckého kraje, se sídlem Tř. 1. máje 858/26, 460 01 Liberec
III, IČO 64669246, za účelem administrativní a kancelářské činnosti, za nájemné ve výši
1.050 Kč bez DPH za m2/rok za nebytové prostory, na dobu neurčitou

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. 146
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Pieter a M. Půta.
150. (152) Majetkoprávní operace – záměr pronájmu nebytového prostoru v budově
„C“ v k.ú. Liberec na dobu neurčitou
Ing. Volfová uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 648/17/RK
Majetkoprávní operace – záměr pronájmu nebytového prostoru v budově „C“
v k.ú. Liberec na dobu neurčitou
Rada kraje po projednání
schvaluje
záměr pronájmu nebytového prostoru - místnosti č. C 004 o výměře 8 m2, nacházející
se v suterénu budovy Liberec IV – Perštýn, č.p. 573, způsob využití prům.obj. (budova „C“)
jež je součástí p.p.č. 4001/1 o výměře 819 m2, zastavěná plocha a nádvoří, nacházející
se v k.ú. Liberec, obci Liberec, evidované na listu vlastnictví č. 4358 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec, PhDr. Mgr. Dušanu Kotlárovi, s místem
podnikání Skalní 494/3, 460 05 Liberec, IČO 14806754, za účelem uskladnění hudebních
nástrojů, za nájemné ve výši cenu 550 Kč m2/rok včetně služeb, na dobu neurčitou s měsíční
výpovědní lhůtou
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit po schválení, zveřejnění
záměru pronájmu na úřední desce Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 147
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Pieter a M. Půta.
151. (153) Majetkoprávní operace – koupě:
1. a) pozemku v k.ú. Sněhov (FAMA 2017/02/032)
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k.ú. Polevsko (FAMA 2017/02/084)
- 129 -

Zápis z 6. zasedání RK konaného dne 4. 4. 2017
b) kupní smlouva
3. a) pozemku v k.ú. Janov nad Nisou (FAMA 2017/02/093)
b) kupní smlouva
4. a) pozemku v k.ú. Janov nad Nisou (FAMA 2017/02/100)
b) kupní smlouva
5. a) pozemku v k.ú. Modřišice
b) kupní smlouva
Ing. Volfová uvedla předložený materiál.
Mgr. Svoboda oznámil střet zájmu a uvedl, že u tohoto bodu nebude hlasovat.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 649/17/RK
Majetkoprávní operace – koupě:
1. a) pozemku v k.ú. Sněhov (FAMA 2017/02/032)
b) kupní smlouva
2. a) pozemku v k.ú. Polevsko (FAMA 2017/02/084)
b) kupní smlouva
3. a) pozemku v k.ú. Janov nad Nisou (FAMA 2017/02/093)
b) kupní smlouva
4. a) pozemku v k.ú. Janov nad Nisou (FAMA 2017/02/100)
b) kupní smlouva
5. a) pozemku v k.ú. Modřišice
b) kupní smlouva
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. a) s koupí
- části p.p.č. 1064/12 o výměře 59 m2, nově označené jako p.p.č. 1064/20, ostatní
plocha, silnice, vymezené geometrickým plánem č. 412-264/2015 ze dne 19. 1. 2016,
v katastrálním území Sněhov a obci Malá Skála, evidovaným na listu vlastnictví
č. 954 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec
nad Nisou, ''''' '''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''' '''' ''''' ''''''''''''' '''''''''''''''' ''' '''''''''''''' '''''''''''
'''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 3.540 Kč (slovy:
tři tisíce pět set čtyřicet korun českých), jedná se o majetkové vypořádání části
pozemku v rámci akce: Silnice III/28721 Malá Skála – Sněhov dojde k trvalému
záboru předmětného pozemku, nebude refundováno,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,
2. a) s koupí
- p.p.č. 430/6 o výměře 60 m2, ostatní plocha, silnice, v katastrálním území Polevsko
a obci Polevsko, evidovaným na listu vlastnictví č. 262 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, od '''''''''''' '''''''''''''' '''''' ''''' ''''''''''''''
'''''''''''''''''''' za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 2.400 Kč (slovy: dva tisíce
čtyři sta korun českých), jedná se o majetkové vypořádání pozemku po stavbě Silnice III/26318 od I/13 – Polevsko, nebude refundováno,
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b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Česká Lípa,
a) s koupí
- části p.p.č. 1033/5 označené jako díl „a“ o výměře 7 m2, nově sloučené
do p.p.č. 1403, ostatní plocha, silnice, vymezené geometrickým plánem č. 12101/2016 ze dne 26. 1. 2016, v katastrálním území Janov nad Nisou a obci Janov
nad Nisou, evidovaným na listu vlastnictví č. 1070 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, od '''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
''''''' '''' '''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''' za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši
350 Kč (slovy: tři sta padesát korun českých), jedná se o majetkové vypořádání části
pozemku po stavbě - Silnice III/29022 Bedřichov - Hrabětice, nebude refundováno,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,

