Z á p i s č. 13
z 13. mimořádného zasedání
Rady Libereckého kraje konaného
dne 30. 5. 2017
Přítomno

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

Ověřovatelé

Marek Pieter, Petr Tulpa

Zapisovatelka

Jitka Machálková

13. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2017 zahájil M. Pieter, náměstek hejtmana,
v 16.45 hodin. Navrhl, aby zápis ověřili Marek Pieter a Petr Tulpa, zapisovatelkou dnešního
jednání určil Jitku Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1 pro 7
proti
0
zdržel se
Na jednání nebyli přítomni M. Půta a Ing. Volfová.

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Rozhodnutí o zavedení dynamického
nákupního systému pro veřejnou zakázku
„Zajištění činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
pro dopravní stavby – DNS“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

3.

Rozhodnutí o zavedení dynamického
nákupního systému pro veřejnou zakázku
„Zajištění služeb technického dozoru
investora pro dopravní stavby – DNS“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

4.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Rekonstrukce silnice III/28115
Troskovice (Krčák, Vidlák) – oprava
vyztuženého svahu SO 251“

Marek Pieter

odb. dopravy

5.

Rozpočtové opatření č. 164/17 – 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
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6.

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

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

7.

Zajištění veřejných služeb v přepravě
cestujících v autobusové dopravě
pro desetileté období (VZ 10 II) –
rozdělení oblastí – revokace

Marek Pieter

odb. dopravy

8.

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

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Požadavky na úpravu návrhu programu nebyly vzneseny, M. Půta o něm nechal hlasovat.
hlasování č. 2 pro 7
proti
0
zdržel se
Na jednání nebyli přítomni Mgr. Svoboda a Ing. Volfová.

0

byl přijat

2. Rozhodnutí o zavedení dynamického nákupního systému pro veřejnou zakázku
„Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní
stavby – DNS“
M. Pieter podrobně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 925/17/mRK
Rozhodnutí o zavedení dynamického nákupního systému pro veřejnou zakázku
„Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní
stavby – DNS“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zavedení dynamického nákupního systému veřejné zakázky „Zajištění činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby – DNS“, v souladu s ustanovením
§ 139 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 3 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni Mgr. Svoboda a Ing. Volfová.
3. Rozhodnutí o zavedení dynamického nákupního systému pro veřejnou zakázku
„Zajištění služeb technického dozoru investora pro dopravní stavby – DNS“
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M. Pieter stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 926/17/mRK
Rozhodnutí o zavedení dynamického nákupního systému pro veřejnou zakázku
„Zajištění služeb technického dozoru investora pro dopravní stavby – DNS“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zavedení dynamického nákupního systému veřejné zakázky „Zajištění služeb technického
dozoru investora pro dopravní stavby – DNS“, v souladu s ustanovením § 139 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 4 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni Mgr. Svoboda a Ing. Volfová.
4. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice III/28115
Troskovice (Krčák, Vidlák) – oprava vyztuženého svahu SO 251“
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 927/17/mRK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice III/28115
Troskovice (Krčák, Vidlák) – oprava vyztuženého svahu SO 251“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice III/28115 Troskovice (Krčák,
Vidlák) – oprava vyztuženého svahu SO 251“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka EUROVIA CS, a.s., se sídlem
Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924, za nabídkovou cenu
2.574.278,08 Kč bez DPH, tj. 3.114.876,48 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/1763/2017 mezi Libereckým krajem a společností
EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 45274924
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 5 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni Mgr. Svoboda a Ing. Volfová.
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5. Rozpočtové opatření č. 164/17 – úpravy v kapitole 920 06 - Kapitálové výdaje, odbor
dopravy, akce „Financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje“; přesun
z nespecifikované rezervy na jednotlivé akce
M. Pieter stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 928/17/mRK
Rozpočtové opatření č. 164/17 – 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. 164/17, kterým se v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor
dopravy
1. snižují výdaje u akce „Rekonstrukce krajských silnic“ ve výši 3.114.877 Kč,
2.

navyšují výdaje u akce „III/28115 Troskovice (Krčák, Vidlák)“ ve výši 3.114.877 Kč

