Z á p i s č. 7
ze 7. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 18. 4. 2017

Přítomno:

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

Omluveni:

Marek Pieter, Petr Tulpa, Ing. Radka Loučková Kotasová

Ověřovatelé:

Mgr. Pavel Svoboda, Ing. Květa Vinklátová

Zapisovatelka:

Jana Kvapilová

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisu
z 6. RK dne 4. 4. 2017
7. zasedání rady kraje v roce 2017 zahájila Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně
hejtmana, v 8.10 hodin. Omluveni z pracovních důvodů byli Marek Pieter, Petr Tulpa
a Ing. Radka Loučková Kotasová, Martin Půta se na jednání dostaví později. Ověřovateli
zápisu byli navrženi Mgr. Pavel Svoboda a Ing. Květa Vinklátová, zapisovatelkou dnešního
jednání byla určena Jana Kvapilová.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro

5

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Ing. Jitka Volfová se dotázala, zda byl ověřen zápis ze 4. zasedání RK dne 4. 4. 2017. Zápis
ověřen byl, připomínky nikdo nevznesl, tímto jej lze považovat za schválený.
2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisu z 6. RK dne 4. 4. 2017

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Zpráva o činnosti rady kraje za období
od 14. března do 10. dubna 2017

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Zápis ze 7. zasedání RK konaného dne 18. 4.2017
5.

Rozpočtové opatření č. 115/17 –
Z pís. Martin Půta
rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních
účelových dotací z rozpočtu Libereckého
kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor
kancelář hejtmana

odb. kancelář
hejtmana

6.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 123/17 – zapojení výtěžku
12. benefičního plesu hejtmana
do rozpočtu kraje, navýšení kapitol
917 01 a 914 01 a rozhodnutí
o poskytnutí finančních darů z tohoto
výtěžku

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

7.

Rozhodnutí o poskytnutí věcných darů
prezidentu republiky a jeho manželce
při jejich návštěvě Libereckého kraje

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

8.

Rozpočtové opatření č. 122/17 Z pís. Martin Půta
rozhodnutí o poskytnutí finančního daru
Konfederaci politických vězňů, pobočka
31, Liberec

odb. kancelář
hejtmana

9.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 124/17 – snížení kapitoly 917 01
– Transfery, odbor kancelář hejtmana
a navýšení kapitoly 917 07 – Transfery,
odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu – akce Bitva
u Liberce 1757

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

10.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Tisk, vložení
a distribuce tištěného periodika „Kraj
– příloha Libereckého kraje“

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

11.

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční Z
účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje - Sdružení obcí Libereckého kraje

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

12.

Návrh komise Rady LK – Redakční rada
periodika „KRAJ – příloha Libereckého
kraje“ na posouzení změny distribuce
magazínu Kraj – příloha Libereckého
kraje

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z

Z

Nepředloženo
13.

Rozpočtové opatření č. 129/17 - změna
mezi specifickými ukazateli výdajů
kapitoly 920 15 – Kapitálové výdaje
odboru kancelář ředitele

Z pís. Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

Nepředloženo
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14.

Návrh na volbu přísedícího Krajského
soudu v Ústí nad Labem - pobočka
v Liberci

Z

Martin Půta

odb. správní

15.

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

Z

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

16.

Rozpočtové opatření č. 114/17 – úprava Z pís. Mgr. Pavel
odb. sociálních
kapitoly 913 05 Příspěvkové organizace,
Svoboda
věcí
odbor sociálních věcí
Ing. Jan Klíma
Nepředloženo

17.

Hodnocení ředitelky zařízení OSTARA,
příspěvková organizace

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

18.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi resortu sociálních věcí

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

19.

Protokol o kontrole č. j. OK-09/17
Pedagogicko-psychologická poradna,
se sídlem Truhlářská 3, 460 01 Liberec 2,
příspěvková organizace Libereckého
kraje

Mgr. René Havlík odb. kontroly

20.

Protokol o kontrole č. j. OK-13/17
Základní škola a Mateřská škola,
se sídlem Kamenná 404/4, 466 01
Jablonec nad Nisou příspěvková
organizace Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kontroly

21.

Protokol o kontrole č. j. OK-15/17
Integrovaná střední škola, se sídlem
28. října 607, 513 01 Semily,
příspěvková organizace Libereckého
kraje

Mgr. René Havlík odb. kontroly

22.

Liberecký kraj a Rostislav Maštalíř
- dohoda o splátkách

Mgr. René Havlík odb. právní

23.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
Z
č. 120/17 - 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

24.

Rozpočty příspěvkových organizací
na rok 2017 a střednědobé rozpočtové
výhledy pro období 2018 – 2019
příspěvkových organizací resortu
zdravotnictví

MUDr. Přemysl
Sobotka
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odb.
zdravotnictví
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25.

Změna zřizovací listiny

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

Z

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily,
Nad Špejcharem 574, příspěvková
organizace,
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí
Osvobození 422, příspěvková
organizace,
Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská
570, příspěvková organizace,
Dětský domov, Dubá – Deštná 6,
příspěvková organizace,
Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005,
příspěvková organizace,
Dětský domov, Semily, Nad Školami
480, příspěvková organizace,
Základní a mateřská škola logopedická,
Liberec, příspěvková organizace

26.

Prominutí penále z odvodu za porušení
rozpočtové kázně – FC Nový Bor, z. s.

Z

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

27.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 128/17 – úprava kapitol 920 04
– kapitálové výdaje a 912 04 – účelové
příspěvky PO, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu a poskytnutí
mimořádného účelového investičního
příspěvku včetně podmínek stanovených
zřizovatelem pro Střední
uměleckoprůmyslovou školu sklářskou,
Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace na zhotovení
projektové dokumentace včetně
souvisejících inženýrských činností
na rekonstrukci části objektu domova
mládeže

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

28.

Rozpočtové opatření č. 112/17 – účelová Z pís. Mgr. René Havlík
dotace z rozvojového programu MŠMT
ČR – Hodnocení žáků a škol podle
výsledků v soutěžích v roce 2016
- Excelence středních škol 2016
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odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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29.

Rozpočtové opatření č. 113/17 – 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

30.

Rozpočtové opatření č. 116/17 – úprava Z pís. Mgr. René Havlík
kapitoly 916 - neinvestiční dotace
z MŠMT – dotační program na realizaci
aktivit v oblasti primární prevence
rizikového chování na rok 2017, finanční
prostředky z Operačního programu
výzkum, vývoj a vzdělávání

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

31.

Rozpočtové opatření č. 117/17 – úprava
kapitoly 916 – odvody finančních
prostředků na MŠMT

32.

Rozpočtové opatření č. 127/17 – úprava Z pís. Petr Tulpa
kapitoly 913 04 – příspěvkové
organizace, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

33.

Předložení projektové žádosti
– „Potravinová pomoc dětem
v Libereckém kraji 3“ do výzvy
č. 30_17_007 Operačního programu
Potravinové a materiální pomoci

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

34.

Žádost o poskytnutí individuální dotace
na projekt Machři roku 2017 žadatele
Česká hlava PROJEKT, z.ú.

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

35.

Prodej nepotřebného movitého majetku
svěřeného Střední uměleckoprůmyslové
škole sklářské, Železný Brod, Smetanovo
zátiší 470, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

36.

Vyřazení nepotřebného movitého
majetku svěřeného Střední škole
gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská
447/29, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

37.

Prodej nepotřebného movitého majetku
svěřeného Integrované střední škole,
Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300,
příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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Z pís. Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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38.

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

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

39.

Finanční dokumenty jednotlivých
příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti v souladu se schváleným
rozpisem rozpočtu pro rok 2017

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

40.

Revokace části usnesení č. 25/17/RK
- přidělení dotací v rámci Dotační fondu
Libereckého kraje, programu 7.5
Poznáváme kulturu

41.

Výsledek výběrového řízení na pozici
ředitele/ředitelky Severočeského muzea
v Liberci, příspěvkové organizace

42.

Vyhlášení soutěže o nejlepší kroniku
Libereckého kraje

43.

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního
ruchu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního
ruchu

Z pís. Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního
ruchu

Rozhodnutí o poskytnutí individuálních
dotací z rozpočtu Libereckého kraje
na rok 2017 – oblast kultury

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního
ruchu

44.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky soutěže o návrh – „Parkovací
dům, lávka a kultivace okolí sídla
Libereckého kraje“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

45.

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

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

46.

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

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

47.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Zpracování
projektových žádostí do IROP 2.1
– Transformace sociálních služeb“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

48.

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

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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49.

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

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

50.

Veřejná zakázka „Zajištění činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci pro dopravní stavby
I. – DNS“ – informace o změně lhůty
pro podání nabídek

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

51.

Veřejná zakázka „Zajištění služeb
technického dozoru investora
pro dopravní stavby I - DNS“ –
informace o změně lhůty pro podání
nabídek

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

52.

Rozpočtové opatření č. 119/17 –
navýšení příjmů a navýšení výdajové
části v kapitole 920 14 – Kapitálové
výdaje odboru investic a správy
nemovitého majetku včetně výše
nařízeného odvodu

Z pís. Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

53.

Majetkoprávní operace - smlouva
o právu k provedení stavby v k. ú. Nová
Ves nad Nisou

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

54.

Veřejná zakázka „Zpracování projektové
dokumentace - rekonstrukce budovy „D“
- dodatek č. 1

Marek Pieter

55.

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

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

56.

Zmocnění pro zástupce Libereckého
kraje na jednání Valné hromady Národní
sítě Zdravých měst České republiky dne
25. dubna 2017 v Praze

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

57.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Studie odtokových poměrů
včetně návrhů možných
protipovodňových opatření pro povodí
Lužické Nisy“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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58.

Registrace akce a Rozhodnutí
o poskytnutí dotace k projektu „Zlepšení
tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí budov Střední
odborné školy a Středního odborného
učiliště v České Lípě, budovy v Lužické
ulici“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

59.

Smlouva o spolupráci s Technologickou
agenturou ČR a Smlouva o mlčenlivosti

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

60.

Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Libereckého kraje na podporu
činnosti Místních akčních skupin
v Libereckém kraji

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

61.

Rozpočtové opatření č. 121/17 – úpravy Z pís. Ing. Radka
dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 –
Loučková
Spolufinancování EU, odbor
Kotasová
regionálního rozvoje a evropských
projektů a rozhodnutí o poskytnutí dotací
v rámci programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji“

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

62.

Smlouva o spolupráci veřejných
zadavatelů k veřejné zakázce „Silnice
II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

63.

Účast Libereckého kraje na projektu
AMIIGA Central Europe - smlouva
o spolupráci mezi Libereckým krajem
a Technickou univerzitou Liberec
(projekt AMIIGA)

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

64.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
Z
č. 125/17 - snížení výdajů v kapitole
914 06 – Působnosti, odbor dopravy
a navýšení výdajů v kapitole 917 06 –
Transfery, odbor dopravy; poskytnutí
účelové dotace na propagaci Libereckého
kraje, IDOL a Opuscard

Marek Pieter

odb. dopravy

65.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky "Silnice III/01020 Harrachov Mýtiny"

Marek Pieter

odb. dopravy
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66.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou
linkovou osobní dopravou – oblast
Sever“

Marek Pieter

odb. dopravy

Nepředloženo
67.

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

Marek Pieter

odb. dopravy

68.

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

Marek Pieter

odb. dopravy

69.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Zastoupení
zadavatele při smluvním zajištění
dopravní obslužnosti veřejnou drážní
osobní dopravou“

Marek Pieter

odb. dopravy

70.

Zpracování projektové dokumentace Silnice II/262 Dobranov - Česká Lípa,
rekonstrukce silnice – dodatek č. 2

Marek Pieter

odb. dopravy

71.

Prodloužení termínu realizace
neinvestiční akce „údržba mostů
na silnicích II. a III. třídy“

Marek Pieter

odb. dopravy

72.

Rozpočtové opatření č. 126/17 – 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

73.

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

Marek Pieter

odb. dopravy

74.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice II/270 Jablonné
v Podještědí - 2. etapa“

Marek Pieter

odb. dopravy

75.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Silnice II/278
Osečná (Kotel), oprava propustku“

Marek Pieter

odb. dopravy
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76.

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

Marek Pieter

odb. dopravy

77.

„Silnice III/27250 ulice Liberecká,
Chrastava – dodatek č. 2“

Marek Pieter

odb. dopravy

78.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu "Silnice
III/27926 Kacanovy, rekonstrukce
propustku"

Marek Pieter

odb. dopravy

79.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu "Silnice II/268
Mimoň, ulice Českolipská"

Marek Pieter

odb. dopravy

80.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu "Silnice
III/2791 Jívina, oprava propustku"

Marek Pieter

odb. dopravy

81.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu "Silnice
III/26320 Polevsko“

Marek Pieter

odb. dopravy

82.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu "Silnice
III/2627 Volfartice“

Marek Pieter

odb. dopravy

83.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice III/26832 Brenná
– Srní u České Lípy“

Marek Pieter

odb. dopravy

84.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice III/26214 a III/2625
Stružnice – Bořetín“

Marek Pieter

odb. dopravy

85.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice III/26833 Srní u České
Lípy – křižovatka s I/9“

Marek Pieter

odb. dopravy

86.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Silnice III/2601 Zahrádky
– Sosnová“

Marek Pieter

odb. dopravy

87.

Poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2017 - financování
výstavby, modernizace, oprav a údržby
silnic II. a III. třídy ve vlastnictví
Libereckého kraje

Z pís. Marek Pieter

odb. dopravy

88.

Veřejná zakázka „Silnice III/28115
Troskovice – hranice kraje“ – informace
o změně lhůty pro podání nabídek

Marek Pieter

odb. dopravy
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89.

Veřejná zakázka „Silnice III/2713 Dolní
Suchá - křižovatka s I/13“

Marek Pieter

odb. dopravy

90.

Podání odvolání ve sporu s Českými
drahami a.s.

Mgr. René Havlík odb. právní

91.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 118/17 – snížení výdajů kapitoly
923 03 – Spolufinancování EU,
ekonomický odbor a navýšení výdajů
v kapitole 912 05 – Účelové příspěvky
PO, odbor sociálních věcí a poskytnutí
mimořádného příspěvku spojeného
s realizací projektu „Snížení energetické
náročnosti budovy ve Dvorské 445
– Centrum intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého
kraje p.o.“

92.

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb.
regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Projektová dokumentace přístavby
výjezdové základny LZZS“

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb.
zdravotnictví

93.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovou
organizací Zdravotnická záchranná
služba Libereckého kraje

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb.
zdravotnictví

94.

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

Ing. Jitka Volfová odb.
informatiky

95.

