Z á p i s č. 11
z 11. mimořádného zasedání
Rady Libereckého kraje konaného
dne 23. 5. 2017
Přítomno

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

Ověřovatelé

Jiří Löffelmann, Ing. Radka Loučková Kotasová

Zapisovatelka

Jitka Machálková

11. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2017 zahájil M. Půta, hejtman, v 8.05 hodin.
Navrhl, aby zápis ověřili Jiří Löffelmann a Ing. Radka Loučková Kotasová, zapisovatelkou
dnešního jednání určil Jitku Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro 9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Zpracování konceptu řešení vnitřního
dopravce

3.

Jednání rady kraje v působnosti jediného Z pís. Ing. Radka
společníka ARR – Agentura regionálního
Loučková
rozvoje, spol. s r.o.
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

4.

Zrušení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Zpracování projektové
dokumentace - Jestřebí - transformace
Domov Sluneční dvůr, p. o.“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

5.

Rozpočtové opatření č. 152/17 – 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

6.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Rekonstrukce silnice III/28115
Troskovice (Krčák, Vidlák) – oprava
vyztuženého svahu SO 251“

odb. dopravy
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Martin Půta

Marek Pieter

odb. právní
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7.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice III/28115 Troskovice –
hranice kraje“

Marek Pieter

odb. dopravy

8.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Silnice
III/27926 Kacanovy, rekonstrukce
propustku“

Marek Pieter

odb. dopravy

9.

Rozhodnutí o námitkách k veřejné
zakázce „Dočasné zabezpečení dopravní
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou
linkovou osobní dopravou – oblast
Východ“

Marek Pieter

odb. dopravy

10.

Rozhodnutí o námitkách k veřejné
zakázce „Dočasné zabezpečení dopravní
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou
linkovou osobní dopravou – oblast
Sever“

Marek Pieter

odb. dopravy

11.

Možnosti dalšího postupu ve věci
zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje v oblasti Východ
po 1. 6. 2017 – krizová situace

Marek Pieter

odb. dopravy

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

pro 9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Zpracování konceptu řešení vnitřního dopravce
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy, Ing. Monika
Šulcová, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení
veřejných zakázek a Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého
majetku.
M. Půta požádal pana ředitele o zajištění vyjádření odboru dopravy a odboru investic
ke smlouvě. Zdůraznil, že zadání je třeba vypracovat v součinnosti se Směrnicí rady kraje
č. 2/2016.
M. Pieter vznesl další připomínky, které postrádá v důvodové zprávě – odůvodnění, proč
se jde cestou přímého zadání, z jakých prostředků bude koncept financován. Dále uvedl,
že ve smlouvě by měla být uvedena hodinová sazba a počty plánovaných prezentací
např. ve Výboru dopravy, na jednání RK a ZK, dále řešení, jak bude postupováno v rámci
dopravní obslužnosti – jaké bude zadávání jednotlivých výkonů, jednotlivých bodů, přehled
závazků a pohledávek k 30. 4. 2017. Rovněž zajištění předání obchodních podkladů ČSAD
Liberec do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy společnosti NEXIA. Dotázal
se, zda existuje dohoda s ČSAD Liberec o jejich rychlém předání. Jakým způsobem bude
postupováno v případě zájmu, již doručeného druhého dopravce.
Mgr. Ulmann sdělil, že se jedná o vstupní analýzu ohledně vnitřního dopravce, která má řešit
všeobecný postup a hodinová sazba není potřeba, jelikož je cena konečná.
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Následně proběhla rozsáhlá diskuze o dohodách, postupech, zajištění mlčenlivosti při předání
obchodních informací a další postupy k zajištění dopravní obslužnosti vnitřním dopravcem.
Závěry, které vyplynuly z diskuze, budou zapracovány, jak do důvodové zprávy,
tak do usnesení po projednání.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 913/17/mRK
Zpracování konceptu řešení vnitřního dopravce
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Posouzení možnosti kapitálového vstupu LK
do společnosti ČSAD Liberec, a.s.“, a to účastníku NEXIA AP a.s., se sídlem Praha 8 –
Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 186 00, IČO: 48117013, za nabídkovou cenu 200.000 Kč
bez DPH, 242.000 Kč včetně DPH
schvaluje
1. výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 k zadávání veřejných
zakázek, části B, článku 2, odst. 3 – 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,
2.