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 164/17 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 27. 06. 2017
hlasování č. 6 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyli přítomni Mgr. Svoboda a Ing. Volfová.
6. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Západ“
M. Pieter podrobně seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 929/17/mRK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Západ“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s aktualizovaným zněním smluvní a zadávací dokumentace, které je výsledkem jednání
hodnotící komise s účastníky veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti
Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou - oblast Západ“,
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti
Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou – oblast Západ“ v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění a to účastníka ČSAD Česká Lípa a.s., IČO: 25497987, se sídlem Lumiérů 181/41,
152 00 Praha 5,
schvaluje
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Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na dočasné
zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Západ“
č. OLP/1696/2017 mezi Libereckým krajem a společností ČSAD Česká Lípa a.s.,
IČO 25497987, se sídlem Lumiérů 181/41, 152 00 Praha 5 za nabídkovou cenu 438.343.000
Kč bez DPH (30,99 Kč/km)
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 7 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

přestávka 16.50 až 17.05
7. (8) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II – oblast Východ“
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. Jiří Hruboň, ředitel KORID LK, spol. s r.o.
Ing. Volfová seznámila členy rady kraje s průběhem a s výstupy z jednání hodnotící komise.
Konstatovala, že doručená nabídka byla v pořádku.
M. Pieter se dotázal, zda byly naplněny smluvní požadavky.
Ing. Šulcová potvrdila, že vše bylo v pořádku.
Mgr. Šťastná uvedla, že zítra by měl právní zástupce společnosti BusLine, a.s., doručit údaje
o skutečných majitelích, což bude ověřeno a až poté bude možné smlouvu podepsat. Dále
musí doložit vzdání se práva podání námitek proti JŘBU.
M. Pieter dále uvedl, že na KÚ LK byl dne 30. 5. 2017 v 16.47 hod. doručen dopis od akciové
společnosti BusLine, kde uvádí, že za současného stavu nebudou podávat návrh dle § 251
zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže.
Mgr. Svoboda se pozastavil nad vyjádřením odboru dopravy, které je součástí důvodové
zprávy předloženého materiálu.
Mgr. Šťastná uvedla, že jednací řízení bez uveřejnění je zadávací řízení s nejmenším stupněm
transparentnosti. Zadavatelé by k němu měli přistupovat pouze ve výjimečných
případech. Ohledně doby platnosti smlouvy, smlouva by měla být uzavřena na dobu
nezbytně nutnou, v tomto případě by to mohlo být na dobu, do vysoutěžení dodavatele služeb
v otevřeném řízení.
M. Pieter uvedl, že se jedná o jeho vyjádření a dále sdělil konkrétní důvody, proč nesouhlasí
s tímto materiálem a avizoval, že bude hlasovat proti.
Vyjádření M. Pietera, náměstka hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek
Rozhodně nedoporučuji a neztotožňuji se změnou doby trvání smlouvy za stanovenou
očekávanou dobu zahájení plnění „VZ 10 2“ tj. 12/2018. Hlavním důvodem je odlišný postup
v jednotlivých oblastech, maximální snaha o minimalizaci platnosti smlouvy v této mimořádné
situaci a v nejméně transparentním druhu zadávacího řízení. Zadavatel by měl intenzivně
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pracovat na přípravě zadávací dokumentace VZ 10 2 a tím zkrátit dobu tohoto období, kdy
bude mít uzavřené smlouvy na ceny, které nestanovilo tržní prostředí. Smlouvy uzavřené
v jednacím řízení bez uveřejnění by měly být pouze na nezbytně nutnou dobu, smlouvu
uzavřenou na pevný termín 2,5 roku bez možnosti výpovědi, nepovažuje resort za nezbytně
nutnou dobu. Tímto krokem dojde k uzavření smlouvy do 7. 12. 2019 bez možnosti ukončení
smlouvy z důvodu na straně Libereckého kraje až po prosinci 2019. Vzhledem k možnosti
použití opčního práva a prodloužení smlouvy o 6 měsíců, bude možné plnit smlouvu
až do června 2021. V předchozích JŘBU realizovaných v roce 2014 byla napadána doba
uzavření smluv, s tím, že byla všechna řízení přezkoumávána Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže, kdy byl postup Libereckého kraje shledán v souladu se zákonem, a to
také z důvodu, že smlouvy obsahovaly možnost výpovědi (6 měsíců) a Liberecký kraj mohl
smlouvy ukončit.
Snížení ceny dopravního výkonu o 0,06 Kč nekompenzuje celoplošné snížení sankcí o 40 %,
protože v samém důsledku kraj za rok ušetří pouhých 350 000 Kč a oslabí tím svoji pozici
u veřejné zakázky v hodnotě přes 800 mil. Kč. Pozice Libereckého kraje při následném
vymáhání plnění kvality je tím výrazně oslabena a podmínky mezi jednotlivými dopravci
nejsou rovné. V tomto případě nebude zajištěn jednotný postup ve všech oblastech
Libereckého kraje a v této oblasti tento postup znamená oddálení nového řešení ve věci
zajištění dopravní obslužnosti – zavedení vnitřního dopravce.
Vyjádření Ing. Čápa, vedoucího odboru dopravy
Nedoporučuji a neztotožňuji se změnou doby trvání smlouvy za stanovenou očekávanou dobu
zahájení plnění „VZ 10 2“ tj. 12/2018, v tomto duchu jsem hlasoval i na hodnotící komisi.
V otázce snížení výše pokut problém nemám. Dle současně nastavených smluvních pokut
za jednotlivá porušení, společnost BusLine patří mezi spolehlivé dopravce a celková výše
pokut dosahovala za rok 2016 v řádech tisíců. Neumím říci, jak se projeví nové smluvní
pokuty a jejich plnění.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 930/17/mRK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II – oblast Východ“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti
Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II – oblast Východ“ v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění a to účastníka BusLine a.s., IČO 28360010, se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice,
513 01 Semily,
schvaluje
Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě na dočasné
zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Východ“
č. OLP/744/2017 mezi Libereckým krajem a společností BusLine a.s., IČO 28360010,
se sídlem Na Rovinkách 211, Podmoklice, 513 01 Semily za nabídkovou cenu
802.123.000 Kč bez DPH (34,78 Kč/km),
souhlasí
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s rozhodnutím o výběru dodavatele veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II – oblast Východ“
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 31. 05. 2017
hlasování č. 8 pro 7
proti
2
zdržel se
0
byl přijat
J. Löffelmann
M. Pieter
8. (7) Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě
pro desetileté období (VZ 10 II) – rozdělení oblastí – revokace
M. Pieter shrnul informace uvedené v předloženém materiálu.
MUDr. Sobotka sdělil, že má problém s případnou možností zapojení vnitřního dopravce.
M. Půta konstatoval, že zapojení vnitřního dopravce rada kraje vezme pouze na vědomí.
Pokračovat bude až po konkrétním rozhodnutí rady kraje.
Ing. Čáp uvedl, že pokud se vezme toto pouze na vědomí, tak se nebude dále pokračovat
ve VZ 10. Shrnul další kroky, které byly určeny samosprávou LK.
Ing. Hruboň uvedl, že k vnitřnímu dopravci vede dlouhá cesta, která vyžaduje dva zásadní
kroky, a to buď založení nové společnosti, či vstoupení do kontraktu s jinou společností. Dále
je nutné konkrétní zadání pracovní náplně. Bez patřičného mandátu není možné na tomto
záměru dále pracovat.
Proběhla rozsáhlá diskuze o vnitřním dopravci, o rozdělení a z toho plynoucím počtu oblastí,
o zadávacích řízeních veřejných zakázek pro oblast Českolipska, Jablonecka, Turnovska,
Semilska a Liberecka Sever a Jih, předpokládaném plnění a řešení desetiletého období.
Na základě diskuze se členové rady kraje domluvili na úpravě v usnesení, že veřejná zakázka
je na desetileté období a u všech oblastí se jedná o předpokládané termíny. Vyjádření
M. Pietera k vnitřnímu dopravci bude z usnesení vyjmuto a vloženo do důvodové zprávy
materiálu.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 931/17/mRK
Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro desetileté
období (VZ 10 II) – rozdělení oblastí – revokace
Rada kraje po projednání
ruší
usnesení rady Libereckého kraje číslo 891/17/RK v celém rozsahu,
schvaluje
a) rozdělení Libereckého kraje na pět oblastí (dopravně-logických celků), které budou
realizovány jako pět samostatných zadávacích řízení,
b) přípravu zadávacího řízení veřejných zakázek na zajištění veřejných služeb v přepravě
cestujících v autobusové dopravě pro desetileté období
- pro oblast Českolipsko s předpokládaným termínem zahájení plnění zakázky
od 1. 1. 2019,
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-