Různé

Z

K návrhu programu bylo sděleno, že body č. 12, 13, 16 a 66 nejsou předloženy.
Ing. Volfová tlumočila požadavek P. Tulpy na zařazení bodu č. 96 – „Konkurz na vedoucí
pracovní místo ředitele/ředitelky Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká
Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace – vyřazení uchazeče“.
Bylo hlasováno o zařazení nového bodu.
hlasování č. 2

pro

5

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Předřazen byl bod č. 23 „Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 120/17 - zapojení zůstatku
disponibilních zdrojů z dosažených vyšších příjmů a nerealizovaných výdajů Libereckým
krajem alokací použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu
kraje 2017“, ke kterému byli přizváni předsedové klubů Zastupitelstva Libereckého kraje.
Dalším požadavkem bylo předřazení bodů č. 56 – 62 a 91.
Následně nechala Ing. Volfová hlasovat o celkovém programu jednání.
hlasování č. 3

pro

5

proti

0
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Zápis ze 7. zasedání RK konaného dne 18. 4.2017
3. (23) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 120/17 - 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 byli přizváni předsedové klubů ZLK PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., Ing. Miloš Tita
a vedoucí ekonomického odboru Ing. Jan Klíma.
Ing. Volfová uvedla předložený materiál. Doplnila informaci od Ing. Radovana Vícha, že klub
SPD-SPO nemá k materiálu připomínky a v takto předloženém znění s ním souhlasí.
Ing. Tita sdělil, že klub KSČM nemá připomínky k verzi, která jim byla zaslána
v elektronické podobě.
Ing. Volfová potvrdila shodu materiálu zaslaného předsedům klubů s materiálem
předloženým radě kraje.
PhDr. Baxa, Ph. D., uvedl několik připomínek k předloženému materiálu. První se vztahuje
ke školství a tělovýchově, kde je navržena částka 17.000.000 Kč na reprezentující kluby
Liberecký kraj a 5.000.000 Kč na investice. Zdůvodnění těchto částek mu připadá
nedostatečné. Druhá připomínka je směřována k dialýze v NsP ČL, a. s. Tyto finance by
se daly řešit čerpáním úvěru. Nepovažuje za nutné vkládat do tohoto krajské peníze. Ušetřené
finance by pak bylo možné využít v jiné oblasti. Poslední připomínka se týká zvýšení platů
zaměstnanců v sociálních službách, které v materiálu chybí, a dále vyčísleného penále.
Ing. Volfová vysvětlila, že Liberecký kraj deklaroval, že v letošním roce vloží do sportu
60.000.000 Kč. Podpora sportovních klubů a investic to tímto naplňuje. Snahou bylo
uspokojit požadavky rezortů i s ohledem na skutečnost, že zdroje kraje jsou poměrně vysoké.
Na investice by mělo připadnout cca 68 % z daňových příjmů. Co se týče dialýzy v NsP ČL,
pokud má kraj finanční zdroje, je nadbytečné uzavírat úvěr a zatěžovat nemocnici dalšími
závazky. Dále doplnila, že dialýza je výdělečnou činností a může nemocnici přinášet zisk.
MUDr. Sobotka doplnil, že byly rozkryty všechny možné investice v NsP ČL, tato nemocnice
by s podporou kraje odstranila propad a nastartovala růst. Úvěr by mohla nemocnice čerpat
na jiné důležité investice. Jedním z úkolů ředitele nemocnice je připravit rozklad potřebných
investic.
Ing. Volfová k platům pracovníků v sociálních službách uvedla, že s těmito prostředky je již
v rozpočtu počítáno. Při rozdělování hospodářského výsledku došlo k jejich navýšení.
Co se týče financí určených na penále, pokud bude odpuštěno a částka nebude muset být
vyplacena, pak tyto peníze přibydou do sociální oblasti.
Na jednání se dostavil M. Půta. Doplnil, že o prominutí penále bylo požádáno již vloni, nyní
se čeká na rozhodnutí příslušného úřadu.
Další připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 656/17/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 120/17 - 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
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 120/17, kterým se
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I.

navyšují zdroje kraje 2017 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje v celkové výši 192.729.000 Kč,
II. navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2017 v celkové výši 192.729.000 Kč, z toho
1) výdaje v kapitole 912 04 – Účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu, v celkové výši 9.500.000 Kč, v tom
a) Gymnázium, U Balvanu, Jablonec nad Nisou - výměna oken na objektu gymnázia,
ul. U Balvanu ve výši 1.400.000 Kč,
b) Střední škola a Mateřská škola, Liberec - pořízení válcové zkušebny brzd ve výši
320.000 Kč,
c) Gymnázium I. Olbrachta, Semily - rekonstrukce rozvodů vody - zhotovení
projektové dokumentace a zajištění souvisejících inženýrských činností ve výši
200.000 Kč,
d) Střední škola řemesel a služeb, Jablonec n. N. - obnova vnitřního vybavení
domova mládeže ve výši 6.080.000 Kč,
e) Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov - oprava
kanalizace - objekt DM v ul. 9. května 228, Kamenický Šenov ve výši 500.000 Kč,
f) Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov - oprava
komponentů kotelny vč. výměny termostatických ventilů - objekt v ul. Skálova,
Turnov ve výši 1.000.000 Kč,
2) výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, Rekonstrukce
objektu KSS LK, České mládeže, Liberec ve výši 8.000.000 Kč,
3) výdaje v kapitole 912 09 – Účelové příspěvky PO, odbor zdravotnictví, LRN Cvikov
- nákup polohovacích lůžek a příslušenství ve výši 2.500.000 Kč,
4) výdaje v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy, Krajská správa
silnic LK p.o. - realizace příkazní smlouvy Silnice LK a.s. na ZIMNÍ ÚDRŽBU
2017 ve výši 20.000.000 Kč,
5) výdaje v kapitole 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, v celkové výši 2.400.000 Kč, v tom
a) Severočeské muzeum v Liberci ve výši 400.000 Kč,
b) Finanční rezerva OKPPCR - provoz PO/nákup akvizic ve výši 2.000.000 Kč,
6) výdaje v kapitole 914 04 – Působnosti, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu, Hry olympiád dětí a mládeže ve výši 450.000 Kč,
7) výdaje v kapitole 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí, Penále za porušení
rozpočtové kázně projektu IP1 ve výši 25.809.000 Kč,
8) výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, Dopravní obslužnost
autobusová – navýšení mezd řidičů – nařízení vlády ve výši 5.500.000 Kč,
9) výdaje v kapitole 914 07 – Působnosti, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, v celkové výši 1.500.000 Kč, v tom
a) Propagace kultury LK ve výši 500.000 Kč,
b) Marketingová podpora ve výši 1.000.000 Kč,
10) výdaje v kapitole 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství,
Rozvoj zemědělství, Provozní potřeby – zemědělství ve výši 650.000 Kč,
11) výdaje v kapitole 914 14 – Působnosti, odbor investic a správy nemovitého majetku,
v celkové výši 2.300.000 Kč, v tom
a) Soutěž o návrh a finanční krytí odměn porotcům a soutěžícím ve výši
1.300.000 Kč,
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b) Správa majetku kraje-koncepční studie k revitalizaci bývalého VVP Ralsko
ve výši 1.000.000 Kč,
12) výdaje v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, Podpora sdružení
místních samospráv ve výši 100.000 Kč,
13) výdaje v kapitole 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
v celkové výši 22.350.000 Kč, v tom
a) ZUŠ, Jablonec n/N, Podhorská 47, p.o. - Akademie umění a kultury pro seniory
Libereckého kraje ve výši 200.000 Kč,
b) Sdružení pro rozvoj Libereckého kraje, z.s., Liberec - Pakt zaměstnanosti ve výši
150.000 Kč,
c) Kluby reprezentující Liberecký kraj – sport ve výši 17.000.000 Kč,
d) Podpora investičních projektů – sport ve výši 5.000.000Kč,
14) výdaje v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, v celkové výši 1.100.000 Kč, v tom
a) NPÚ - Mapování válečných konfliktů v krajině Liberecka - 2. etapa ve výši
100.000 Kč,
b) Sloup v Čechách - obnova střešního pláště kaple sv. Jana Nepomuckého ve výši
500.000 Kč,
c) Město Jilemnice - zahradní dům v zámeckém areálu ve výši 500.000 Kč,
15) výdaje v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství,
v celkové výši 400.000 Kč, v tom
a) Podpora činnosti - Geopark Ralsko ve výši 150.000 Kč,
b) Pořízení vozidla - Botanická zahrada Liberec ve výši 250.000 Kč,
16) výdaje v kapitole 917 09 – Transfery, odbor zdravotnictví, Město Český Dub
- rekonstrukce garáže ve výši 1.000.000 Kč,
17) výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, Finanční rezerva
na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje ve výši
474.000 Kč,
18) výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, v celkové výši
43.200.000 Kč, v tom
a) Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací ve výši 13.200.000 Kč,
b) Rekonstrukce krajských silnic ve výši 30.000.000 Kč,
19) výdaje v kapitole 920 08 – Kapitálové výdaje, odbor životního prostředí
a zemědělství, Rekonstrukce zimoviště a nákup zařízení - Školní statek Frýdlant
s.r.o. ve výši 500.000 Kč,
20) výdaje v kapitole 920 09 – Kapitálové výdaje, odbor zdravotnictví, v celkové výši
41.600.000 Kč, v tom
a) Nákup pozemku VZ Turnov ve výši 1.600.000 Kč,
b) Příplatek mimo základní kapitál - NsP Česká Lípa, a.s. - rekonstrukce a přesun
dialýzy, rekonstrukce centrálních operačních sálů I. etapa, pořízení PPD ve výši
40.000.000 Kč,
21) výdaje v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy nemovitého
majetku, APOSS - sanace vlhkého suterénu budovy Zeyerova ve výši 1.896.000 Kč,
22) výdaje v kapitole 920 15 – Kapitálové výdaje, odbor kancelář ředitele, Rekonstrukce
17. patra budovy KÚLK a realizace opatření proti zatékání do pláště budovy ve výši
1.500.000 Kč
a ukládá
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Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 120/17 k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 4
pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
4. (56) Zmocnění pro zástupce Libereckého kraje na jednání Valné hromady Národní
sítě Zdravých měst České republiky dne 25. dubna 2017 v Praze
Na jednání byl přizván vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
Mgr. Michael Otta.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 657/17/RK
Zmocnění pro zástupce Libereckého kraje na jednání Valné hromady Národní sítě
Zdravých měst České republiky dne 25. dubna 2017 v Praze
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zmocněním Ivany Hujerové, zaměstnankyně odboru regionálního rozvoje a evropských
projektů, k zastupování Libereckého kraje a k jednání a hlasování v jeho zájmu na Valné
hromadě zájmového sdružení právnických osob Národní síť Zdravých měst České republiky,
se sídlem Šrobárova 48, Praha 10, 100 42, IČ 61385247, konané dne 25. dubna 2017 v Praze
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, zajistit předložení plné moci
č. PM/46/2017 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 5

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

5. (57) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Studie odtokových poměrů včetně
návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy“
M. Půta se pozastavil nad tím, proč nejsou v hodnotících komisích zastoupeni členové
z opozičních stran stejným systémem, jako tomu bylo v minulém volebním období. Požádal
pana ředitele, aby došlo v této záležitosti k nápravě.
Další připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 658/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Studie odtokových poměrů včetně návrhů
možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Studie odtokových poměrů včetně návrhů
možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy“, ve zjednodušeném
podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
jmenuje
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a)

komisi pro otevírání obálek ve složení
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,
Bc. Karolína Šimonová, projektový manažer,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
Ing. Zdeněk Madej, vodní hospodářství ORP Jablonec n. N., Jilemnice, Semily, Tanvald,
Železný Brod,
náhradník Ing. Karel Pop, vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství,
Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
b) hodnotící komisi ve složení
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradní: Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje
venkova,
náhradník Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek,
Ing. Zdeněk Madej, vodní hospodářství ORP Jablonec n. N., Jilemnice, Semily, Tanvald,
Železný Brod,
náhradník Ing. Karel Pop, vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství,
Pavel Farský, zástupce mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko,
náhradník Mgr. Josef Horinka, zástupce mikroregionu Hrádecko - Chrastavsko,
Bc. Karolína Šimonová, projektová manažerka oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace",
2) závazný návrh Smlouvy o dílo č. OLP/902/2017 - Studie odtokových poměrů včetně
návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy
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. 6

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

6. (58) Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Zlepšení tepelně
technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici“
Mgr. Otta podal vysvětlení k předloženému materiálu.
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Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 659/17/RK
Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Zlepšení tepelně
technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace k projektu „Zlepšení tepelně
technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště v České Lípě, budovy v Lužické ulici“, vydaným Ministerstvem životního
prostředí, se sídlem Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10, IČ 00164801, na základě kterých
bude Liberecký kraj čerpat dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020
do výše 5.954.522,39 Kč
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit realizaci projektu
v souladu s Registrací akce a Rozhodnutím o poskytnutí dotace.
Termín: 30. 09. 2018
hlasování č. 7

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

7. (59) Smlouva o spolupráci s Technologickou agenturou ČR a Smlouva o mlčenlivosti
Mgr. Otta představil projednávaný materiál.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 660/17/RK
Smlouva o spolupráci s Technologickou agenturou ČR a Smlouva o mlčenlivosti
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) smlouvu o spolupráci, za účelem zajištění kvalitních výstupů projektu s názvem „Smart
Akcelerátor Libereckého kraje“ reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848 v kvalitě
srovnatelné s jinými obdobnými projekty, mezi Libereckým krajem a Technologickou
agenturou České republiky, IČ 72050365, se sídlem Evropská 2589/33, 160 00, Praha 6,
b) smlouvu o mlčenlivosti pro vzájemnou ochranu sdělených a poskytnutých dat
a důvěrných informací a předcházení jejich zneužití, mezi Libereckým krajem
a Technologickou agenturou České republiky, IČ: 72050365, se sídlem Evropská
2589/33, 160 00, Praha 6
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit smlouvu
o spolupráci a smlouvu o mlčenlivosti Martinu Půtovi, hejtmanu kraje, k podpisu.
Termín: 21. 04. 2017
hlasování č. 8

pro

6

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat
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8. (60) Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
na podporu činnosti Místních akčních skupin v Libereckém kraji
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 661/17/RK
Rozhodnutí o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na podporu
činnosti Místních akčních skupin v Libereckém kraji
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí dotací z rozpočtu Libereckého kraje v úhrnné výši 900.000 Kč, níže uvedeným
Místním akčním skupinám ve výši
Příjemce dotace/ žadatel

IČ

LAG Podralsko z.s.

26663015

MAS Brána do Českého ráje z.s.

27045757

MAS „Přiďte pobejt!“ z.s.

26661675

MAS Achát z.s.

27011721

Rozvoj Tanvaldska z.s.
MAS Frýdlantsko, z.s.

26988607
26982773

Místní akční skupina Podještědí,
z.s.
Obecně prospěšná společnost
pro Český ráj
MAS Český sever, z.s.

26660016
25988417
26983303

Název projektu
Podpora činnosti kanceláře
LAG Podralsko
Podpora MAS Brána do
Českého ráje
Podpora činnosti MAS „Přiďte
pobejt!“ z.s.
Podpora činnosti MAS Achát
z.s.
Rozvoj Tanvaldska 2017
Rozvoj činnosti MAS
Frýdlantsko
Podpora činnosti MAS
Podještědí, z.s. 2017
Podpora činnosti OPS pro
Český ráj
Podpora činnosti MAS

Dotace v
maximální výši
(Kč)
120.000
60.000
120.000
120.000
120.000
120.000
120.000
60.000
60.000

schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
1. č. OLP/1120/2017 na projekt „Podpora činnosti kanceláře LAG Podralsko“, uzavíranou
mezi Libereckým krajem a LAG Podralsko z.s., Zahrádky 130, 471 01 Zahrádky,
IČ: 26663015,
2.

3.

4.
5.

6.

č. OLP/1121/2017 na projekt „Podpora MAS Brána do Českého ráje“, uzavíranou mezi
Libereckým krajem a MAS Brána do Českého ráje z.s., Libuň 27, 507 15 Libuň,
IČ: 27045757,
č. OLP/1122/2017 na projekt „Podpora činnosti MAS „Přiďte pobejt!“ z.s.“, uzavíranou
mezi Libereckým krajem a MAS „Přiďte pobejt!“ z.s., Roztocká 500, 514 01 Jilemnice,
IČ: 26661675,
č. OLP/1123/2017 na projekt „Podpora činnosti MAS Achát z.s.“, uzavíranou mezi
Libereckým krajem a MAS Achát z.s., Jenišovice 67, 468 33 Jenišovice, IČ: 27011721,
č. OLP/1128/2017 na projekt „Rozvoj Tanvaldska 2017“, uzavíranou mezi Libereckým
krajem a Rozvoj Tanvaldska z.s., Jiřetín pod Bukovou 103, 468 43 Jiřetín pod Bukovou,
IČ: 26988607,
č. OLP/1129/2017 na projekt „Rozvoj činnosti MAS Frýdlantsko“, uzavíranou mezi
Libereckým krajem a MAS Frýdlantsko, z.s., Děkanská 74, 464 01 Frýdlant,
IČ: 26982773,
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7.

8.

č. OLP/1133/2017 na projekt „Podpora činnosti MAS Podještědí, z.s. 2017“, uzavíranou
mezi Libereckým krajem a Místní akční skupinou Podještědí, z.s., Proseč pod Ještědem
89, 463 43 Proseč pod Ještědem, IČ: 26660016,
č. OLP/1130/2017 na projekt „Podpora činnosti OPS pro český ráj“, uzavíranou mezi
Libereckým krajem a Obecně prospěšnou společnosti pro Český ráj, Předměstská 286,
507 43 Sobotka, IČ: 25988417,

9.

č. OLP/1134/2017 na projekt „Podpora činnosti MAS“, uzavíranou mezi Libereckým
krajem a MAS Český sever, z.s., Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ: 26983303,
souhlasí
se zmocněním Ing. Radky Loučkové Kotasové, členky rady kraje, řízení resortu
hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
k zastupování Libereckého kraje při uzavírání smluv o poskytnutí účelových dotací z rozpočtu
Libereckého kraje na podporu činnosti místních akčních skupin, včetně případných dodatků
a dohod o zrušení závazků, uzavíraných mezi Libereckým krajem a příjemci dotací, a dále
při podepisování sdělení o nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace, výzev k provedení
opatření k nápravě a výzev k vrácení dotace ve smyslu ust. § 10a a § 22 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu
1. zajistit předložení plné moci č. PM/45/2017 Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu,
2.