Smlouvu č. OLP/1748/2017 mezi Libereckým krajem a společností NEXIA AP a.s.,
se sídlem Praha 8 – Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ: 186 00, IČO: 48117013, jejímž
předmětem je posouzení možnosti kapitálového vstupu LK do společnosti ČSAD
Liberec, a.s.
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 06. 06. 2017
hlasování č. 3 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
3. Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o.
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 914/17/mRK
Jednání rady kraje v působnosti jediného společníka ARR – Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o.
Rada kraje, v působnosti jediného společníka obchodní společnosti ARR - Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o., IČ 48267210, se sídlem Dr. Milady Horákové 185/66,
460 07 Liberec VII - Horní Růžodol, po projednání
schvaluje
návrh reorganizace ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., včetně přílohy
obsahující hlavní poskytované služby a činnosti, a to s účinností od 1. 6. 2017
a ukládá
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Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
a) předložit návrh reorganizace společnosti zastupitelstvu kraje jako písemnou informaci,
Termín: 27. 06. 2017
b) zajistit doručení výpisu z usnesení rady kraje Ing. Petru Dobrovskému, jednateli
společnosti ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., a dozorčí radě společnosti
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.
hlasování č. 4

pro 9

proti

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

0

4. Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace Jestřebí - transformace Domov Sluneční dvůr, p. o.“
M. Půta uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 915/17/mRK
Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace Jestřebí - transformace Domov Sluneční dvůr, p. o.“
Rada kraje po projednání
ruší
zadávací řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace - Jestřebí transformace Domov Sluneční dvůr, p. o.“, v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - v průběhu zadávacího
řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat,
aby v zadávacím řízení pokračoval (ve smlouvě o poskytnutí projektové činnosti byly chybně
stanoveny závazné termíny plnění předmětu veřejné zakázky),
souhlasí
s pokračováním přípravy projektu Transformace Domov Sluneční dvůr – lokalita Jestřebí
i přesto, že dojde k prodloužení doby zpracování projektové dokumentace, a to s vědomím
rizika neotevření další výzvy Integrovaného regionálního operačního programu
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
Termín: 05. 06. 2017
hlasování č. 5 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
5. Rozpočtové opatření č. 152/17 – 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
Na jednání rady kraje byl opětovně přizván Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy.
Ing. Čáp stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 916/17/mRK
Rozpočtové opatření č. 152/17 – 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. 152/17, kterým se
1. snižují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, u akce
„Rekonstrukce krajských silnic“ o částku 1.556.588 Kč,
2.

navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, o celkovou částku
1.556.588 Kč, a to u akce
a) III/27926 Kacanovy, rekonstrukce propustku ve výši 1.348.388 Kč,

b) III/28626 Benecko II. ve výši 92.400 Kč,
c) III/01020 Harrachov - Mýtiny ve výši 115.800 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 152/17 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 27. 06. 2017
hlasování č. 6 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice III/28115
Troskovice (Krčák, Vidlák) – oprava vyztuženého svahu SO 251“
Ing. Čáp podrobně uvedl předložený materiál, přiblížil nová technologická řešení,
předjednanou předpokládanou cenu včetně harmonogramu rekonstrukce.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 917/17/mRK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice III/28115 Troskovice
(Krčák, Vidlák) – oprava vyztuženého svahu SO 251“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice III/28115 Troskovice
(Krčák, Vidlák) – oprava vyztuženého svahu SO 251“ v jednacím řízení bez uveřejnění,
v souladu s § 63 odst. 5 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, Krajská správa silnic Libereckého kraje,
5
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příspěvkové organizace,
náhradník Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
Mgr. Veronika Sedláčková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
náhradník Ing. Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek,
Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
náhradník Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova,
2.