pro oblast Jablonecko a pro oblast Turnovsko – Semilsko s předpokládaným
termínem zahájení plnění zakázky od 1. 1. 2020,

-

pro oblast Liberecko - sever a pro oblast Liberecko - Jih s předpokládaným termínem
zahájení plnění zakázky od 1. 1. 2019
a ukládá
a) Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit ve spolupráci se společností KORID LK, spol. s r.o. a externím
administrátorem zpracování zadávacích podmínek pro zahájení zadávacích řízení
pro oblast Českolipsko, pro oblast Liberecko - sever a pro oblast Liberecko – Jih, které
budou předloženy k projednání v radě kraje,
Termín: 30. 09. 2017
b) Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, zajistit ve spolupráci se společností KORID LK, spol. s r.o. a externím
administrátorem zpracování zadávacích podmínek pro zahájení zadávacích řízení
pro oblast Jablonecko a pro oblast Turnovsko – Semilsko, které budou předloženy
k projednání v radě kraje.
hlasování č. 9

pro 9

proti

Termín: 30. 09. 2018
zdržel se
0
byl přijat

0

Žádné náměty ani připomínky nebyly vzneseny. M. Pieter, náměstek hejtmana, ukončil
13. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2017 v 17.40 hodin.
Ověřovatelé

Marek Pieter

………………………………….

Petr Tulpa

………………………………….

……………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Liberec 31. 5. 2017
Zapsala, Jitka Machálková
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