4.

a)

s koupí
- části p.p.č. 1045/3 označené jako díl „a“ o výměře 6 m2, nově sloučené
do p.p.č. 1403, ostatní plocha, silnice, vymezené geometrickým plánem č. 12081/2016 ze dne 26. 1. 2016, v katastrálním území Janov nad Nisou a obci Janov
nad Nisou, evidovaným na listu vlastnictví č. 1281 u Katastrálního úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, ''''' ''''''''''''''''' ''''''''''''''
''''''''''''''''''''''' '''''' ''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''' ''' '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' '''''' '''' '''''''''''''
''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''' za vzájemně dohodnutou kupní cenu ve výši 300 Kč (slovy: tři
sta korun českých), jedná se o majetkové vypořádání části pozemku po stavbě Silnice III/29022 Bedřichov - Hrabětice, nebude refundováno,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou,

5.

a)

s koupí
- části p.p.č. 528/9 o výměře 185 m2, nově označené jako p.p.č. 528/20, ostatní
plocha, silnice, vymezené geometrickým plánem č. 401-758/2016 ze dne 2. 12. 2016,
v katastrálním území Modřišice a obci Modřišice, evidovaným na listu vlastnictví
č. 438 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily,
'''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''' ''''''' ''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''', za vzájemně dohodnutou kupní cenu
ve výši 9.250 Kč (slovy: devět tisíc dvě stě padesát korun českých), jedná
se o majetkové vypořádání části pozemku, která je zastavěna tělesem silnice
č. III/27920, bude refundováno,
b) se svěřením takto nabyté nemovité věci k hospodaření Krajské správě silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06
Liberec, IČO 70946078, a to ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Semily,

- 131 -

Zápis z 6. zasedání RK konaného dne 4. 4. 2017
schvaluje
1. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/926/2017 mezi Libereckým krajem
a '''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''' ''''''''''''''''' '''''''''''
2. předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/928/2017 mezi Libereckým krajem a
'''''''''''''''''' '''''''''''''''''
3.
4.
5.

předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/929/2017 mezi Libereckým krajem
a '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''''
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/931/2017 mezi Libereckým krajem a ''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''
předložený návrh kupní smlouvy číslo OLP/932/2017 mezi Libereckým krajem a '''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''

a ukládá
1) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana
a) předložit návrhy na koupě pozemků k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 25. 04. 2017
b) po schválení koupí pozemků Zastupitelstvem Libereckého kraje, zajistit předložení
smluv k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
Termín: 31. 12. 2017
2) Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje návrh
na změnu přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Krajská správa silnic
Libereckého kraje.
hlasování č. 148
pro 6
proti
0
Na jednání nebyli přítomni M. Pieter a M. Půta.