hodnotící komisi ve složení
Jiří Löffelmann, člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje
venkova,
náhradník Mgr. Karel Ulmann, vedoucí právního odboru,
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, Krajská správa silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Ing. Jaroslav Morávek, člen klubu KSČM,
náhradník Ing. František Pešek, člen klubu KSČM,
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D., člen klubu Změna pro Liberecký kraj,
náhradník Jiří Římánek, člen klubu Změna pro Liberecký kraj,
schvaluje
1. text Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace,
2. závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/1763/2017
a ukládá
1. 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,
2.

3.

Termín: 10. 06. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi
hodnotící komise Ing. Jaroslavu Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi
Františku Peškovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna
ve výši 100 Kč, která bude rozdělena mezi člena a náhradníka,
Termín: 31. 12. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu
za práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce náhradníkovi
hodnotící komise Jiřímu Římánkovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena
maximální odměna ve výši 100 Kč.

hlasování č. 7

pro 9

proti

Termín: 31. 12. 2017
zdržel se
0
byl přijat

0
6
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7. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28115 Troskovice –
hranice kraje“
Ing. Čáp okomentoval předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 918/17/mRK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28115 Troskovice –
hranice kraje“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/28115 Troskovice – hranice kraje“,
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
a to účastníka M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice,
IČO 42196868, za nabídkovou cenu 22.268.530,27 Kč bez DPH, tj. 26.944.921,63 Kč včetně
DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/726/2017 mezi Libereckým krajem a společností M SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO 42196868
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. 8 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
8. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/27926
Kacanovy, rekonstrukce propustku“
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 919/17/mRK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/27926
Kacanovy, rekonstrukce propustku“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
1) o vyloučení účastníka STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha,
IČO 60838744, z další účasti ve výběrovém řízení veřejné zakázky malého rozsahu
„Silnice III/27926 Kacanovy, rekonstrukce propustku“ – analogicky dle § 48 odst. 2
písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek, kdy účastník překročil maximální
nabídkovou cenu,
2) o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/27926 Kacanovy,
rekonstrukce propustku“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka M - Silnice
a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03, Pardubice – Bílé Předměstí, IČO 42196868,
za nabídkovou cenu 1.114.370,02 Kč bez DPH, 1.348.387,72 Kč s DPH,
schvaluje
7
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Smlouvu o provedení stavby č. OLP/927/2017 mezi Libereckým krajem a společností M Silnice a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03, Pardubice – Bílé Předměstí, IČO 42196868
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 9 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
9. Rozhodnutí o námitkách k veřejné zakázce „Dočasné zabezpečení dopravní
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Východ“
Na jednání rady kraje byli opětovně přizváni Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení
veřejných zakázek, Ing. Monika Šulcová, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti
a Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku.
M. Půta podrobně popsal předložený materiál.
Proběhla diskuze týkající se vypořádání a následného rozhodnutí o odmítnutí námitek
k veřejné zakázce zaslaných akciovou společnosti BusLine.
Bez další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 920/17/mRK
Rozhodnutí o námitkách k veřejné zakázce „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti
Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Východ“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o odmítnutí námitek účastníka BusLine a.s., IČ 283 60 010, se sídlem Na Rovinkách 211,
Podmoklice, 513 01 Semily, dle § 245 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v rámci veřejné zakázky Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje
veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Východ
a ukládá
Markovi Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 26. 05. 2017
hlasování č. 10
pro
8
proti
1
zdržel se
0
byl přijat
M. Pieter
10. Rozhodnutí o námitkách k veřejné zakázce „Dočasné zabezpečení dopravní