Termín: 30. 04. 2017
předložit Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování, smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 31. 05. 2017

hlasování č. 9

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

9. (61) Rozpočtové opatření č. 121/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí
o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Mgr. Otta představil projednávaný materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 662/17/RK
Rozpočtové opatření č. 121/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí
o poskytnutí dotací v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1)
rozpočtové opatření č. 121/17, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace“ v úhrnné výši 592.500 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly
a to
a) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU
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„Kotlíkové dotace“ v úhrnné výši 519.808,99 Kč na základě předložených
vyúčtování dotací a odstoupení žadatelů od projektů,
b) snížením nerozepsaných rezerv o částku 72.691,01 Kč v kapitole 923 02
– Spolufinancování EU „Kotlíkové dotace“,
c)

zavedením nových dílčích ukazatelů pro příjemce „Kotlíkových dotací“ v kapitole
923 02 – Spolufinancování EU ve výši 592.500 Kč takto

č.a.

jméno příjemce

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

2673920000

Hana Berková - kotlíkové dotace

0,00

112.500

2673930000

Petr Janovský - kotlíkové dotace

0,00

120.000

2673950000

Kateřina Hodulová - kotlíkové dotace

0,00

120.000

2673960000

Radek Sochor - kotlíkové dotace

0,00

120.000

2673940000

František Černík - kotlíkové dotace

0,00

120.000

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

1509
Vlasta Boudová
''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava
Výměna vstupních a balkonových dveří.
112.500 Kč
75%
3.3.2017 - 2.3.2018
''''''''' '''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''' '''''''''''
293
244
'''''''''''''''''
2
1512
Ivana Krišáková
'''''''''''''''''''''''
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%
6.3.2017 - 5.3.2018
''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''' ''''''' '''''''''''''''''''''
12
77
'''''''''''''''''''
1
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
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

1511
Vědunka Beranová
''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava
Výměna vstupních a balkonových dveří.
112.500 Kč
75%
6.3.2017 - 5.3.2018
'''''''''''''''''''''''' '''' ''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''''''
29
15
'''''''''''''''''
1
1510
Alois Deschmann
''''''''''''''''''''''
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%
6.3.2017 - 5.3.2018
''''''''''' '''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''''
94
77
''''''''''''''''''''
1
1498
Tomáš Bulíř
''''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa
Dílčí výměna oken.
112.500 Kč
75%
13.3.2017 - 12.3.2018
'''''''''''''''' ''''''''''''''''' '''''''' '''''''''' '''''' '''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''''
436
18
'''''''''''''''''''
2
1516
Jiří Grušpier
''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%

- 21 -

Zápis ze 7. zasedání RK konaného dne 18. 4.2017
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

14.3.2017 - 13.3.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1493
Jan Kočí
''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
výhradně biomasa
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
17.3.2017 - 16.3.2018

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

''''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''
72
198
'''''''''''''''''''
1

'''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' ''''''' ''''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''
289
595
''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''
1
1519
Zdeněk Tauchman
''''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa
Oddělení vytápěného prostoru „rodinného domu“ od
venkovního (např. zádveří).
112.500 Kč
75%
17.3.2017 - 16.3.2018
''''''''''''''''''''''' ''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''''
228
55
'''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''
2
1521
Radovan Hrdlička
'''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava
Výměna vstupních a balkonových dveří.
112.500 Kč
75%
20.3.2017 - 19.3.2018
'''''''''''' ''''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''
33
218
''''''''''' '''''''''''''''''''''
2
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
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

1513
Kateřina Fišerová
'''''''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa
Dílčí výměna oken.
112.500 Kč
75%
22.3.2017 - 21.3.2018
'''''''''''' ''''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''' ''''''''''''''
171
2194
''''''''''''' ''''''''''''''''
1
1522
Lenka Kuběnková
''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava
Výměna vstupních a balkonových dveří.
112.500 Kč
75%
22.3.2017 - 21.3.2018
'''''''''''' ''''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''
164
304
'''''''''''''''''''
2

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

1507
Roman Lakomý
''''''''''''''''''''''''''''
Kondenzační kotel na zemní plyn
Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
90.000 Kč
75%
27.3.2017 - 26.3.2018

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1523
Dušan Kottek
'''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa; otopná soustava
Dílčí výměna oken.
112.500 Kč
75%
28.3.2017 - 27.3.2018

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

'''''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' ''''' '''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''' '''''''''''''''''''
753
1730
'''''''''''''''''''
1
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Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

''''''''''''''' '''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''
286
332
''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''
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
592.500 Kč, níže uvedeným žadatelům, do uvedené výše a o uzavření smlouvy se žadateli
podle vzoru schváleného usnesením č. 738/16/RK
Registrační číslo žadatele
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

1392
Hana Berková
''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa
Výměna vstupních a balkonových dveří.
112.500 Kč
75%
31.8.2016 - 30.8.2017
'''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''' ''''''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''''' ''' ''''''''''''''
52
382
''''''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''
1

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

1393
Petr Janovský
'''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
5.9.2016 - 4.9.2017

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

1395
Kateřina Hodulová
''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Výměna vstupních a balkonových dveří.
120.000 Kč
80%
5.9.2016 - 4.9.2017

''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''' '''''''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''''
821
618
'''''''''''''''''''' '''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''
1

''''''''''' '''' '''''''''''''''' ''''''''' '''''''''' '''''' ''''''''''' ''' ''''''''''''''
558
337
'''''''''''' '''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''''
1
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Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu
Místo realizace:

1396
Radek Sochor
''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
5.9.2016 - 4.9.2017
''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''''''''''''' '''''''''' '''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''' '''''''''
'''''''''''''''''''''
82
621
'''''''''''''''''''''' ''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
3

Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1394
František Černík
''''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním – výhradně
biomasa; akumulační nádoba
Zateplení střechy nebo půdních prostor.
120.000 Kč
80%
5.9.2016 - 4.9.2017

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

'''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''' '''''''' ''''''''' '''''' ''''''''''''' '''''''''' '''''''''''''
683
343
''''''''''''''''''' '''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''
2

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. 121/17 jako písemnou informaci
na jednání zastupitelstva kraje.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 10

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

10. (62) Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů k veřejné zakázce „Silnice II/270
Jablonné v Podještědí – 2. etapa“
Mgr. Otta uvedl, že bude po projednání upraven text smlouvy, v čl. 2, odst. 2.2, „zadávací
řízení nadlimitní“, na základě konzultace s oddělením veřejných zakázek.
M. Půta požádal, aby o tuto informaci byla doplněna i důvodová zpráva.
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Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 663/17/RK
Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů k veřejné zakázce „Silnice II/270 Jablonné
v Podještědí – 2. etapa“
Rada kraje po projednání
schvaluje
Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů k veřejné zakázce „Silnice II/270 Jablonné
v Podještědí – 2. etapa“, č. OLP/1217/2017, mezi Libereckým krajem a Městem Jablonné
v Podještědí, IČ: 00260576, se sídlem náměstí Míru 22, 471 25 Jablonné v Podještědí
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
hlasování č. 11

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

11. (91) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 118/17 – snížení výdajů kapitoly
923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 912 05
– Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí a poskytnutí mimořádného příspěvku
spojeného s realizací projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445
– Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje p.o.“
Mgr. Otta provedl předloženým materiálem. Dále stručně vysvětlil systém sčítání zakázek
v rámci zajištění TDI a BOZP.
Po kratší diskusi mezi členy rady kraje vztahující se ke sčítání zakázek bylo hlasováno
o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 664/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 118/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03
– Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 912 05
– Účelové příspěvky PO, odbor sociálních věcí a poskytnutí mimořádného příspěvku
spojeného s realizací projektu „Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445
– Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje p.o.“
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 118/17, kterým se snižují výdaje kapitoly
923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP
celkem o částku 300.000 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 912 05 – Účelové
příspěvky PO, odbor sociálních věcí, celkem o částku 300.000 Kč, kde se zavádí nový dílčí
ukazatel: číslo akce 05500131502 CIPSLK - TDI, BOZP k projektu "Snížení energetické
náročnosti budovy ve Dvorské 445",
rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku z kapitoly 912 05 - Účelové
příspěvky PO, odbor sociálních věcí do výše 300.000 Kč Centru intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269,
463 11 Liberec 30, IČ: 70868476, na výdaje spojené s realizací akce č. 05500131502:
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2.

CIPSLK - TDI, BOZP k projektu "Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské
445", a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí změnu rozpočtu - rozpočtové
opatření č. 118/17,
o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového investičního příspěvku
formou zálohové platby ve výši 50 %, tj. do výše 150.000 Kč Centru intervenčních
a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269,
463 11 Liberec 30, IČ: 70868476, do 70 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 investičního
příspěvku dle přílohy č. 2, nejpozději však do 1. 12. 2017, a to vše za podmínky,
že zastupitelstvo kraje schválí změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 118/17,

3.
4.

o termínu ukončení realizace výdajů spojených s výše uvedenou akcí do 1. 12. 2017,
o předložení vyúčtování výše uvedené akce formou „Závěrečného vyúčtování akce
mimořádného investičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu do 10. 12. 2017
a ukládá
1. Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, předložit změnu
rozpočtu – rozpočtové opatření č. 118/17 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 25. 04. 2017
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí,
a) zaslat výpis tohoto usnesení, včetně požadovaných příloh řediteli výše zmíněné
příspěvkové organizace, po schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření
č. 118/17 zastupitelstvem kraje,
Termín: 10. 06. 2017
b) zajistit další postup související s poskytnutím mimořádného investičního příspěvku
a jeho vyúčtování za předpokladu, že zastupitelstvo kraje schválí změnu rozpočtu
- rozpočtové opatření č. 118/17.
Termín: 31. 12. 2017

hlasování č. 12

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

12. (3) Kontrola plnění usnesení rady kraje
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 665/17/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 1890/16/RK, 7/V/16/RK, 35/V/16/RK, 47/V/16/RK,
120/V/16/RK, 5/17/RK, 112/17/RK, 147/17/RK, 148/17/RK, 149/17/RK, 163/17/RK,
182/17/RK, 185/17/RK, 217/17/RK, 241/17/RK, 281/17/mRK, 284/17/mRK, 286/17/mRK,
287/17/mRK, 289/17/mRK, 291/17/mRK, 309/17/RK, 314/17/RK, 336/17/RK, 337/17/RK,
351/17/RK, 357/17/RK, 363/17/RK, 364/17/RK, 365/17/RK, 370/17/RK, 373/17/RK,
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386/17/RK, 387/17/RK, 402/17/RK, 403/17/RK, 405/17/RK, 407/17/RK, 430/17/mRK,
439/17/RK, 442/17/RK, 443/17/RK, 447/17/RK, 449/17/RK, 450/17/RK, 452/17/RK,
453/17/RK, 454/17/RK, 458/17/RK, 462/17/RK, 466/17/RK, 469/17/RK, 477/17/RK,
478/17/RK, 480/17/RK, 482/17/RK, 483/17/RK, 487/17/RK, 497/17/RK, 498/17/RK,
499/17/RK, 501/17/RK, 510/17/RK, 513/17/RK, 590/17/RK, 591/17/RK, 592/17/RK,
594/17/RK, 595/17/RK, 598/17/RK, 599/17/RK, 600/17/RK, 602/17/RK, 603/17/RK,
604/17/RK, 608/17/RK, 611/17/RK, 612/17/RK, 617/17/RK, 635/17/RK, 636/17/RK,
650/17/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 1790/16/RK ad 1) z 31. 3. na 31. 10. 2017,
- 369/17/RK z 31. 3. na 30. 4. 2017.
hlasování č. 13

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

13. (4) Zpráva o činnosti rady kraje za období od 14. března do 10. dubna 2017
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 666/17/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 14. března do 10. dubna 2017
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 14. března do 10. dubna 2017
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje k projednání zprávu o činnosti rady
kraje za období od 14. března do 10. dubna 2017.
Termín: 25. 04. 2017
hlasování č. 14

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

14. (5) Rozpočtové opatření č. 115/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových
dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář
hejtmana
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 667/17/RK
Rozpočtové opatření č. 115/17 – 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. 115/17, kterým se upravují vybrané ukazatele peněžitých darů
a neinvestičních transferů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, ve výši
180.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
rozhoduje
1. o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným
žadatelům o finanční podporu na tyto akce a v této výši:
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hodnot
měrná
název
a
jednot
parametru
parame
ka
tru

IČO/
datum
nar.

sídlem/
trvale bytem

akce

Sdružení obrany
spotřebitelů
Moravy a Slezska,
z.s.

22831738

Střelniční 75/8, 702
00 Ostrava

Poradenství, osvěta a
Besedy v
vzdělávání v oblasti
Liberecké
spotřebitelského práva
m kraji
v Libereckém kraji

Český kynologický
svaz ZKO Liberec Pavlovice - 219

46748393

Na Mlýnku 871, 460
01 Liberec XII Staré Pavlovice

XIX. ročník kynologické
doba
soutěže
den
trvání akce
O POHÁR KRISTÝNY

FIALA A SYN s.r.o.

02851075

Hlavní 125, 252 07
Štěchovice

Ruprechtické slavnosti

doba
konání
akce

den

1 20 000,00 Kč

AUTOMOTO KLUB
VYSKEŘ V AČR

15043746

č.p. 50, 512 64
Vyskeř

Fuchs Oil Traktoriáda
Vyskeř - 11. ročník

doba
den
trvání akce

1 10 000,00 Kč

Parkinson-Help z.s. 22754059

Dürerova 2177/18,
100 00 Praha 10 Strašnice

Setkání parkinsoniků v
Českém ráji

počet dnů

den

4 10 000,00 Kč

Dluhová poradna Petra Ryšavá

88369552

Studničná 224/15,
460 01 Liberec II Nové Město

Řešení zadluženosti
obyvatel Libereckého
kraje v rámci finanční
gramotnosti

doba
den
trvání akce

1 20 000,00 Kč

Spolek železniční
historie Martinice
v Krkonoších

04256221

č.p. 131, 512 32
Martinice v
Krkonoších

Na výlet vlakem

informační
leták

ks

Nadační fond
GAUDEAMUS

25228633

Nerudova 2283/7,
350 02 Cheb

XXVI. ročník Dějepisné
soutěže studentů
gymnázií ČR a SR

finále
soutěže

den

1 10 000,00 Kč

20. VÝROČÍ MŠ
MONTESSORI
JABLONEC NAD NISOU
A ZÁROVEŇ VSTUP
MONTESSORI DO ČR

doba
den
trvání akce

2 10 000,00 Kč

11. Májový koncert u
příležitosti
Mezinárodního dne
celiakie

koncert s
prezentací
problemati
ky celiakie počet
a
bezlepkov
é diety

1 10 000,00 Kč

žadatel

Montessori, z. s.

Celia-život bez
lepku o.p.s.

Prime
Comunications
s.r.o.
KALENDÁŘ
LIBERECKA spol.
s.r.o.

2.

27038572

27048861

Tyršova stezka 165,
Kokonín,
468 01 Jablonec nad
Nisou

Nová Ves 198, 463
31 Nová Ves

akce

Max. výše
fin. Podpory

3 20 000,00 Kč

2 20 000,00 Kč

1000

5 000,00 Kč

Jinonická 804/80,
28274288 15800 Praha

8. ročník soutěže Žena
regionu - slavnostní
ceremoniál v
Libereckém kraji

uspořádán
í
slavnostní
ho
galavečera
v LK

den

1 20 000,00 Kč

Papírová 537, 460
28739841 01 Liberec 2

S rodinou do Vesce
2017

doba
konání

den

1 20 000,00 Kč

o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným
žadatelům, a to z důvodu nízkého hodnocení významu a přínosu akce, možnosti
prezentace Libereckého kraje, právní formě organizátora, dopadu na území Libereckého
kraje, místu pořádání, typu a velikosti oslovené cílové skupiny, vazbě akce na další
aktivity v území, historii, tradici a prestiži akce, nutnosti žádat v Dotačním fondu LK
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ŽADATEL

IČ

SÍDLEM

AKCE

HOPE Studio s.r.o.

Za černým mostem 1521, 198 00
2495945 Praha 9

ProMancus, o.p.s.

Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava 28621221 Přívoz

CZECH NORTH HOCKEY z.s.

Letní hokejová škola Czech North
41194306 Třešňová 125, 511 01 Trnov - Pelešany Hockey

HOPECon 2017

Nad oblaky aneb Každý může být
hvězdou

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.
Termín: 30. 05. 2017

hlasování č. 15

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

15. (6) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 123/17 – zapojení výtěžku
12. benefičního plesu hejtmana do rozpočtu kraje, navýšení kapitol 917 01 a 914 01
a rozhodnutí o poskytnutí finančních darů z tohoto výtěžku
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 668/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 123/17 – zapojení výtěžku 12. benefičního
plesu hejtmana do rozpočtu kraje, navýšení kapitol 917 01 a 914 01 a rozhodnutí
o poskytnutí finančních darů z tohoto výtěžku
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 123/17, kterým se navyšují příjmy
rozpočtu kraje o celkovou částku 717.000 Kč z výtěžku 12. benefičního plesu hejtmana
a současně se navyšují celkové výdaje kraje o částku 717.000 Kč, z toho v kapitolách
a)

917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, Neinvestiční dary a neinvestiční
transfery, o celkovou částku 591.500 Kč,
b) 914 01 – Působnosti, odbor kancelář hejtmana, o celkovou částku 125.500 Kč,
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2.

s poskytnutím finančního daru této organizaci ve výši
název

IČ

sídlo

Centrum LIRA, z.ú.

28731191 Matoušova 406/20
460 07 Liberec

výše finančního
daru
580.500 Kč

rozhoduje
o poskytnutí finančního daru, s platností ode dne schválení změny rozpočtu - rozpočtového
opatření č. 123/17 Zastupitelstvem Libereckého kraje, této organizaci ve výši
název

IČ/datum
narození

sídlo/trvalý pobyt

Hospic Sv. Zdislavy, o.p.s.