Termín: 30. 04. 2018
zdržel se
0
byl přijat

152. (140) Veřejná zakázka „Rekonstrukce budovy „E“ na kancelářský objekt –
stavební práce“ – dodatek č. 3
Ing. Koudelka uvedl předložený materiál.
Ing. Volfová konstatovala, že celková cena včetně DPH v dodatku č. 3 je chybně vypočítána
a požádala o nápravu po projednání.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 650/17/RK
Veřejná zakázka „Rekonstrukce budovy „E“ na kancelářský objekt – stavební práce“ –
dodatek č. 3
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 3 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2273/2015 uzavíraný v souladu s § 273
odst. 6 a § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v platném znění mezi Libereckým krajem a společností SYNER s. r. o., se sídlem: Dr. Milady
Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec; IČO 48292516, jehož předmětem jsou
vícepráce ve výši 2.123.724 Kč bez DPH, 2.569.706,04 Kč vč. DPH a méněpráce ve výši
1.678.439 Kč bez DPH, 2.030.911,19 Kč vč. DPH
a ukládá
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Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku
a informatiky, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 149
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Pieter a M. Půta.
153. (154) Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)
Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK
za období 1. - 31. 1. a 1. - 28. 2. 2017
b)
Zpráva o stavu romské menšiny v Libereckém kraji za rok 2016
c)
Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy 21
za rok 2016
Ing. Volfová uvedla předložené písemné informace.
Bez připomínek a diskuze nechala Ing. Volfová hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 651/17/RK
Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)
Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK
za období 1. - 31. 1. a 1. - 28. 2. 2017
b)
Zpráva o stavu romské menšiny v Libereckém kraji za rok 2016
c)
Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy 21 za rok
2016
d)
Zpráva o vyúčtování 12. benefičního plesu hejtmana
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období
1. - 31. 1. a 1. - 28. 2. 2017,
b) Zpráva o stavu romské menšiny v Libereckém kraji za rok 2016,
c) Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy 21 za rok 2016
d) Zpráva o vyúčtování 12. benefičního plesu hejtmana
a ukládá
1) Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci
"Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva LK za období
1. - 31. 1. a 1. - 28. 2. 2017", ke vzetí na vědomí,
Termín: 25. 04. 2017
2) Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, předložit zastupitelstvu kraje písemnou
informaci "Zpráva o stavu romské menšiny v Libereckém kraji za rok 2016", ke vzetí na
vědomí,
Termín: 25. 04. 2017
3) Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje
písemnou informaci "Zpráva o realizaci projektu Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy
21 za rok 2016", ke vzetí na vědomí,
Termín: 25. 04. 2017
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4) Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje písemnou informaci "Zpráva o
vyúčtování 12. benefičního plesu hejtmana", ke vzetí na vědomí.
hlasování č. 150
pro 6
proti
0
Na jednání nebyli přítomni M. Pieter a M. Půta.

Termín: 25. 04. 2017
zdržel se
0
byl přijat

154. (155) Písemné informace
a)
Zpráva o vyúčtování 12. benefičního plesu hejtmana
b)
Administrativní chyba v usnesení č. 0738/16/RK v rámci programu „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji“
c)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 4. a 5. zasedání rady kraje
a 5. mimořádném zasedání rady kraje
Ing. Volfová uvedla předložené písemné informace.
Mgr. Chýle sdělil, že písemná informace a) bude na žádost pana hejtmana po projednání
doplněna o počet prodaných vstupenek a následně předložena jako písemná informace
na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Bez dalších připomínek nechala Ing. Volfová hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 652/17/RK
Písemné informace
b)
Administrativní chyba v usnesení č. 0738/16/RK v rámci programu „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji“
c)
Přehled veřejných zakázek projednaných na 4. a 5. zasedání rady kraje
a 5. mimořádném zasedání rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
b) Administrativní chyba v usnesení č. 0738/16/RK v rámci programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji“,
c)

Přehled veřejných zakázek projednaných na 4. a 5. zasedání rady kraje a 5. mimořádném
zasedání rady kraje.

hlasování č. 151
pro 6
proti
0
Na jednání nebyli přítomni M. Pieter a M. Půta.

zdržel se

0

byl přijat

155. (156) Příprava 4. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 25. 4. 2017
Ing. Volfová uvedla předložené písemné informace.
Bez připomínek a diskuze nechala Ing. Volfová hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 653/17/RK
Příprava 4. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 25. 4. 2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
s návrhem programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne
25. 4. 2017.
hlasování č. 152
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni M. Pieter a M. Půta.
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156. (162) Různé
Náměty ani připomínky nikdo neměl. Ing. J. Volfová, statutární náměstkyně hejtmana,
ukončila 6. zasedání rady kraje v roce 2017 v 11.00 hodin.
Ověřovatelé:

Petr Tulpa

……………..………………….……

Mgr. Pavel Svoboda

………………………………………

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

Liberec 10. 4. 2017
Zapsala: Jitka Machálková
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