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“
Ing. Čáp podrobně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 921/17/mRK
Rozhodnutí o námitkách k veřejné zakázce „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti
Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever“
Rada kraje po projednání
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rozhoduje
o odmítnutí námitek účastníka BusLine a.s., IČ 283 60 010, se sídlem Na Rovinkách 211,
Podmoklice, 513 01 Semily, dle § 245 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v rámci veřejné zakázky Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje
veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Sever
a ukládá
Markovi Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajištění dalšího postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 26. 05. 2017
hlasování č. 11
pro
8
proti
1
zdržel se
0
byl přijat
M. Pieter
11. Možnosti dalšího postupu ve věci zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
v oblasti Východ po 1. 6. 2017 – krizová situace
M. Půta uvedl předložený materiál a požádal o úpravu usnesení po projednání v ukládací
doložce za 1) následovně
1. Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, vyzvat společnost BusLine a.s., ke vzdání se práva
podání Návrhu proti rozhodnutí zadavatele o odmítnutí námitek proti zrušení zadávacího
řízení na veřejnou zakázku „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého
kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Východ,
Termín: 23. 05. 2017
Ing. Čáp požádal členy rady kraje, aby jmenovali své zástupce do vyjednávacího týmu.
Po krátké diskuzi se členové rady kraje shodli, že vyjednávací tým bude rozšířen o M. Půtu
a Ing. J. Volfovou.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 922/17/mRK
Možnosti dalšího postupu ve věci zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
v oblasti Východ po 1. 6. 2017 – krizová situace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
možnosti dalšího postupu ve věci zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje v oblasti
Východ po 1. 6. 2017 z důvodu konce platnosti Smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě pro přechodné zabezpečení stanoveného
rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Východ č. OLP/1767/2014,
uzavřené mezi Libereckým krajem a společností BusLine a.s., ke dni 31. 5. 2017,
schvaluje
a) výzvu společnosti BusLine a.s., ke vzdání se práva podání Návrhu proti rozhodnutí
zadavatele o odmítnutí námitek proti zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní
dopravou – oblast Východ“,
b) v případě, že společnost BusLine a.s., odmítne jednat v novém jednacím řízení
bez uveřejnění dle zákona o zadávání veřejných zakázek, zahájení jednání se společností
BusLine a.s., ve věci přímého zadání dle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 194/2010 Sb.,
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o veřejných službách v přepravě cestujících,
jmenuje
následující vyjednávací tým ve věci jednání se společností BusLine a.s., ve věci přímého
zadání dle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě
cestujících, a to pouze v případě, že společnost BusLine a.s., odmítne jednat v novém
jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona o zadávání veřejných zakázek
členové rady kraje
Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky,
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje,
Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Mgr. Karel Ulmann, vedoucí právního odboru,
Ing. Monika Šulcová, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti,
Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele KORID LK spol. s r.o.,
zástupce právní společnosti Arzinger & Partneři, s.r.o., advokátní kancelář
a ukládá
1. Martinu Půtovi, hejtmanovi, vyzvat společnost BusLine a.s., ke vzdání se práva podání
Návrhu proti rozhodnutí zadavatele o odmítnutí námitek proti zrušení zadávacího řízení
na veřejnou zakázku „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje
veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Východ,
2.

Termín: 23. 05. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit jednání se společností BusLine
a.s., ve věci přímého zadání dle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 194/2010 Sb. o veřejných
službách v přepravě cestujících a to pouze v případě, že společnost BusLine a.s., odmítne
jednat v novém jednacím řízení bez uveřejnění dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

hlasování č. 12

pro

9

proti

0

Termín: 26. 05. 2017
zdržel se
0
byl přijat

Žádné náměty ani připomínky nebyly vzneseny. M. Půta, hejtman, ukončil 11. mimořádné
zasedání rady kraje v roce 2017 v 8.40 hodin.

--XXX--

10

Zápis z 11. mimořádného zasedání RK konaného dne 23. 5. 2017

Ověřovatelé

Jiří Löffelmann

………………………………….

Ing. Radka Loučková Kotasová

………………………………….

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

Liberec 24. 5. 2017
Zapsala, Jitka Machálková
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