28700210

Pod Perštýnem 321/1,
Liberec IV - Perštýn, 460 01
Liberec.

výše
finančního
daru
11.000 Kč

schvaluje
vzor darovací smlouvy mezi Libereckým krajem a výše uvedenými obdarovanými subjekty
a ukládá
1. Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit tuto změnu rozpočtu
- rozpočtové opatření č. 123/17 ke schválení na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 30. 05. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit po schválení
změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 123/17 Zastupitelstvem Libereckého kraje
předložení darovacích smluv s výše uvedenými obdarovanými hejtmanovi Libereckého
kraje k podpisu.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 16

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

16. (7) Rozhodnutí o poskytnutí věcných darů prezidentu republiky a jeho manželce
při jejich návštěvě Libereckého kraje
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 669/17/RK
Rozhodnutí o poskytnutí věcných darů prezidentu republiky a jeho manželce při jejich
návštěvě Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí věcného daru - Likérová láhev + rytý motiv lva + 2 ks skleniček v celkové
hodnotě 13.000 Kč bez DPH, prezidentu republiky Ing. Miloši Zemanovi, CSc., a jeho
manželce Ivaně Zemanové u příležitosti jejich návštěvy Libereckého kraje ve dnech
9. – 11. 5. 2017
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předat věcné dary výše zmíněným
obdarovaným, a tím s nimi uzavřít ústní darovací smlouvu.
Termín: 11. 05. 2017
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hlasování č. 17

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

17. (8) Rozpočtové opatření č. 122/17 - rozhodnutí o poskytnutí finančního daru
Konfederaci politických vězňů, pobočka 31, Liberec
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 670/17/RK
Rozpočtové opatření č. 122/17 - rozhodnutí o poskytnutí finančního daru Konfederaci
politických vězňů, pobočka 31, Liberec
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 122/17, kterým se upravují vybrané ukazatele peněžitých darů
a neinvestičních transferů kapitoly 917 01 Transfery, odbor kancelář hejtmana, v celkové výši
10.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu Libereckého kraje,
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru organizaci Konfederace politických vězňů, IČ 00417581, sídlem
Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2, určeného pro potřeby liberecké pobočky č. 31, ve výši
10.000 Kč (deset tisíc korun českých),
schvaluje
darovací smlouvu č. OLP/981/2017, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Konfederací
politických vězňů, IČ 00417581, sídlem Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana pro resort ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 122/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 30. 05. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit darovací
smlouvu s výše uvedeným obdarovaným hejtmanovi Libereckého kraje k podpisu.
Termín: 30. 06. 2017

hlasování č. 18

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

18. (9) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 124/17 – snížení kapitoly 917 01
– Transfery, odbor kancelář hejtmana a navýšení kapitoly 917 07 – Transfery, odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu – akce Bitva u Liberce 175
M. Půta se dotázal, zda by součástí materiálu nemohla být již smlouva na plánovanou akci.
Mgr. Chýle uvedl, že tato smlouva vyžaduje přípravu a konzultaci právního odboru, radě
kraje bude předložena na květnovém zasedání, a poté předložen materiál zastupitelstvu kraje.
Další připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 671/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 124/17 – snížení kapitoly 917 01 – Transfery,
odbor kancelář hejtmana a navýšení kapitoly 917 07 – Transfery, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu – akce Bitva u Liberce 1757
Rada kraje po projednání
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souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtové opatření č. 124/17, kterým se snižují výdaje v kapitole
917 01 – Transfery - odbor kancelář hejtmana, v celkové výši 100.000 Kč a současně
se navyšují výdaje v kapitole 917 07 – Transfery - odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu - akce Bitva u Liberce 1757, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu
Libereckého kraje
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit tuto změnu rozpočtu - rozpočtové
opatření č. 124/17 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 19

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

19. (10) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Tisk, vložení
a distribuce tištěného periodika „Kraj – příloha Libereckého kraje“
M. Půta požádal o doplnění informace do důvodové zprávy, v jakém množství bude
periodikum vydáváno. Zkonstatoval, že komise RLK - Redakční rada periodika Kraj – příloha
Libereckého kraje požádala o předložení materiálu do RK, na posouzení změny distribuce
krajského magazínu. Vzhledem k tomu, že měl být předkladatelem materiálu a nikdo s ním
tuto věc předem nekonzultoval, materiál předložen není.
Následná diskuse směřovala k termínům zasedání komise, které jsou vždy známy teprve
týden před jednáním, a dle vysvětlení předsedkyně komise jsou odvislé od práce grafika.
Ing. Vinklátová a Mgr. Svoboda navrhli, aby byly ustanoveny pevné termíny zasedání
a zároveň předem e-mailem zasílány podklady periodika ke kontrole.
Bez další diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 672/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Tisk, vložení
a distribuce tištěného periodika „Kraj – příloha Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Tisk, vložení a distribuce tištěného
periodika „Kraj – příloha Libereckého kraje“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to
účastníka VLTAVA LABE MEDIA a.s, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha
5, IČO 01440578, za nabídkovou cenu 0,44 Kč bez DPH za 1 ks výtisku periodika, 0,53 Kč
s DPH za 1 ks výtisku periodika „Kraj – příloha Libereckého kraje,
schvaluje
Smlouvu o dílo č. OLP/16/2017 mezi Libereckým krajem a společností VLTAVA LABE
MEDIA a.s, se sídlem U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 01440578
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK
č. 2/2016.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 20

pro

6

proti

0
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0

byl přijat
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20. (11) Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje - Sdružení obcí Libereckého kraje
M. Půta představil projednávaný materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 673/17/RK
Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Sdružení obcí Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) s poskytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 300.000
Kč Sdružení obcí Libereckého kraje, IČ 64669246, sídlem 1. máje 858/26, 460 01
Liberec III – Jeřáb na náklady spojené s jeho činností,
2) se smlouvou o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1330/2017 uzavíranou mezi
Libereckým krajem a Sdružením obcí Libereckého kraje
a ukládá
1) Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit materiál k projednání Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 30. 05. 2017
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, v případě schválení
dotace a smlouvy Zastupitelstvem Libereckého kraje, předložit hejtmanovi Libereckého
kraje smlouvu o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1330/2017 s výše uvedeným příjemcem k podpisu.
Termín: 06. 06. 2017
hlasování č. 21

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

21. (14) Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka
v Liberci
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 674/17/RK
Návrh na volbu přísedícího Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
I) předložený návrh člena Zastupitelstva Libereckého kraje hejtmana Martina Půty na volbu
pana Bc. Alana Marii Uhury
přísedícím Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci,
II) že člen Zastupitelstva Libereckého kraje hejtman Martin Půta předloží svůj návrh
na volbu přísedícího Zastupitelstvu Libereckého kraje k rozhodnutí dne 25. 4. 2017.
hlasování č. 22

pro

5

proti

0
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zdržel se
Mgr. Svoboda

1

byl přijat
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22. (15) Změna zřizovacích listin, včetně příloh č. 1, příspěvkových organizací resortu
sociálních věcí
Na jednání byla přizvána vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Jolana Šebková.
Připomínky nebyly vzneseny, Ing. Volfová nechala hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 675/17/RK
Změna zřizovacích listin, včetně příloh č. 1, příspěvkových organizací resortu sociálních
věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
s úplným zněním zřizovací listiny včetně přílohy č. 1, zařízení Dětské centrum Liberec,
příspěvková organizace, kde se rozšiřuje doplňková činnost, upravuje se částka odpisu
pohledávek a postup dle zákona o střetu zájmů
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit zřizovací
listinu včetně přílohy č. 1 Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 23 pro 5
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0

zdržel se

0

byl přijat

23. (17) Hodnocení ředitelky zařízení OSTARA, příspěvková organizace
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 676/17/RK
Hodnocení ředitelky zařízení OSTARA, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
hodnocení ředitelky zařízení OSTARA, příspěvková organizace, jmenované do funkce
ředitelky k datu 1. 11. 2016
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 02. 05. 2017
hlasování č. 24 pro 5
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0

zdržel se

0

byl přijat

24. (18) Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 677/17/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
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1.

2.

s přijetím finančního daru ve výši 3.000 Kč od firmy Hašek servis kotlů, s. r. o., se sídlem
Višňovka 583/14, 154 00 Praha 5 – Slivenec, IČO: 242403661, ve prospěch zařízení
OSTARA, příspěvková organizace, se sídlem Pivovarská 693, 471 54 Cvikov II,
IČO: 48282944,
s přijetím věcného daru – inkontinenční pomůcky v hodnotě ve výši 18.756 Kč od pana
Marka Siročáka, '''''' ''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' '''''''''' ''''' '''''''''''''' ''' ''' ''''''''''''''''
IČO: 49577131, do vlastnictví zařízení OSTARA, příspěvková organizace, se sídlem
Pivovarská 693, 471 54 Cvikov II, IČO: 48282944,

3.

s přijetím věcného daru – dárkové balíčky a občerstvení pro uživatele zařízení v celkové
hodnotě ve výši 25.000 Kč od dárce Nadace Syner, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4,
IČO: 25419790, do vlastnictví zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková
organizace, se sídlem Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub, IČO: 71220020,
4. s přijetím finančního daru ve výši 20.000 Kč od firmy Kimberly-Clark, s. r. o, se sídlem
Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9, IČO: 63468816, ve prospěch zařízení Dům
seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8,
460 10 Liberec 3, IČO: 71220054
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitelů příspěvkových organizací o tomto usnesení.
Termín: 02. 05. 2017
hlasování č. 25 pro 5
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0

zdržel se

0

byl přijat

25. (19) Protokol o kontrole č. j. OK-09/17 Pedagogicko-psychologická poradna,
se sídlem Truhlářská 3, 460 01 Liberec 2, příspěvková organizace Libereckého kraje
Na jednání byla přizvána vedoucí odboru kontroly Mgr. Petra Řepíková. Následně stručně
shrnula zjištěné nedostatky při provedené kontrole.
Bez diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 678/17/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-09/17 Pedagogicko-psychologická poradna, se sídlem
Truhlářská 3, 460 01 Liberec 2, příspěvková organizace Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Protokol o kontrole č.j. OK-09/17 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové
organizace LK Pedagogicko-psychologická poradna, se sídlem Truhlářská 3, 460 01
Liberec 2. Kontrola byla vykonána na místě ve dnech 27. 2. 2017 - 28. 2. 2017, kontrolou
byly zjištěny 2 nedostatky, příspěvková organizace přijala opatření k odstranění nedostatků,
dopis ze dne 28. 3. 2017.
hlasování č. 26 pro 5
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0
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zdržel se

0

byl přijat
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26. (20) Protokol o kontrole č. j. OK-13/17 Základní škola a Mateřská škola, se sídlem
Kamenná 404/4, 466 01 Jablonec nad Nisou příspěvková organizace Libereckého kraje
Mgr. Řepíková podala informace k předloženému materiálu.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 679/17/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-13/17 Základní škola a Mateřská škola, se sídlem Kamenná
404/4, 466 01 Jablonec nad Nisou příspěvková organizace Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Protokol o kontrole č.j. OK-13/17 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové
organizace LK Základní škola a Mateřská škola, se sídlem Kamenná 404/4, 466 01 Jablonec
nad Nisou. Kontrola byla vykonána na místě ve dnech 20. 2. 2017 - 21. 2. 2017, kontrolou
byl zjištěn 1 nedostatek, příspěvková organizace přijala opatření k odstranění nedostatků,
dopis ze dne 30. 3. 2017.
hlasování č. 27 pro 5
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0

zdržel se

0

byl přijat

27. (21) Protokol o kontrole č. j. OK-15/17 Integrovaná střední škola, se sídlem 28. října
607, 513 01 Semily, příspěvková organizace Libereckého kraje
Mgr. Řepíková shrnula obsah předloženého materiálu.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 680/17/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-15/17 Integrovaná střední škola, se sídlem 28. října 607, 513
01 Semily, příspěvková organizace Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Protokol o kontrole č. j. OK-15/17 - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové
organizace LK Integrovaná střední škola, se sídlem 28.října 607, 513 01 Semily. Kontrola
byla vykonána na místě ve dnech 30. 1. 2017 - 1. 2. 2017, kontrolou byly zjištěny 2
nedostatky, příspěvková organizace přijala opatření k odstranění nedostatků, dopis ze dne
28. 3. 2017.
hlasování č. 28 pro 5
proti
Na jednání nebyl přítomen M. Půta.

0

zdržel se

0

byl přijat

28. (22) Liberecký kraj a Rostislav Maštalíř - dohoda o splátkách
Na jednání byla přizvána PhDr. Alena Riegerová, vedoucí odboru zdravotnictví.
Mgr. Ulmann shrnul obsah předloženého materiálu a stručně nastínil danou kauzu.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 681/17/RK
Liberecký kraj a Rostislav Maštalíř - dohoda o splátkách
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Rada kraje po projednání
schvaluje
dohodu o splátkách č. OLP/1110/2017, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Rostislavem
Maštalířem, nar. 26. 2. 1950, trvale bytem Sídliště pod Ralskem 566, 471 01 Česká Lípa,
o způsobu úhrady nákladů řízení ve výši 4.250 Kč, přiznaných Libereckému kraji
pravomocným usnesením Okresního soudu v Liberci, č.j. 29 C 203/2016-37, ze dne
9. 11. 2016, ve spojení s pravomocným usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem,
pobočka v Liberci, č.j. 30 Co 413/2016-47, ze dne 27. 2. 2017
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit dohodu o splátkách
č. OLP/1110/2017 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 29

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

29. (24) Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2017 a střednědobé rozpočtové
výhledy pro období 2018 – 2019 příspěvkových organizací resortu zdravotnictví
PhDr. Riegerová představila projednávaný materiál.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 682/17/RK
Rozpočty příspěvkových organizací na rok 2017 a střednědobé rozpočtové výhledy
pro období 2018 – 2019 příspěvkových organizací resortu zdravotnictví
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 – 2019
Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
b) rozpočet na rok 2017 a střednědobý rozpočtový výhled pro období 2018 – 2019 Léčebny
respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, seznámit
se schváleným rozpočtem ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 05. 05. 2017
hlasování č. 30

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

30. (92) Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace přístavby
výjezdové základny LZZS“
PhDr. Riegerová představila obsah předloženého materiálu a zdůvodnila návrh na poskytnutí
výjimky dle směrnice RK č. 2/2016.
M. Půta s obsahem předloženého materiálu nesouhlasí. Následně se pozastavil
nad předpokládanou cenou zakázky. Přikláněl by se k oslovení i jiných projektantů.
PhDr. Riegerová k výši ceny doplnila, že ve většině případů je počítáno s 10% na projektovou
dokumentaci z ceny celé stavby.
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Po následné kratší diskusi mezi členy rady kraje nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová dokumentace přístavby výjezdové
základny LZZS“, a to účastníku ŠONSKÝ architects s.r.o. IČO: 22802118, se sídlem
Na Poříčí 116/5, 460 01 Liberec 2, za nabídkovou cenu 653.000 Kč bez DPH, 790.130 Kč
včetně DPH,
schvaluje
výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části C, článku 3, odst. 5 – 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
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, zajistit
předání informace o schválení výjimky k zadání veřejné zakázky řediteli příspěvkové
organizace.
Termín: 21. 04. 2017
hlasování č. 31

pro

0

proti
M. Půta
Ing. Vinklátová
Ing. Volfová
J. Löffelmann

4

zdržel se
Mgr. Svoboda
MUDr. Sobotka

2

NEBYL PŘIJAT

31. (93) Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná
služba Libereckého kraje
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 683/17/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých)
od NONSTOPMEDIC, s.r.o., IČO: 24288781, se sídlem B. Smetany 1184, 250 88 Čelákovice
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, vyrozumět
o tomto usnesení ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, p. o.,
MUDr. Vladimíra Hadače.
Termín: 28. 04. 2017
hlasování č. 32

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

32. (25) Změna zřizovací listiny
1)
Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

organizace,
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková
organizace,
Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace,
Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace,
Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace,
Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace,
Základní a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace

Na jednání byl přizván vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Mgr. Leoš
Křeček.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 684/17/RK
Změna zřizovací listiny
1)
Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková
organizace,
2)
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková
organizace,
3)
Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace,
4)
Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace,
5)
Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace,
6)
Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace,
7)
Základní a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s úplným zněním zřizovacích listin
1) Gymnázia Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace,
2) Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace,
3) Dětského domova, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace,
4) Dětského domova, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace,
5) Dětského domova, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková organizace,
6) Dětského domova, Semily, Nad Školami 480, příspěvková organizace,
7) Základní a mateřské školy logopedické, Liberec, příspěvková organizace,
ve kterých dochází k aktualizaci textu v článcích V. (nové vymezení svěřeného majetku),
VI. (pronájem svěřeného majetku, pojištění majetku, možnost odpisu pohledávek do výše
25.000 Kč) a ke změnám v příloze č. 1 z důvodu změn v nemovitém majetku svěřeném
organizacím, a to s účinností od 1. 9. 2017
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál zastupitelstvu kraje.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 33

pro

6

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat
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33. (26) Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – FC Nový Bor, z. s.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 685/17/RK
Prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně – FC Nový Bor, z. s.
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost o prominutí penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně (nedodržení
rozhodujících závazných výstupů projektu) při čerpání finančních prostředků z Dotačního
fondu Libereckého kraje příjemce FC Nový Bor, z. s., IČO: 6565007, se sídlem Liberecká 68,
473 01 Nový Bor, ve výši 34.880 Kč,
doporučuje
zastupitelstvu prominout penále z odvodu uloženého za porušení rozpočtové kázně
(nedodržení rozhodujících závazných výstupů projektu) při čerpání finančních prostředků
z Dotačního fondu Libereckého kraje příjemci FC Nový Bor, z.s., IČO: 6565007, se sídlem
Liberecká 68, 473 01 Nový Bor, ve výši 34.880 Kč, tj. 100 % uloženého penále
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál prominutí penále a úroku z posečkané částky z odvodu
uloženého za porušení rozpočtové kázně zastupitelstvu k projednání.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 34

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

34. (27) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 128/17 – úprava kapitol 920 04
– kapitálové výdaje a 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu a poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku
včetně podmínek stanovených zřizovatelem pro Střední uměleckoprůmyslovou školu
sklářskou, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace na zhotovení
projektové dokumentace včetně souvisejících inženýrských činností na rekonstrukci
části objektu domova mládeže
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 686/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 128/17 – úprava kapitol 920 04 – kapitálové
výdaje a 912 04 – účelové příspěvky PO, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
a poskytnutí mimořádného účelového investičního příspěvku včetně podmínek
stanovených zřizovatelem pro Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou, Železný
Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace na zhotovení projektové
dokumentace včetně souvisejících inženýrských činností na rekonstrukci části objektu
domova mládeže
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 128/17, kterým se
1. snižuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 920 04 – kapitálové výdaje
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 2.000.000 Kč, číslo
akce 0491811427 – Střední uměleckoprůmyslová škola, Železný Brod – rekonstrukce
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2.

