Z á p i s č. 17
ze 17. mimořádného zasedání
Rady Libereckého kraje konaného
dne 14. 6. 2017
Přítomno

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

Omluveni

Mgr. Pavel Svoboda, MUDr. Přemysl Sobotka

Ověřovatelé

Jiří Löffelmann, Ing. Radka Loučková Kotasová

Zapisovatelka

Jitka Machálková

17. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2017 zahájil M. Půta, hejtman, v 9.35 hodin.
Omluvil nepřítomnost Mgr. Pavla Svobody a MUDr. Přemysla Sobotky. 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 7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Odpověď na dopis k novému jednacímu
řízení bez uveřejnění na "Dočasné
zabezpečení dopravní obslužnosti
Libereckého kraje veřejnou linkovou
osobní dopravou II. - oblast Sever"

Marek Pieter

odb. dopravy

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

pro 7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Odpověď na dopis k novému jednacímu řízení bez uveřejnění na "Dočasné
zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou
II. - oblast Sever"
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy, Ing. Monika
Šulcová, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti a Mgr. Martina Šťastná, vedoucí oddělení
veřejných zakázek.
Mgr. Ulmann uvedl, že před vypsáním JŘBU doporučoval jednat také se společností BusLine,
především s ohledem na jejich námitky. Doporučuje členům rady kraje zvážení předělání
podmínek pro vypsání JŘBU, aby byli vyzváni k jednání BusLine i ČSAD Česká Lípa. Dále
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uvedl, že situace týkající se zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Sever nepovažuje
za tak rozdílnou od té, která byla při vyhlášení zrušeného JŘBU, tudíž si myslí, že podmínky
nemusí být rozdílné.
M. Pieter sdělil, že je pro něj toto nová informace a podrobně popsal, z jakých důvodů bylo
v této podobě vypsáno JŘBU, a to na základě jízdních řádů, licencí účinných od 1. 7. 2017
a trvání do doby ukončení správního řízení u ÚOHS.
M. Půta konstatoval, že ve všech třech oblastech je postupováno stejným způsobem.
J. Löffelmann vyslovil souhlasné stanovisko s předloženým materiálem.
P. Tulpa rovněž vyjádřil kladný postoj k předloženému materiálu.
Následně proběhla rozsáhlá diskuze o zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou v oblasti Sever, srovnání zajištění dopravní obslužnosti ve všech oblastech
Libereckého kraje, podmínky vypsání JŘBU. Byl diskutován dosavadní průběh celého JŘBU.
Ing. Čáp uvedl, že JŘBU je vypsáno správně, je třeba nalézt řešení podle zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, což je rovněž podloženo stanoviskem právní společnosti
Arzinger & Partneři. Na minulých jednáních bylo dále dohodnuto, že kraj nechce jako první
v republice zajišťovat dopravu dle zákona o veřejných službách a jít do rizika, že budou
dopravci propláceny vyšší náklady. Zdůraznil, že argumentace je ve všech výběrových
řízeních stále stejná. První JŘBU bylo vypsáno 7. 3. 2017 s možností zahájení od 1. 7. 2017.
Prostor na získání licencí (3 až 4 měsíce), zde byl, neboť krajské licence jsou vydané za měsíc
až za měsíc a půl, mezikrajské za cca dva měsíce a mezinárodní za cca čtyři měsíce. Situace
v únoru a březnu byla tedy jiná, než je nyní. BusLine veškeré licence nemá, tudíž nemůže
jezdit v oblasti Sever od 1. 7. 2017. Proto není možné jednat v tomto výběrovém řízení
s nikým jiným než s ČSAD Liberec.
Poté pokračovala diskuze.
M. Půta se v 9.58 hodin omluvil z dalšího jednání rady kraje a předal vedení jednání
Ing. Volfové, statutární náměstkyni hejtmana.
Ing. Volfová shrnula základní dvě otázky, a to
1. Zda je LK povinen v rámci JŘBU oslovit více uchazečů. Odpověď zní, že tato
povinnost není.
2. V případě, že někdo projeví zájem, existuje povinnost jej k tomu přizvat. Odpověď –
Nikoli, tato povinnost není.
Následovala další diskuze týkající se ČSAD Liberec a BusLine ve smyslu zajištění
autobusové dopravy v Libereckém kraji.
M. Pieter konstatoval, že hlavním důvodem proč není osloveno více uchazečů je, že platné
licence má pouze ČSAD Liberec. Dále přednesl protinávrh usnesení
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
dopis od akciové společnosti BusLine ze dne 13. 6. 2017
a ruší
usnesení č. 1088/17/mRK a ruší zadávací podmínky k zahájení JŘBU II na oblast Sever.
Důvodem je, že není fixní termín ukončení smlouvy.
Ing. Volfová nechala hlasovat o protinávrhu, který přednesl M. Pieter.
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hlasování č. 3

pro 1

proti
Ing. Volfová
Ing. Loučková
J. Löffelmann
P. Tulpa
Ing. Vinklátová

5

zdržel se

0

byl přijat

Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o předloženém návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1102/17/mRK
Odpověď na dopis k novému jednacímu řízení bez uveřejnění na "Dočasné zabezpečení
dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II. - oblast
Sever"
Rada kraje po projednání
schvaluje
Odpověď na dopis k novému jednacímu řízení bez uveřejnění na „Dočasné zabezpečení
dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II. - oblast Sever“
zaslaný společností BusLine a.s.
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit odeslání dopisu společnosti BusLine a.s.
Termín: 14. 06. 2017
hlasování č. 4 pro 5
proti
0
zdržel se
1
byl přijat
M. Pieter
Žádné náměty ani připomínky nebyly vzneseny. Ing. Volfová, statutární náměstkyně
hejtmana, ukončila 17. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2017 v 10.10 hodin.

---XXX---
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Ověřovatelé

Jiří Löffelmann

………………………………….

Ing. Radka Loučková Kotasová

………………………………….

……………………………..……
Martin Půta
hejtman

……………………………..……
Ing. Jitka Volfová
statutární náměstkyně hejtmana

Liberec 15. 6. 2017
Zapsala, Jitka Machálková
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