části domova mládeže,
navyšuje výdajová část rozpočtu Libereckého kraje, kapitola 912 04 – účelové příspěvky
PO odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o částku 2.000.000 Kč, číslo akce:
04500871427 – Střední uměleckoprůmyslová škola, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace – zhotovení projektové dokumentace včetně inženýrských
činností na rekonstrukci části objektu domova mládeže,

rozhoduje
1. o poskytnutí mimořádného účelového příspěvku do výše 2.000.000 Kč Střední
uměleckoprůmyslové škole, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková
organizace, IČ: 60252766, na výdaje spojené s realizací investiční akce č. 04500871427
„Zhotovení projektové dokumentace včetně inženýrských činností na rekonstrukci části
objektu domova mládeže“,
2. o zaslání finančních prostředků příjemci mimořádného účelového příspěvku na realizaci
investiční akce formou zálohové platby ve výši 50%, tj. do výše 1.000.000 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 č. 2, nejpozději však do 10. 12. 2018,
3. o termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 31. 12. 2018,
4.

o předložení vyúčtování formou „Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
investičního příspěvku“ dle přílohy č. 3, v termínu do 15. 1. 2019,
a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 128/17
Zastupitelstvem Libereckého kraje
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 128/17 k projednání
Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 35

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

35. (28) Rozpočtové opatření č. 112/17 – účelová dotace z rozvojového programu MŠMT
ČR – Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016 - Excelence
středních škol 2016
Mgr. Křeček představil projednávaný materiál.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 687/17/RK
Rozpočtové opatření č. 112/17 – účelová dotace z rozvojového programu MŠMT ČR
– Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2016 - Excelence středních
škol 2016
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 112/17, kterým se navyšuje rozpočet Libereckého kraje ve zdrojové
(příjmové) části a výdajové části kapitoly 916 04 (účelové neinvestiční dotace – školství)
o účelovou neinvestiční dotaci z rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže
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a tělovýchovy ČR – Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015/2016
- Excelence středních škol 2016 ve výši 1.321.768 Kč
a ukládá
1. Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 112/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,
2.

Termín: 30. 05. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit převod finančních prostředků
z rozvojového programu MŠMT Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích
v roce 2015/2016 - Excelence středních škol 2016, subjektům dle rozhodnutí MŠMT ČR.
Termín: 30. 05. 2017

hlasování č. 36

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

36. (29) Rozpočtové opatření č. 113/17 – 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
Bez diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 688/17/RK
Rozpočtové opatření č. 113/17 – 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. 113/17, kterým se zvyšuje rozpočet Libereckého kraje v příjmové
i výdajové části o účelovou dotaci MŠMT na financování soukromých škol na 2. čtvrtletí
2017 celkem o 42.459.519 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 113/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 37

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

37. (30) Rozpočtové opatření č. 116/17 – úprava kapitoly 916 - neinvestiční dotace
z MŠMT – dotační program na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového
chování na rok 2017, finanční prostředky z Operačního programu výzkum, vývoj
a vzdělávání
M. Půta se dotázal, co je hrazeno v rámci programu KREATIV.
Mgr. Křeček vysvětlil, že část je určena na vybavení škol, část na platy a část na setkání
a jednání vztahující se k metodice.
Bez další diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 689/17/RK
Rozpočtové opatření č. 116/17 – úprava kapitoly 916 - neinvestiční dotace z MŠMT
– dotační program na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování
na rok 2017, finanční prostředky z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 116/17, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 8.470.540 Kč z titulu
přijatých neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2017 z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy na dotační program na realizaci aktivit v oblasti primární prevence
rizikového chování na rok 2017, na projekt z Operačního programu výzkum, vývoj
a vzdělávání, současně se navyšují výdaje v kapitole 91604 – Účelové provozní neinvestiční
dotace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o celkovou částku 8.470.540 Kč, a to
na
a) dotační program na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování
na rok 2017 pod účelovým znakem 33 122 v celkové výši 170.540 Kč, příjemcem dotace
je Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, příspěvková organizace,
b) projekt číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000577 z Operačního programu výzkum, vývoj
a vzdělávání pod účelovým znakem 33 063 v celkové výši 8.300.000 Kč, příjemcem
dotace je Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57,
příspěvková organizace
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 116/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 38

pro

5

proti

0

zdržel se
MUDr. Sobotka

1

byl přijat

38. (31) Rozpočtové opatření č. 117/17 – úprava kapitoly 916 – odvody finančních
prostředků na MŠMT
Připomínky nikdo neměl, bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 690/17/RK
Rozpočtové opatření č. 117/17 – úprava kapitoly 916 – odvody finančních prostředků
na MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 117/17, kterým se navyšují příjmy kraje o částku 5.594,57 Kč jako
vratky na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jedná se o finanční prostředky
odvedené za porušení rozpočtové kázně, současně se navyšují výdaje v kapitole 916 04
– Účelové provozní neinvestiční dotace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
o celkovou částku 5.594,57 Kč
a ukládá
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Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 117/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 39

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

39. (32) Rozpočtové opatření č. 127/17 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové
organizace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Mgr. Křeček k dotazům M. Půty podrobně vysvětlil snižování a navyšování dílčího ukazatele
u jednotlivých PO.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 691/17/RK
Rozpočtové opatření č. 127/17 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 127/17, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 913 04
– příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši
1.412.340 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly
1. snížení dílčího ukazatele finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu roku
ve výši 1.412.340 Kč,
2.

3.

4.

navýšení dílčího ukazatele Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova l,
příspěvková organizace, ve výši 300.000 Kč na zajištění nezbytně nutných provozních
nákladů – údržba nemovitého majetku, úhrada nákladů za energie,
navýšení dílčího ukazatele Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené,
Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace, ve výši 100.000 Kč na zajištění
nezbytně nutných provozních nákladů – obnova vybavení školy,
navýšení dílčího ukazatele Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou,
Smetanova 66, příspěvková organizace, ve výši 1.000.000 Kč na zajištění nezbytně
nutných provozních nákladů včetně nákladů za energie,

5.

navýšení dílčího ukazatele Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422,
příspěvková organizace, ve výši 12.340 Kč na úhradu nákladů souvisejících s opravou
havarijního stavu římsy na objektu školy
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 127/17 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 40 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
40. (33) Předložení projektové žádosti – „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji
3“ do výzvy č. 30_17_007 Operačního programu Potravinové a materiální pomoci
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Mgr. Křeček provedl předkládaným materiálem.
Poté nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 692/17/RK
Předložení projektové žádosti – „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3“
do výzvy č. 30_17_007 Operačního programu Potravinové a materiální pomoci
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3“ do výzvy
č. 30_17_007 Operačního programu Potravinové a materiální pomoci
a ukládá
1. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit projektovou žádost do výzvy
č. 30_17_007 Operačního programu Potravinové a materiální pomoci,
2.

Termín: 31. 05. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit řízení projektu a následnou
udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu v případě jeho schválení řídícím
orgánem Operačního programu Potravinové a materiální pomoci.
Termín: 31. 08. 2018

hlasování č. 41

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

41. (34) Žádost o poskytnutí individuální dotace na projekt Machři roku 2017 žadatele
Česká hlava PROJEKT, z. ú.
Mgr. Křeček upozornil, že Asociace krajů ČR poskytla této akci záštitu s finanční podporou
ve výši 10.000 Kč. Správná částka bude v materiálu opravena po projednání.
Bez dalších připomínek a diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 693/17/RK
Žádost o poskytnutí individuální dotace na projekt Machři roku 2017 žadatele Česká
hlava PROJEKT, z.ú.
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o neposkytnutí individuální neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje České
Hlavě PROJEKT, z.ú, Sojovice č.p. 201, 294 75 Sojovice, IČ: 03678059, na projekt Machři
roku 2017 do výše 50.000 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele o rozhodnutí orgánu
kraje.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 42 pro 5
proti
Na jednání nebyla přítomna Ing. Volfová.

0
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0

byl přijat
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42. (35) Prodej nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední uměleckoprůmyslové
škole sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 694/17/RK
Prodej nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední uměleckoprůmyslové škole
sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s prodejem nepotřebného movitého majetku – osobního automobilu VW Sharan kombi 1,9 D,
svěřeného Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace, IČ: 60252766
a ukládá
Petr Tulpovi, náměstkovi hejtmana pro řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 18. 05. 2017
hlasování č. 43 pro 5
proti
Na jednání nebyla přítomna Ing. Volfová.

0

zdržel se

0

byl přijat

43. (36) Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední škole gastronomie
a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 695/17/RK
Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední škole gastronomie
a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s vyřazením nepotřebného movitého majetku – myčky nádobí Dexion LP 102-8-CO
a souboru 17 ks počítačů svěřeného Střední škole gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská
447/29, příspěvková organizace, IČ: 00555053
a ukládá
Petr Tulpovi, náměstkovi hejtmana pro řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 18. 05. 2017
hlasování č. 44
pro
5
proti
Na jednání nebyla přítomna Ing. Volfová.

0

zdržel se

0

byl přijat

44. (37) Prodej nepotřebného movitého majetku svěřeného Integrované střední škole,
Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 696/17/RK
Prodej nepotřebného movitého majetku svěřeného Integrované střední škole, Vysoké
nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
s prodejem nepotřebného movitého majetku – osobního automobilu Škoda Fabia a zařízení
k měření emisí Opacimetru DO 285, svěřeného Integrované střední škole, Vysoké
nad Jizerou, Dr. Farského 300, příspěvková organizace, IČ: 00087891
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitelku příspěvkové organizace.
Termín: 18. 05. 2017
hlasování č. 45 pro 5
proti
Na jednání nebyla přítomna Ing. Volfová.

0

zdržel se

0

byl přijat

45. (38) Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 697/17/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.

nápojů Tanja pramenitá voda neperlivá 0,5 l (1 296 ks) a K-Classic Cola 0,5 l
(648 ks) v celkové hodnotě 3.589,92 Kč pro klienty dětského domova od společnosti
FONTEA a.s., se sídlem 391 81 Veselí nad Lužnicí 596, IČ: 26029073,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí,
Zámecká 1, příspěvková organizace, IČ: 49864351,

2.

3D tiskárny Renkforce RF 100 a extrudéru včetně náplně v celkové hodnotě 9.190
Kč pro výuku odborného výcviku oboru Mechanik seřizovač pro CNC obráběcí
stroje od společnosti 3 E Praha Engineering, a.s., se sídlem U Uranie 954/18, 170 00
Praha 7 – Holešovice, IČ: 00169277, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední
škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace, IČ: 00526517,
zařízení pro naměřování geometrie nástrojů v hodnotě 8.000 Kč pro výuku
odborného výcviku oboru Mechanik seřizovač pro CNC obráběcí stroje
od společnosti KNORR-BREMSE Systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.,
se sídlem Svárovská 700, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ: 47311096, do vlastnictví
příspěvkové organizace Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace, IČ: 00526517,

3.

4.

surovin pro cukrářskou výrobu v celkové hodnotě 1.547 Kč pro přípravu na akci
Gastroden 2017 od společnosti AKORED s.r.o., se sídlem Duhová 585, 460 06
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Liberec VI – Rochlice, IČ: 25028596, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední
škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace,
IČ: 00555053,
b) finančních darů:
1.

2.

3.

ve výši 17.000 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením zahradních
stolů, lavic a zahradních stanů do zahrady dětského domova od Nadace PRECIOSA,
se sídlem Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 60254092,
do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková
organizace, IČ: 63778181,
ve výši 10.000 Kč na úhradu nákladů spojených s volnočasovými aktivitami klientů
dětského domova od Nadačního fondu LASVIT, se sídlem Komunardů 894/32,
170 00 Praha 7, IČ: 24202118, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov,
Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace, IČ: 63778181,
ve výši 7.730 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s celodenním výletem pro
žáky mateřské školy do Doks k Máchovu jezeru od Nadace PRECIOSA, se sídlem
Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 60254092, do vlastnictví
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené,
Liberec, Lužická 920/7, IČ: 46749799

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. 46 pro 5
proti
Na jednání nebyla přítomna Ing. Volfová.

0

zdržel se

0

byl přijat

46. (39) Finanční dokumenty jednotlivých příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v souladu se schváleným rozpisem
rozpočtu pro rok 2017
Mgr. Křeček vysvětlil, že z materiálu bude po projednání vyjmuta příloha týkající
se Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy Turnov z důvodu neschválení
účetní závěrky.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 698/17/RK
Finanční dokumenty jednotlivých příspěvkových organizací resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v souladu se schváleným rozpisem rozpočtu
pro rok 2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
finanční dokumenty jednotlivých příspěvkových organizací v resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v souladu se schváleným rozpisem rozpočtu pro rok
2017
a ukládá
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Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, seznámit se schválenými finančními
dokumenty ředitele příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 47

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

47. (96) Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace –
vyřazení uchazeče
Mgr. Křeček představil obsah předloženého materiálu.
Ing. Volfová stručně nastínila závěry z jednání konkurzní komise.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 699/17/RK
Konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace – vyřazení
uchazeče
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zápis z jednání konkurzní komise pro konkurz na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace, ze dne 11. 4. 2017,
rozhoduje
o vyřazení uchazeče Mgr. Františka Fliegela z důvodu nesplnění předpokladů pro výkon
činností ředitele stanovených zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předsedovi konkurzní komise, informovat vyřazeného uchazeče o rozhodnutí
Rady Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 48

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

48. (40) Revokace části usnesení č. 25/17/RK - přidělení dotací v rámci Dotační fondu
Libereckého kraje, programu 7.5 Poznáváme kulturu
Na jednání byl přizván vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
PhDr. Mgr. Brož.
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 700/17/RK
Revokace části usnesení č. 25/17/RK - přidělení dotací v rámci Dotační fondu
Libereckého kraje, programu 7.5 Poznáváme kulturu
Rada kraje po projednání
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ruší
část usnesení č. 25/17/RK ze dne 10. 1. 2017, kterou rada kraje po projednání souhlasila
s poskytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje příjemci Základní škola a Mateřská škola, Okna, příspěvková organizace,
okres Česká Lípa z důvodu odmítnutí dotace ze strany příjemce
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit materiál zastupitelstvu kraje k projednání.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 49

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

49. (41) Výsledek výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky Severočeského muzea
v Liberci, příspěvkové organizace
Ing. Vinklátová provedla předloženým materiálem.
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 701/17/RK
Výsledek výběrového řízení na pozici ředitele/ředitelky Severočeského muzea v Liberci,
příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o výběrovém řízení na místo ředitele/ředitelky organizace Severočeské muzeum
v Liberci, příspěvková organizace, IČ 00083232, se sídlem Liberec I - Staré Město,
Masarykova 437/11,
jmenuje
na základě výběrového řízení a doporučení výběrové komise pana Mgr. Jiřího Křížka,
nar. 26. 6. 1979, bytem Americká 655/52, 460 07 Liberec III - Jeřáb do funkce ředitele
Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 7. 2017,
stanovuje
dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, plat
Mgr. Jiřímu Křížkovi, řediteli Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace,
IČ 00083232, se sídlem Liberec I - Staré Město, Masarykova 437/11, s účinností
od 1. 7. 2017
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, předložit k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, písemné
vyhotovení jmenování Mgr. Jiřího Křížka a jeho platový výměr.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 50

pro

6

proti

0

zdržel se

50. (42) Vyhlášení soutěže o nejlepší kroniku Libereckého kraje
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.

- 51 -

0

byl přijat
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USNESENÍ č. 702/17/RK
Vyhlášení soutěže o nejlepší kroniku Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
vyhlašuje
3. ročník soutěže o nejlepší kroniku Libereckého kraje,
schvaluje
text vyhlášení s podmínkami soutěže
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, zajistit předání informace o vyhlášení soutěže obcím Libereckého kraje.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 51

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

51. (43) Rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje
na rok 2017 – oblast kultury
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 703/17/RK
Rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje na rok
2017 – oblast kultury
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v oblasti regionální kultury
a péče o kulturní dědictví níže uvedeným příjemcům v následující výši
Název
příjemce/
právní
forma
Eurocentrum
Jablonec nad
Nisou s.r.o.
/společnost s
ručením
omezeným

Spolek přátel
hudebního
festivalu
Dvořákův
Turnov a
Sychrov/spole
k

IČ

25412604

70104271

Sídlo

Název/účel
projektu

Jiráskova
7, 466 01
Jablonec
nad Nisou

Mezinárodní
folklorní festival
2017 / Mezinárodní
folklorní festival
představí tradiční
regionální kulturu
Libereckého kraje i
kulturní dědictví
cizích zemí.
Festival doplní
tvořivé dílny
tradičních lidových
technik a bohatý
doprovodný
program.
62. ročník
hudebního festivalu
Dvořákův Turnova
Sychrov/Cílem
festivalu je šíření
kvalitní hudby, její
dostupnost i v méně
tradičních lokalitách
a někdy i méně
tradičním podání.

náměstí
Českého
Ráje 5,
511 01
Turnov
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Rozhodující
závazné
výstupy
projektu

Dotace
ve výši
v Kč

Mezinárodní
folklorní
festival / akce
/1

doba trvání
akce / den / 8

Termín
realizace

De
minimis

70.000 Kč

1.1. –
31.7.2017

ne

100.000
Kč

10.6. –
37.6.2017

ano
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Nedílnou součástí je
rovněž Interpretační
hudební dílna, kde
se frekventanti
zdokonalují pod
vedením
uznávaných lektorů.
Národní
památkový
ústav, územní
odborné
pracoviště v
Liberci
/příspěvkové
organizace
ostatní

75032333

Jabloneck
á 642/23,
460 01
Liberec

Podpora publikační
a výzkumné
činnosti Národního
památkového
ústavu, územního
odborného
pracoviště v Liberci
/ Rozvoj regionální
kultury a zachování
tradic v Libereckém
kraji.

Fontes Nissae
- Prameny
Nisy / ks / 500
ks + 500 ks;
infoleták
Prezentace
památek Kostel
Povýšení sv.
Kříže v
Jablonci nad
Nisou / ks /
5000 ks/
infoleták
Prezentace
památek Beranův
hostinec ev. č.
14
v Trávníčku /
ks / 5000 ks;
dendrochronol
ogické
analýzy ks / 3;
fotogrammetri
cké zaměření /
ks / 1;
archivní
rešerše k
budově
frýdlantské
radnice / ks / 1

80.000 Kč

1.4. –
31.12.201
7

ne

schvaluje
a) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1332 /2017 na „Mezinárodní folklorní
festival 2017“ mezi Libereckým krajem a Eurocentrem Jablonec nad Nisou s.r.o.,
IČ: 25412604, se sídlem Jiráskova 7, 466 01 Jablonec nad Nisou,
b) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1333/2017, na „62. ročník hudebního
festivalu Dvořákův Turnova Sychrov““ mezi Libereckým krajem a Spolkem přátel
hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov, IČ: 70104271, se sídlem náměstí
Českého Ráje 5, 511 01 Turnov,
c) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/1334/2017, na „Podporu publikační
a výzkumné činnosti Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště
v Liberci“, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Národním památkovým ústavem,
územní odborné pracoviště v Liberci, IČ: 75032333, se sídlem Jablonecká 642/23,
460 01 Liberec
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Ing. Květě Vinklátové, člence rady
kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, smlouvy o poskytnutí
účelových dotací, k podpisu.
Termín: 30. 05. 2017
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hlasování č. 52

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

52. (44) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky soutěže o návrh – „Parkovací dům,
lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje“
Na jednání byl přizván vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku Ing. Vladimír
Koudelka.
M. Půta uvedl, že byl zaslán vedoucím odboru kancelář primátora, panem Neuhäuserem,
výpis materiálu s doplněným textem Mgr. Korytáře, který byl diskutován a schválen
na zasedání Zastupitelstva SML. Ing. Hrbková, náměstkyně pro životní prostření (SML), nyní
požaduje doplnění dalšího slova „stávající“ do textu dokumentu. Pan hejtman je
ale přesvědčen, že by rada kraje měla schválit pouze text, který byl zaslán a schválen
na jednání zastupitelstva města.
Ing. Koudelka doplnil, že Ing. Hradečný, předseda poroty soutěže, prosazuje variantu A, tzn.,
bez slova stávající.
Projednávání bodu bylo přerušeno.
53. (45) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby – DNS“
Ing. Koudelka provedl předloženým materiálem.
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 704/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby – DNS“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení dynamického nákupního systému dle § 138 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění a zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby – DNS“, kdy bude
postupováno přiměřeně podle pravidel pro užší řízení, v souladu s § 58 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
schvaluje
a) výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 11.1, odst. 1, 2 a 3 – v rámci veřejné zakázky zadávané
v dynamickém nákupním systému bude ustanovena komise pro otevírání obálek pouze
ve složení zaměstnanců oddělení veřejných zakázek,
b) text „Zadávací dokumentace“,
c) formulář „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“,
jmenuje
a) komisi pro otevírání obálek ve složení
Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Luboš Tomíček, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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náhradník Ing. Ilona Vlachová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
b) hodnotící komisi ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Radka 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. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Jan Masopust, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník Ing. Věra Farská, projektový manažer
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: 10. 05. 2017
hlasování č. 53 pro 5
proti
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.

0

zdržel se

0

byl přijat

54. (46) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění služeb technického
dozoru investora pro dopravní stavby – DNS“
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 705/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění služeb technického dozoru
investora pro dopravní stavby – DNS“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení dynamického nákupního systému dle § 138 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, a zadávacího řízení veřejné zakázky Zahájení zadávacího
řízení veřejné zakázky „Zajištění služeb technického dozoru investora pro dopravní stavby
– DNS“, kdy bude postupováno přiměřeně podle pravidel pro užší řízení, v souladu s § 58
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
schvaluje
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a)

výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 11.1, odst. 1, 2 a 3 – v rámci veřejné zakázky zadávané
v dynamickém nákupním systému bude ustanovena komise pro otevírání obálek pouze
ve složení zaměstnanců oddělení veřejných zakázek,
b) text „Zadávací dokumentace“,
c) formulář „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“,
jmenuje
a) komisi pro otevírání obálek ve složení
Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Luboš Tomíček, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Ilona Vlachová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
b) hodnotící komisi ve složení
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. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Jan Masopust, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník Ing. Věra Farská, projektový manažer
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: 10. 05. 2017
hlasování č. 54 pro 5
proti
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.

0

zdržel se

0

byl přijat

55. (47) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování
projektových žádostí do IROP 2.1 – Transformace sociálních služeb“
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 706/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování
projektových žádostí do IROP 2.1 – Transformace sociálních služeb“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektových žádost
do IROP 2.1 – Transformace sociálních služeb“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to
účastníka BDO Czech Republic EU Office s.r.o., se sídlem Olbrachtova 1980/5, 140 00 Praha
4, IČO: 49622625, za nabídkovou cenu 36.000 Kč bez DPH, 43.560 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu na zpracování projektových žádostí č. OLP/679/2017 mezi Libereckým krajem
a společností BDO Czech Republic EU Office s.r.o., se sídlem Olbrachtova 1980/5, 140 00
Praha 4, IČO: 49622625
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 05. 201
hlasování č. 55 pro 5
proti
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.

0

zdržel se

0

byl přijat

56. (48) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby – DNS“
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 707/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby – DNS“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení dynamického nákupního systému dle § 138 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění a zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění činnosti
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro pozemní stavby – DNS“, kdy bude
postupováno přiměřeně podle pravidel pro užší řízení, v souladu s § 58 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
schvaluje
a) výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 11.1, odst. 1, 2 a 3 – v rámci veřejné zakázky zadávané
v dynamickém nákupním systému bude ustanovena komise pro otevírání obálek pouze
ve složení zaměstnanců oddělení veřejných zakázek,
b) text „Zadávací dokumentace“,
c) formulář „Oznámení o zahájení zadávacího řízení“,
jmenuje
a) komisi pro otevírání obálek ve složení
Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
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náhradník Bc. Luboš Tomíček, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Ilona Vlachová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
b) hodnotící komisi ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Radka 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,
Bc. Zuzana Halamová, investiční technik,
náhradník Ing. Milada Blahová, investiční technik,
Ing. Miloslava Břicháčková, investiční technik,
náhradník Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého
majetku,
Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník Ing. Věra Farská, projektový manažer,
Bc. Karolína Šimonová, projektový manažer,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů
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. 06. 2017
hlasování č. 56 pro 5
proti
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.

0

zdržel se

0

byl přijat

57. (49) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění služeb technického
dozoru investora pro pozemní stavby – DNS“
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 708/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění služeb technického dozoru
investora pro pozemní stavby – DNS“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení dynamického nákupního systému dle § 138 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění a zadávacího řízení veřejné zakázky „Zajištění služeb
technického dozoru investora pro pozemní stavby - DNS“, kdy bude postupováno přiměřeně
podle pravidel pro užší řízení, v souladu s § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění,
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schvaluje
a) výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 11.1, odst. 1, 2 a 3 – v rámci veřejné zakázky zadávané
v dynamickém nákupním systému bude ustanovena komise pro otevírání obálek pouze
ve složení zaměstnanců oddělení veřejných zakázek,
b) text „Zadávací dokumentace",
c) formulář „Oznámení o zahájení zadávacího řízení",
jmenuje
a) komisi pro otevírání obálek ve složení
Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek ,
náhradník Bc. Luboš Tomíček, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Ilona Vlachová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Bc. Eva Trosbergová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
b) hodnotící komisi ve složení
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,
Bc. Zuzana Halamová, investiční technik,
náhradník Ing. Milada Blahová, investiční technik,
Ing. Miloslava Břicháčková, investiční technik,
náhradník Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého
majetku,
Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník Ing. Věra Farská, projektový manažer,
Bc. Karolína Šimonová, projektový manažer,
náhradník Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů financovaných
ze strukturálních fondů
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. 06. 2017
hlasování č. 57 pro 5
proti
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.

0

zdržel se

0

byl přijat

58. (50) Veřejná zakázka „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci pro dopravní stavby I. – DNS“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Ing. Koudelka představil projednávaný materiál.
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Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 709/17/RK
Veřejná zakázka „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci pro dopravní stavby I. – DNS“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o prodloužení lhůty pro podání nabídek z 12. 4. 2017 na 21. 4. 2017 u zadávacího
řízení veřejné zakázky „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
pro dopravní stavby I – DNS“
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. 58 pro 5
proti
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.

0

zdržel se

0

byl přijat

59. (51) Veřejná zakázka „Zajištění služeb technického dozoru investora pro dopravní
stavby I - DNS“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Bez diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 710/17/RK
Veřejná zakázka „Zajištění služeb technického dozoru investora pro dopravní stavby
I - DNS“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o prodloužení lhůty pro podání nabídek z 12. 4. 2017 na 21. 4. 2017 u zadávacího
řízení veřejné zakázky „Zajištění služeb technického dozoru investora pro dopravní stavby
I. – DNS“
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. 59 pro 5
proti
Na jednání nebyla přítomna Ing. Vinklátová.

0

zdržel se

0

byl přijat

60. (52) Rozpočtové opatření č. 119/17 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části
v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku
včetně výše nařízeného odvodu
Bez diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 711/17/RK
Rozpočtové opatření č. 119/17 – navýšení příjmů a navýšení výdajové části v kapitole
920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku včetně výše
nařízeného odvodu
Rada kraje po projednání
nařizuje
odvod z fondu investic Léčebny respiračních nemocí Cvikov (dále jen LRN Cvikov),
příspěvkové organizace, IČ: 00673951, ve výši 525.000 Kč, v termínu do 2. 5. 2017,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 119/17, kterým se
1. navyšují příjmy rozpočtu kraje 2017 z titulu nařízeného odvodu finančních prostředků
z fondu investic Léčebny respiračních nemocí Cvikov, Martinovo Údolí 532/1, 471 54
Cvikov, příspěvkové organizace, IČ: 00673951, ve výši 525.000 Kč,
2. navyšují výdaje rozpočtu v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje odboru investic a správy
nemovitého majetku, ve výši 525.000 Kč na finanční krytí investiční akce „Léčebna
respiračních nemocí Cvikov, p. o. – rekonstrukce sprch – Martinovo Údolí“
a ukládá
1. MUDr. Přemyslovi Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví,
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace,
2.

Termín: 30. 04. 2017
Ing. Jitce Volfové, náměstkyně hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 119/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.

hlasování č. 60

pro

6

proti

0

Termín: 30. 05. 2017
zdržel se
0
byl přijat

61. (53) Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k. ú. Nová Ves
nad Nisou
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 712/17/RK
Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k. ú. Nová Ves
nad Nisou
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Oplocení areálu cestmistrovství v k. ú.
Nová Ves nad Nisou“ na p.p.č. 1634/2 o výměře 12 m2, zahrada, nacházející
se v katastrálním území Nová Ves nad Nisou, obec Nová Ves nad Nisou, evidované
na listu vlastnictví č. 843 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jablonec nad Nisou, se společností Silnice LK a. s., IČO: 28746503; jedná se o trvalý
zábor pozemku pro oplocení areálu cestmistrovství,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/1182/2017 mezi
Libereckým krajem a společností Silnice LK a. s.
a ukládá

- 61 -

Zápis ze 7. zasedání RK konaného dne 18. 4.2017
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 61 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
62. (54) Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce budovy
„D“ - dodatek č. 1
Připomínky nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 713/17/RK
Veřejná zakázka „Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce budovy „D“ dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/4591/2016, uzavíraný v souladu s § 273
odst. 6 a § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, mezi Libereckým krajem a společností STATIKA - DYNAMIKA s.r.o., IČ 27714870,
se sídlem Havlenova 73/20, 639 00 Brno, jehož předmětem jsou vícepráce ve výši
351.400 Kč bez DPH, 425.194 Kč, vč. DPH
a ukládá
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. 62

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

63. (55) Majetkoprávní operace – záměr pronájmu nebytových prostor v budově „E“
v k.ú. Liberec na dobu neurčitou
M. Půta nahlásil střet zájmu.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 714/17/RK
Majetkoprávní operace – záměr pronájmu nebytových prostor v budově „E“ v k.ú.
Liberec na dobu neurčitou
Rada kraje po projednání
schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor – 5 kanceláří (2.12, 2.13, 2.14, 2.20, 2.21) o celkové
podlahové ploše 171,34 m2, nacházejících se ve 2. NP budovy Liberec IV – Perštýn, č.p. 525,
způsob využití jiná stavba (budova „E“) jež je součástí p.p.č. 4008/1 o výměře 3829 m2,
zastavěná plocha a nádvoří, a dále 5 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, zájmovému
sdružení právnických osob Euroregionu Nisa, se sídlem 1. máje 858/26, 460 07 Liberec,
IČO 00832227, pro účely administrativní a kancelářské činnosti, za nájemné ve výši 1.050 Kč
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za m2/rok za nebytové prostory a ve výši 3.966,94 Kč bez DPH/rok/1parkovací místo,
tj. 19.834,70 Kč bez DPH/rok/5 parkovacích míst na parkovišti před budovou, na dobu
neurčitou
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. 63 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
64. (63) Účast Libereckého kraje na projektu AMIIGA Central Europe - smlouva
o spolupráci mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou Liberec (projekt
AMIIGA)
Na jednání byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.
J. Löffelmann stručně představil projednávaný materiál.
RNDr. Šádková uvedla, že po projednání bude v elektronické podobě doplněna chybějící
příloha (smlouva). V písemné podobě byl materiál zpracován v kompletní podobě.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 715/17/RK
Účast Libereckého kraje na projektu AMIIGA Central Europe - smlouva o spolupráci
mezi Libereckým krajem a Technickou univerzitou Liberec (projekt AMIIGA)
Rada kraje po projednání
schvaluje
návrh Smlouvy o spolupráci č. OLP/1235/2017 mezi Libereckým krajem a Technickou
univerzitou v Liberci, se sídlem Studentská 1402/2, 461 17 Liberec, IČ 46747885 - projekt
AMIIGA Central Europe (čištění podzemních vod a sanace starých ekologických zátěží)
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit smlouvu č. OLP/1235/2017 k podpisu Martinu
Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 64

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Přestávka od 9.35 do 10.05 hodin.
65. (64) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 125/17 - snížení výdajů v kapitole
914 06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery,
odbor dopravy; poskytnutí účelové dotace na propagaci Libereckého kraje, IDOL
a Opuscard
Na jednání byl přizván Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 716/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 125/17 - snížení výdajů v kapitole 914 06
– Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor
dopravy; poskytnutí účelové dotace na propagaci Libereckého kraje, IDOL a Opuscard
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 125/17, kterým se
a) snižují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, u akce „integrovaný
dopravní systém“ ve výši 821.000 Kč,

2.

b) navyšují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy, v celkové výši
821.000 Kč, a to jednotlivých akcí
-„Zubačka 2017“ o částku 150.000 Kč,
-„Jízdy historických tramvají a autobusů v roce 2017“ o částku 104.000 Kč,
-„Lužický motoráček 2017“ o částku 175.000 Kč,
-„S IDOLem na Benátskou!2017“ o částku 242.000 Kč,
-„Historickým vlakem Českým rájem“ o částku 150.000 Kč,
s poskytnutím dotace z rozpočtu kraje do výše 242.000 Kč na zvýšení popularity
a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji, IDOL a Opuscard, níže uvedenému
žadateli o dotaci na projekt ve výši:

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/síd
lo
Název
projektu

První festivalová, s.r.o., Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 1

Účel
projektu

Podpora efektivní propagace IDOL a Opuscard široké veřejnosti Libereckého
kraje prostřednictvím festivalu, především v kyvadlové dopravě a zároveň v
místě festivalu, který se bude konat v termínu 27. – 30. 7. 2017.

Název
parametru
projektu

Realizovaná propagační kampaň

Měrná
jednotka

ks

Hodnota
parametru

1

Celkové
plánované
náklady
projektu
(Kč)

242.000

1.
02926202

S IDOLem na Benátskou!2017
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Podíl
dotace na
nákladech
projektu
(%)

100

Max. výše
dotace (Kč)

242.000

Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

neinvestice
1. 4. 2017 – 31. 10. 2017

3.

se smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/885/2017
v rámci podpory propagace Libereckého kraje, IDOL a Opuscard, která bude uzavřena
mezi Libereckým krajem a výše uvedeným příjemcem,
rozhoduje
o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje v úhrnném objemu 579.000 Kč na zvýšení popularity
a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji, IDOL a Opuscard, níže uvedeným
žadatelům o dotaci na projekt ve výši:
Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu

1
25474481
Železniční společnost Tanvald o.p.s., Krkonošská 256, 468 41 Tanvald
Zubačka 2017

Zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji,
podporou nostalgických jízd historických kolejových vozidel, včetně
související propagace integrovaného dopravního systému Libereckého kraje
Účel projektu (dále jen „IDOL“) a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard
v Libereckém kraji. Konkrétně se jedná o provozování nostalgických jízd pro
veřejnost s unikátními ozubnicovými lokomotivami na ozubnicové trati
Tanvald – Kořenov – Harrachov v roce 2017.
Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka
Hodnota
parametru

Nostalgické jízdy
Doprovodný program na nostalgických jízdách
Vydání lepenkových jízdenek a plakátů
den provozu
den
ks
6
6
2000

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

150.000
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Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)

100

Max. výše
dotace (Kč)

150.000

Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu

neinvestice
29. 4. 2017 – 30. 11. 2017

2
26989166
Boveraclub z.s., Mrštíkova 850/3, 460 07 Liberec
Jízdy historických tramvají a autobusů v roce 2017

zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji,
podporou nostalgických jízd historických vozidel, tramvají a autobusů,
Účel projektu včetně související propagace integrovaného dopravního systému Libereckého
kraje (dále jen „IDOL“) a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard
v Libereckém kraji
Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka

Jízdy historických tramvají a autobusů
Výstava 120 let libereckých tramvají
Publikační činnost – Liberecké tramvaje příprava
akce
akce
publikace

Hodnota
parametru

11
1
1

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

104.000

Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)

100

Max. výše
dotace (Kč)

104.000

Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

neinvestice
29. 4. 2017 – 23. 9. 2017
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Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo
Název
projektu

3
27423069
KŽC Doprava, s.r.o., Meinlinova 336, 19016 Praha 9

Lužický motoráček 2017

Zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji,
podporou nostalgických jízd historických kolejových vozidel, včetně
související propagace integrovaného dopravního systému Libereckého kraje
Účel projektu (dále jen „IDOL“) a krajské bezkontaktní čipové karty Opuscard
v Libereckém kraji. Konkrétně se jedná o provozní sezónu pravidelného
nostalgického a turistického vlaku z Kamenického Šenova a České
Kamenice do Liberce a zpět. Provozní období je každý pátek od 7. 7. – 1. 9.
2017
Název
parametru
projektu
Měrná
jednotka

Jízdy Lužického motoráčku
Propagace v brožuře Železniční nostalgie – vydání brožury
Údržba motorového vozu
vlkm
ks
ks

Hodnota
parametru

1.854
10.000
1

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

175.000

Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)

100

Max. výše
dotace (Kč)

175.000

Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

Poř. číslo
IČ
Příjemce
dotace/
žadatel/sídlo

neinvestice
1. 6. 2017 – 30. 9. 2017

4
49294211
Klub přátel železnic Českého ráje, z.s., U Nádraží 1296, 51101 Turnov
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Název
projektu

Historickým vlakem Českým rájem

Podpora zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém kraji
formou provozu historických vlaků na trase Turnov – Rovensko
pod Troskami a zpět a Turnov – Semily a zpět včetně související propagace
integrovaného dopravního systému Libereckého kraje a krajské bezkontaktní
Účel projektu čipové karty Opuscard v Libereckém kraji. Vlaky budou jezdit po dobu
letních prázdnin každou sobotu podle pevného jízdního řádu, který bude
vyvěšen ve stanicích a zastávkách vlaků po trase, v lokálních novinách
a na internetových stránkách. V čele vlaků se bude střídat parní a motorová
lokomotiva. Ve vlacích bude poskytována sleva ve výši 50% ze základního
jízdného cestujícím, kteří se prokážou platnou bezkontaktní kartou Opuscard.
Název
parametru
projektu

Měrná
jednotka

Hodnota
parametru

Historický vlak
Údržba motorové lokomotivy
Údržba parní lokomotivy
Údržba vagónů
Skládací propagační letáček
Plakát propagace A3
Historická lepenková jízdenka
jízda
Kč
Kč
Kč
kus
kus
kus
36
5000
7500
5000
3000
750
4000

Celkové
plánované
náklady
projektu (Kč)

150.000

Podíl dotace na
nákladech
projektu (%)

100

Max. výše
dotace (Kč)

150.000

Investice/
neinvestice
Termín
realizace
projektu

neinvestice
1. 7. 2017 – 31. 8. 2017

schvaluje
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smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/884/2017,
OLP/881/2017, OLP/882/2017 a OLP/883/2017 v rámci podpory propagace Libereckého
kraje, IDOL a Opuscard, které budou uzavřeny mezi Libereckým krajem a výše uvedenými
příjemci
a ukládá
1. Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, předložit Zastupitelstvu Libereckého kraje poskytnutí dotace z rozpočtu kraje
do výše 242.000 Kč žadateli První festivalová, s.r.o. k rozhodnutí a změnu rozpočtu
– rozpočtové opatření č. 125/17 a smlouvu o poskytnutí účelové dotace OLP/885/2017,
ke schválení,
2.

Termín: 30. 05. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Marku Pieterovi, náměstku
hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, smlouvy o poskytnutí
účelových dotací OLP/884/2017, OLP/881/2017, OLP/882/2017, OLP/885/2017
a OLP/883/2017, po schválení změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 125/17
zastupitelstvem kraje, k podpisu.
Termín: 30. 06. 2017

hlasování č. 65

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

66. (65) Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "Silnice III/01020 Harrachov
- Mýtiny"
Ing. Čáp podal vysvětlení k předloženému materiálu.
Bez diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 717/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky "Silnice III/01020 Harrachov - Mýtiny"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/01020 Harrachov - Mýtiny“,
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
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a rozvoje venkova,
Eva Zbrojová, starostka města Harrachov,
náhradník Ing. Michal Bartoš, investiční referent Městský úřad Harrachov,
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,
Eva Zbrojová, starostka města Harrachov,
náhradník Ing. Michal Bartoš, investiční referent Městský úřad Harrachov,
schvaluje
a) text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
b) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/1328/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 10. 05. 2017
hlasování č. 66

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

67. Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě
č. OLP/601/2009 („zbytková smlouva“) – dopravce České dráhy, a.s.
Ing. Čáp uvedl předložený materiál.
Připomínky ani dotazy nebyly vzneseny, M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 718/17/RK
Dodatek č. 13 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní dopravě č. OLP/601/2009
(„zbytková smlouva“) – dopravce České dráhy, a.s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 13 k úplnému znění smlouvy o závazku veřejné služby v drážní dopravě na období
od 1. ledna 2005 do konce platnosti jízdních řádů v roce 2019 č. SH/283/2005, ve znění
pozdějších dodatků, vydanému jako příloha dohody č. OLP/601/2009, uzavíraný mezi
Libereckým krajem a společností České dráhy, a.s., IČ: 70994226, se sídlem Nábřeží
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L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, kterým dochází ke stanovení rozsahu objednaného
dopravního výkonu v „závazku“ pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017
a stanovení maximální výše úhrady „ztráty“ pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince
2017,
souhlasí
s užitím výjimky z povinnosti zveřejnit smlouvu v registru smluv plynoucí pro společnost
České dráhy, a.s., z ust. § 3 odst. 2 písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
a ukládá
Markovi Pieterovi, členovi rady kraje, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit předložení dodatku č. 13 ke smlouvě č. OLP/601/2009 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 67

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

68. Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě
„Jizerskohorská železnice“ č. OLP/1813/2009 – dopravce České dráhy, a.s.
Bez diskuse bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 719/17/RK
Dodatek č. 11 ke smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě
„Jizerskohorská železnice“ č. OLP/1813/2009 – dopravce České dráhy, a.s.
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 11 ke Smlouvě o závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě ve veřejném
zájmu k zajištění základní dopravní obslužnosti části území Libereckého kraje na vymezené
výkony „Jizerskohorské železnice“ č. OLP/1813/2009, uzavíraný mezi Libereckým krajem
a společností České dráhy, a.s., IČ: 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15
Praha 1, kterým dochází k vymezení objednaného dopravního výkonu v závazku
a ke stanovení výše měsíčních splátek pro období platnosti jízdního řádu 2016/2017,
souhlasí
s užitím výjimky z povinnosti zveřejnit smlouvu v registru smluv plynoucí pro společnost
České dráhy, a.s., z ust. § 3 odst. 2 písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
a ukládá
Markovi Pieterovi, členovi rady kraje, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit předložení dodatku č. 11 ke smlouvě č. OLP/1813/2009 k podpisu hejtmanovi.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 68

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

69. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zastoupení
zadavatele při smluvním zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní
dopravou“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 720/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zastoupení
zadavatele při smluvním zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní
dopravou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zastoupení zadavatele při smluvním
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou drážní osobní dopravou“, 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, za nabídkovou cenu 1.404.000 Kč bez DPH, 1.698.840 Kč
včetně DPH (Železnobrodská železnice (1. krok + 2. krok) + Ještědská železnice
+ Mladoboleslavská železnice + LK - KHK (Královéhradecký kraj) zbytek (1. krok + 2. krok)
a 100 hod. poskytování ostatní právní a administrativní podpory),
schvaluje
příkazní smlouvu č. OLP/834/2017 mezi Libereckým krajem na jedné straně a společností
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, IČO 28305043,
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. 69

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

70. Zpracování projektové dokumentace - Silnice II/262 Dobranov - Česká Lípa,
rekonstrukce silnice – dodatek č. 2
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 721/17/RK
Zpracování projektové dokumentace - Silnice II/262 Dobranov - Česká Lípa,
rekonstrukce silnice – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3945/2015, uzavíraný
v souladu s § 273 odst. 6 a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, mezi Libereckým krajem a společností PUDIS a.s., se sídlem Nad Vodovodem
3258/2, Praha 10, 100 31, IČO 45272891, jehož předmětem je změna závazku spočívající
v navýšení projektových prací o částku 50.000 Kč bez DPH, tj. 60.500 Kč vč. DPH
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 15. 05. 2017
hlasování č. 70

pro

6

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat
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71. Prodloužení termínu realizace neinvestiční akce „údržba mostů na silnicích
II. a III. třídy
Ing. Čáp představil obsah předloženého materiálu.
M. Půta požádal o doplnění posledního odstavce důvodové zprávy o evidenční čísla mostů
a ve které obci se nacházejí.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 722/17/RK
Prodloužení termínu realizace neinvestiční akce „údržba mostů na silnicích
II. a III. třídy“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1. o zaslání další zálohové platby na akci „údržba mostů na silnicích II. a III. třídy“, která
bude uvolněna do 30 dnů od obdržení žádosti příslušné PO o zaslání zřizovatelem
schváleného mimořádného účelového neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 2 tohoto
materiálu, nejpozději však do 30. 11. 2017,
2. o prodloužení termínu ukončení realizace výdajů spojených s akcí do 30. 11. 2017,
3.

o prodloužení předložení vyúčtování formou Závěrečného vyúčtování akce mimořádného
neinvestičního příspěvku dle přílohy č. 1 tohoto materiálu v termínu do 20. 12. 2017

a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zaslat výpis tohoto usnesení, včetně v usnesení požadovaných příloh, řediteli Krajské správy
silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 71

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

72. Rozpočtové opatření č. 126/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor
dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun
z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 723/17/RK
Rozpočtové opatření č. 126/17 – 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. 126/17, kterým se
1. snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, o celkovou částku
1.369.388 Kč, a to u akce

2.

a) Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací ve výši 565.404 Kč,
b) Most 26320-1 a III/26320 ul. Lipová v Novém Boru ve výši 803.984 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, o celkovou částku
1.369.388 Kč, a to u akce
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a) II/290 Bílý Potok, rekonstrukce silnice ve výši 44.770 Kč,
b) silnice k nádraží v Nové Vsi nad Popelkou III/2848A ve výši 16.000 Kč,
c) III/28115 hranice LB kraje - Troskovice ve výši 23.000 Kč,
d) II/278 Osečná (Kotel), oprava propustku ve výši 1.238.918 Kč,
e) II/278 Kotel, havárie propustku ve výši 46.700 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 126/17 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 30. 05. 2017
hlasování č. 72 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
73. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Okružní křižovatky II/292 a II/289
Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ - změna zvoleného režimu
zadávacího řízení
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 724/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily,
ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ - změna zvoleného režimu zadávacího
řízení
Rada kraje po projednání
ruší
usnesení Rady Libereckého kraje č. 424/17/RK ze dne 7. 3. 2017 v plném rozsahu,
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily,
ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace)“ v otevřeném řízení, v souladu s § 56 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
a) komisi pro otevírání obálek ve složení
Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace,
náhradník Mgr. Ondřej Zeler, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Jan Masopust, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník Ing. Věra Farská, projektový manažer,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
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Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
b) hodnotící komisi ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Radka 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. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení Krajské správy silnic Libereckého kraje,
příspěvkové organizace,
náhradník Mgr. Ondřej Zeler, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník Ing. Stanislav Jäger, projektový manažer,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Jan Masopust, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace,
Ing. Vladimír Bělonohý, vedoucí odboru rozvoje a správy majetku města, Město Semily,
náhradník Ing. Daniel Mach, investiční technik, Město Semily,
schvaluje
1) formulář o zahájení zadávacího řízení v nadlimitním režimu,
2) text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
3) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/147/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 73

pro

6

74. Zahájení zadávacího
v Podještědí - 2. etapa“

proti
řízení

0

veřejné

zdržel se

zakázky

„Silnice

0
II/270

byl přijat
Jablonné

Ing. Čáp okomentoval předložený materiál.
M. Půta připomněl dřívější ujednání, že členy hodnotících komisí mají být i zástupci
z opozičních stran.
Ing. Čáp vysvětlil, dle sdělení Mgr. Šťastné, že smlouvy se zástupci těchto stran nejsou dosud
uzavřeny.
M. Půta požádal pana ředitele, aby zajistil uzavření uvedených smluv.
Bez další diskuse a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 725/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí
- 2. etapa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“
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. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník Ing. Věra Farská, projektový manažer,
Jiří Rýdl, starosta Města Jablonné v Podještědí,
náhradník Mgr. Petr Sadílek, místostarosta Města Jablonné v Podještědí,
b) hodnotící komisi ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti,
Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
náhradník Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky,
správy majetku a informatiky,
Ing. Martin Čáp, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
náhradník Tomáš Čáp, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů,
náhradník Ing. Stanislav Jäger, projektový manažer,
Ing. Vladimír Petera, oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Jiří Rýdl, starosta Města Jablonné v Podještědí,
náhradník Mgr. Petr Sadílek, místostarosta Města Jablonné v Podještědí,
schvaluje
1) formulář „oznámení o zahájení zadávacího řízení“,
2) text „zadávací dokumentace“,
3) závazný návrh smlouvy o provedení stavby č. OLP/1227/2017 – akce A (úsek č. 16
a č. 18) - Liberecký kraj
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
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hlasování č. 74

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

75. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/278
Osečná (Kotel), oprava propustku“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 726/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/278 Osečná
(Kotel), oprava propustku“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1) o vyloučení účastníka EUROVIA CS a.s. z další účasti ve výběrovém řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Silnice II/278 Osečná (Kotel), oprava propustku“, se sídlem
Národní 138/10, 110 00, Praha 1 – Nové Město, IČO 45274924 - nabídka nevyhověla
zadávacím podmínkám (účastník překročil maximální nabídkovou cenu),
2) o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice II/278 Osečná (Kotel),
oprava propustku“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka Vodohospodářské
stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01, Teplice,
IČO 40233308, za nabídkovou cenu 1 023 899,03 Kč bez DPH, 1 238 917,83 Kč s DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/653/2017 mezi Libereckým krajem a společností
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, se sídlem Křižíkova 2393,
415 01, Teplice, IČO 40233308
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 75

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

76. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/27250 Liberec,
ul. Hrádecká, rekonstrukce silnice“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 727/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/27250 Liberec,
ul. Hrádecká, rekonstrukce silnice“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1) o vyloučení účastníka zadávacího řízení „Silnice III/27250 Liberec, ul. Hrádecká,
rekonstrukce silnice“ společnost Integra stavby, a.s., se sídlem Hrádecká 156, Liberec
XXXIII – Machnín, 460 01 Liberec, IČO 25014391, dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, z důvodu nesplnění zadávacích
podmínek,
2) o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/27250 Liberec, ul. Hrádecká,
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rekonstrukce silnice“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36,
100 00 Praha Strašnice, IČO: 43005560, za nabídkovou cenu 5.380.585,69 Kč bez DPH,
tj. 6.510.508,68 Kč bez DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/163/2017 mezi Libereckým krajem a společností PORR
a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 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. 05. 2017
hlasování č. 76

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

77. Silnice III/27250 ulice Liberecká, Chrastava – dodatek č. 2
Ing. Volfová upozornila na nesoulad cen uvedených v usnesení a důvodové zprávě materiálu.
Projednávání bodu bylo přerušeno do vyjasnění správné výše cen.
78. Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Silnice III/27926
Kacanovy, rekonstrukce propustku"
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 728/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Silnice III/27926
Kacanovy, rekonstrukce propustku"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu "Silnice III/27926 Kacanovy, rekonstrukce propustku",
jmenuje
hodnotící komisi, která bude v souladu se směrnicí č. 2/2016 současně plnit funkci komise
pro otevírání obálek, a to ve složení
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení, Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
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schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/927/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 77

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

79. Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Silnice II/268 Mimoň,
ulice Českolipská"
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 729/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Silnice II/268 Mimoň,
ulice Českolipská"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Silnice II/268 Mimoň, ulice Českolipská“,
jmenuje
hodnotící komisi, která bude v souladu se směrnicí č. 2/2016 současně plnit funkci komise
pro otevírání obálek, a to ve složení
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,
Ing. Milan Holeček, silniční technik, oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Vladimír Petera, silniční technik, oddělení pozemních komunikací,
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/938/2017
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. 78

pro

6

proti

0
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0

byl přijat
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80. Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Silnice III/2791
Jívina, oprava propustku"
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 730/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Silnice III/2791 Jívina,
oprava propustku"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Silnice III/2791 Jívina“,
jmenuje
hodnotící komisi, která bude v souladu se Směrnicí č. 2/2016 současně plnit funkci komise
pro otevírání obálek, a to ve složení
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,
Ing. Milan Holeček, silniční technik, oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Vladimír Petera, silniční technik, oddělení pozemních komunikací,
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/939/2017
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. 79

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

81. Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Silnice III/26320
Polevsko“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 731/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Silnice III/26320
Polevsko“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Silnice III/26320 Polevsko",
jmenuje
hodnotící komisi, která bude v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 současně plnit funkci
komise pro otevírání obálek, a to ve složení:
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,
Ing. Milan Holeček, silniční technik, oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Vladimír Petera, silniční technik, oddělení pozemních komunikací,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/1107/2017
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. 80

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

82. Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Silnice III/2627
Volfartice“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 732/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Silnice III/2627
Volfartice“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Silnice III/2627 Volfartice“,
jmenuje
hodnotící komisi, která bude v souladu se směrnicí rady kraje č. 2/2016 současně plnit funkci
komise pro otevírání obálek, a to ve složení
Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace,
náhradník Ing. Martin Čáp, vedoucí investičního oddělení Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace,
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Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Ing. Milan Holeček, silniční technik, oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Vladimír Petera, silniční technik, oddělení pozemních komunikací,
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/1106/2017
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. 81

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

83. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/26832 Brenná – Srní
u České Lípy“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 733/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/26832 Brenná – Srní u České
Lípy“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/26832 Brenná – Srní u České Lípy“,
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,
Bc. Luboš Tomíček, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
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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
1) text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
2) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/1124/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 82

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

84. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/26214 a III/2625 Stružnice –
Bořetín“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 734/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/26214 a III/2625 Stružnice
– Bořetín“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/26214 a III/2625 Stružnice
- Bořetín“ 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,
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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,
Bc. Luboš Tomíček, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
b) hodnotící komisi ve složení
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Ing. Radka 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
1) text „Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace“,
2) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/1127/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 83

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

85. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/26833 Srní u České Lípy –
křižovatka s I/9“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 735/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/26833 Srní u České Lípy
– křižovatka s I/9“
Rada kraje po projednání
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rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/26833 Srní u České Lípy
– křižovatka s I/9“ 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,
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
1) text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/1125/2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 04. 2017
hlasování č. 84

pro

6

proti

0
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zdržel se

0

byl přijat
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86. Zahájení
– Sosnová“

zadávacího

řízení

veřejné

zakázky

„Silnice

III/2601

Zahrádky

Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 736/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2601 Zahrádky – Sosnová“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2601 Zahrádky - Sosnová“
ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
1. komisi pro otevírání obálek ve složení
Ing. 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. Libor Vokas, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
2. 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
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/1126/2017
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. 85

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

87. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2017 - financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic
II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 737/17/RK
Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury
na rok 2017 - financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy
ve vlastnictví Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) přijetí dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská
278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508, na rok 2017 ve výši 122.355.000 Kč na financování
výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého
kraje,
b) smlouvu číslo OLP/1329/2017 (číslo poskytovatele: 259S/2017) o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 ve výši
122.355.000 Kč, mezi Libereckým krajem a Státním fondem dopravní infrastruktury,
se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508
a ukládá
a) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, předložit smlouvu číslo OLP/1329/2017, o poskytnutí finančních prostředků
ve výši 122.355.000 Kč z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017
na opravy silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji, uzavíranou mezi Státním fondem
dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508,
a Libereckým krajem, Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu,
Termín: 15. 05. 2017
b) Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, předložit informaci o přijetí dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury ve výši 122.355.000 Kč v roce 2017 zastupitelstvu kraje jako písemnou
informaci,
c)

Termín: 30. 05. 2017
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek zajistit realizaci akcí v souladu se smlouvou číslo OLP/1329/2017, o poskytnutí
finančních prostředků ve výši 122.355.000 Kč z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2017 na financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic
II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje.

hlasování č. 86

pro

6

proti

0
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Termín: 31. 01. 2018
zdržel se
0
byl přijat
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88. Veřejná zakázka „Silnice III/28115 Troskovice – hranice kraje“ – informace
o změně lhůty pro podání nabídek
M. Půta požádal o úpravu materiálu po projednání tak, aby text usnesení byl v souladu
s názvem a obsahem materiálu.
Bez diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 738/17/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/28115 Troskovice – hranice kraje“ – informace o změně
lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o změně lhůty pro podání nabídek ze dne 11. 4. 2017 na 4. 5. 2017 u zadávacího
řízení veřejné zakázky „Silnice III/28115 Troskovice – hranice kraje“
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 25. 05. 2017
hlasování č. 87

pro

6

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

89. Veřejná zakázka „Silnice III/2713 Dolní Suchá - křižovatka s I/13“
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 739/17/RK
Veřejná zakázka „Silnice III/2713 Dolní Suchá - křižovatka s I/13“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informace o způsobu zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Silnice III/2713 Dolní
Suchá - křižovatka s I/13“
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. 88

pro

6

proti

0

90. Podání odvolání ve sporu s Českými drahami a.s.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 740/17/RK
Podání odvolání ve sporu s Českými drahami a.s.
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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zdržel se

0

byl přijat
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o podání odvolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 14 C 28/2014-149 ze dne
29. 3. 2017, jímž byla zamítnuta žaloba Libereckého kraje vůči společnosti České dráhy, a.s.
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit podání odvolání u příslušného soudu.
Termín: 21. 04. 2017
hlasování č. 89 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
91. (94) Smlouva se společností KORID LK, spol. s r.o., na zajištění front office
Opuscard
Na jednání byli přizváni Ing. Jiří Hruboň, ředitel KORID LK, spol. s r. o. a Ing. Pavel
Tvrzník, vedoucí odboru informatiky.
Ing. Volfová provedla předloženým materiálem. Domnívá se, že by nyní neměla být smlouva
vypovídána, protože v této věci spatřuje několik problémů. Dále citovala obsah dopisu
s reakcí spol. Liberecká IS, a.s., na podmínky Libereckého kraje a zároveň návrh na uzavření
dodatku k stávající smlouvě.
Ing. Vinklátová, dle jí dostupných informací, se domnívá, že Liberecká IS, a.s, by přistoupila
na to, pokud by byla smlouva platná do konce roku a následně ukončena spolupráce.
Poukázala na částku 177.000 Kč, kterou bude kraj vyplácet společnosti KORID LK, spol.
s r. o., což činí 2.124.000 Kč/rok. Návrh společnosti Liberecká IS, a.s, činí 1.000.000 Kč/rok.
Přiklání se k návrhu ponechat platnost smlouvy do konce roku, a pak smlouvu vypovědět.
Ing. Hruboň uvedl, že dostal několik zadání se strany kraje, a to, vyhovět SML, občanům
a Liberecké IS, a.s. Ubíral se cestou vyhovět SML, protože požadavek města byl provozovat
souběžně na náklady Libereckého kraje kartové centrum ve Frýdlantské ulici a zároveň
provozovat centrum v Evropském domu. Dále pan ředitel hovořil o nákladech spojených
s Opuscard a provozováním zákaznického centra.
Následovala rozsáhlá diskuse, vztahující se k provozování centra ve Frýdlantské ulici,
ke stávající smlouvě a možnému dodatku, nové nájemní smlouvě se SML, souvisejícím
nákladům, k dalšímu postupu, jak ve vztahu k SML, tak ve vztahu k spol. Liberecká IS, a.s.,
a spol. KORID LK. Členové rady kraje připomněli již nějakou dobu deklarovanou skutečnost
ze strany vedení kraje, že zákaznické centrum ve Frýdlantské ulici bude, alespoň na nějakou
potřebnou přechodnou dobu, dále provozováno a souběžně s tím začne fungovat nové
centrum v Evropském domu. Je třeba dále vyjednat, za účasti zástupců LK, SML a spol.
Liberecká IS, a.s., postup ve věci budoucí smlouvy na provozování stávajícího centra
ve Frýdlantské ulici.
Na základě diskuse členů RK byl materiál z jednání stažen.
Pokračování projednávání přerušeného bodu č. 77 „Silnice III/27250 ulice Liberecká,
Chrastava – dodatek č. 2“
Ing. Čáp po ověření cen vysvětlil, že omylem došlo k prohození částek u méněprací
a víceprací v tabulce důvodové zprávy. Materiál bude ve správném znění upraven
po projednání.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 741/17/RK
Silnice III/27250 ulice Liberecká, Chrastava – dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/34/2016, uzavíraný v souladu s § 273
odst. 6 a § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, mezi Libereckým krajem a společnostmi INTEGRA stavby, a.s., IČ 225014391,
se sídlem Hrádecká 156, 460 01 Liberec a uchazeče Silnice Žáček s.r.o., IČ 44569432,
se sídlem Antonína Sovy 965/9, 470 01 Česká Lípa, pro účely podání nabídky vystupujícími
jako „Společnost INTEGRA - SŽ Chrastava - Liberecká“, jehož předmětem jsou vícepráce
ve výši 802.425,18 Kč bez DPH, 970.934,47 Kč vč. DPH a méněpráce ve výši
1.725.954,01 Kč bez DPH, 2.088.404,35 Kč vč. DPH
a ukládá
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. 90 pro 6
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Pokračování projednávání přerušeného bodu č. 44 „Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky soutěže o návrh – „Parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého
kraje“
Na jednání byli přizváni zástupci odboru investic a správy nemovitého majetku Ing. Vladimír
Koudelka a Bc. Hana Čepičková.
M. Půta shrnul informace z jednání Zastupitelstva SML vztahující se k zakázce soutěže
o návrh parkovacího domu. Na tomto jednání bylo doplněno Mgr. Korytářem usnesení
ve smyslu zachování zeleně a nekácení stromů. Vedoucí odboru kancelář primátora zaslal
opravený dokument, následně byly o zmíněné nové připomínky doplněny zadávací podmínky
a zaslány členům poroty. Poté Ing. Hrbková sdělila všem členům poroty, že v dokumentu
chybí slovo „stávající“ v textu usnesení. Situace je nyní taková, že zástupci SML
s dokumentem nesouhlasí.
Bc. Čepičková doplnila informaci, že v pátek 21. 4. 2017 bude platný nový soutěžní řád, proto
je třeba vyhlásit soutěž v předložené podobě nejpozději do této doby. Dále doplnila aktuální
informaci o získání doložky regulérnosti od České komory architektů. Následně shrnula
problematiku související s vyhlašovanou soutěží.
Členové rady kraje se dohodli na úpravě ve složení závislých členů poroty – odvoláni budou
Ing. Karolína Hrbková a její náhradník Ondřej Petrovský, za tyto členy rada kraje jmenuje
Ing. Květu Vinklátovou a jejím náhradníkem Ing. Radku Loučkovou Kotasovou. Primátorovi
SML bude zaslán dopis s vysvětlením celé situace.
Bc. Čepičková upozornila na ponížení předpokládané hodnoty zakázky na 64.000.000 Kč.
Tato změna bude promítnuta v materiálu po projednání.
Poté bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 742/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky soutěže o návrh – „Parkovací dům, lávka
a kultivace okolí sídla Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
odvolává
členy poroty pro hodnocení návrhů podaných v soutěži o návrh „Parkovací dům, lávka
a kultivace okolí sídla Libereckého kraje“,
Ing. Karolínu Hrbkovou, náměstkyni pro životní prostředí, veřejnou zeleň a cestovní ruch,
Statutární město Liberec,
náhradníka Ondřeje Petrovského, zastupitele Statutárního města Liberce,
jmenuje
nové členy poroty pro hodnocení návrhů podaných v soutěži o návrh „Úprava veřejného
prostranství v okolí sídla Libereckého kraje“ - řádní členové poroty závislí ve složení
Ing. Květa Vinklátová, členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu,
náhradník Ing. Radka Loučková Kotasová, členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky soutěž o návrh „Parkovací dům, lávka
a kultivace okolí sídla Libereckého kraje“, v souladu s § 143 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
jmenuje
a) pověřenou důvěryhodnou osobu pro otázky technického zabezpečení anonymní digitální
komunikace s účastníky soutěže o návrh - Jan Procházka, bytem Irkutská 10, Praha 10,
b) komisi pro otevírání obálek ve složení
Ing. Markéta Kohoutová, sekretář soutěže,
náhradník PhDr. Markéta Pražanová, asistent sekretáře soutěže,
Petr Tulpa, náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
Bc. Hana Čepičková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení veřejných zakázek,
Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku,
Ing. arch. David Mareš, přezkušovatel soutěžních návrhů,
schvaluje
a) formulář o zahájení zadávacího řízení soutěže o návrh,
b) text soutěžních podmínek „Soutěž o návrh – parkovací dům, lávka a kultivace okolí sídla
Libereckého kraje“
c) stavební program – zadání
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.
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hlasování č. 91

pro

6

Termín: 30. 05. 2017
0
zdržel se
0

proti

byl přijat

92. (95) Různé
Náměty ani připomínky nebyly vzneseny, Martin Půta, hejtman, ukončil 7. zasedání rady
kraje v 11.20 hodin.
Ověřovatelé:

Mgr. Pavel Svoboda

……………..………………….……

Ing. Květa Vinklátová

………………………………………

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

Liberec, 21. 4. 2017
Zapsala: Jana Kvapilová
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