Z á p i s č. 11
z 11. zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 20. 6. 2017

Přítomno

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

Ověřovatelé

Petr Tulpa, Mgr. Pavel Svoboda

Zapisovatelka

Jitka Machálková

1. Zahájení zasedání, určení ověřovatelů, zapisovatelky, informace o schválení zápisů
ze 13. mRK dne 30. 5. 2017, z 10. RK dne 6. 6. 2017, z 15. mRK dne 12. 6. 2017
a ze 17. mRK dne 14. 6. 2017
11. zasedání rady kraje v roce 2017 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.10 hodin. Ověřovateli
zápisu byli navrženi Petr Tulpa a Mgr. Pavel Svoboda, zapisovatelkou dnešního jednání byla
určena Jitka Machálková.
M. Půta se dále dotázal, zda byly ověřeny zápisy ze 13. mRK dne 30. 5. 2017, z 10. RK dne
6. 6. 2017, z 15. mRK dne 12. 6. 2017 a 17. mRK dne 14. 6. 2017. Zápisy ověřeny byly,
připomínky nikdo nevznesl, tímto jsou považovány za schválené.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích.
hlasování č. 1

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Návrh programu
1.

Zahájení zasedání, určení ověřovatelů,
zapisovatelky, informace o schválení
zápisů ze 13. mRK dne 30. 5. 2017,
z 10. RK dne 6. 6. 2017, z 15. mRK
dne 12. 6. 2017 a ze 17. mRK dne
14. 6. 2017

2.

Návrh programu

3.

Kontrola plnění usnesení rady kraje

4.

Zpráva o činnosti rady kraje za období
od 9. května do 12. června 2017

5.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
"Projekt Bezpečně do školy i do přírody"

Z

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Zápis z 11. zasedání RK konaného dne 20. 6. 2017
6.

Rozpočtové opatření č. 193/17 –
Z pís. Martin Půta
rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních
účelových dotací z rozpočtu Libereckého
kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor
kancelář hejtmana

odb. kancelář
hejtmana

7.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 194/17 – rozhodnutí o poskytnutí
neinvestičních účelových dotací
z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly
917 01 – Transfery, odbor kancelář
hejtmana

Z

odb. kancelář
hejtmana

8.

Rozpočtové opatření č. 188/17 - změna
mezi specifickými ukazateli výdajů
kapitoly 920 15 – Kapitálové výdaje
odboru kancelář ředitele

Z pís. Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

9.

Specifikace služby Telefonní připojení

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

10.

Výpověď smlouvy č. OLP/93/2013,
o zajištění jazykové výuky se společností
Skřivánek s. r. o., IČO 60715235

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

11.

Poskytnutí finanční odměny a věcného
daru ze Sociálního fondu Libereckého
kraje zaměstnanci u příležitosti řádného
odchodu do starobního důchodu

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

12.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu "Nákup
kancelářského nábytku do budovy E"

Ing. Jitka Volfová odb. kancelář
ředitele

13.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Nákup velkoprostorového
osobního automobilu“
NEPŘEDLOŽENO

Ing. Jitka Volfová odb. kancelář
ředitele

Martin Půta

Nepředloženo
14.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Provádění úklidových služeb
v budově sídla Libereckého kraje
a Evropského domu, včetně přilehlých
prostor“

Ing. Jitka Volfová odb. kancelář
ředitele

15.

Odměny ředitelům příspěvkových
organizací resortu sociálních věcí
za 1. pololetí 2017

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

16.

Stanovení platu ředitelce/řediteli zařízení
Denní a pobytové sociální služby,
příspěvková organizace

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí
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17.

Stanovení platu ředitelce/řediteli zařízení
Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, příspěvková
organizace

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

18.

Stanovení platu ředitelce/řediteli zařízení
Domov důchodců Jablonecké Paseky,
příspěvková organizace

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

19.

Ukončení smlouvy o pronájmu bytu
v Dětském centru Liberec, příspěvkové
organizaci

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

20.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovými
organizacemi rezortu sociálních věcí

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

21.

Zajištění dostupnosti poskytovaných
sociálních služeb zařazených v krajské
Základní síti – Dodatky k Pověření
k poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu

Mgr. Pavel
Svoboda

odb. sociálních
věcí

22.

Návrh na uzavření soudního smíru
v řízení vedeném u Okresního soudu
v Liberci pod spisovou značkou
18 C 66/2017

Mgr. René Havlík odb. právní

23.

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Posouzení možnosti kapitálového
vstupu LK do společnosti ČSAD
Liberec, a.s.“ – změna termínu plnění
NEPŘEDLOŽENO

Martin Půta

odb. právní

Nepředloženo
24.

Protokol o kontrole č. j. OK-83/17/M
Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Zborovská 519,
511 01 Turnov, příspěvková organizace
Libereckého kraje

25.

Návrh předpokládaného časového
a věcného harmonogramu přípravy
Střednědobého výhledu rozpočtu kraje
na období let 2018 – 2021 a rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2018

26.

Zadání veřejné zakázky „Pořizování
licencí k produktům Microsoft“
z rámcové smlouvy na pořizování licencí
k produktům Microsoft
č. OLP/2225/2017
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Mgr. René Havlík odb. kontroly

Z pís. Ing. Jitka Volfová odb. ekonomiky

Ing. Jitka Volfová odb. informatiky
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27.

Žádost společnosti ČSAD Liberec, a.s.,
o prominutí sankce za porušení
smluvních povinností – maximální stáří
vozidel

Marek Pieter

odb. dopravy

28.

Dodatek č. 1 ke smlouvě s dopravcem
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.

Marek Pieter

odb. dopravy

29.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„BOZP - Silnice II/293 Jilemnice,
humanizace“

Marek Pieter

odb. dopravy

30.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„TDI - Silnice II/293 Jilemnice,
humanizace“

Marek Pieter

odb. dopravy

31.

Výjimka z ceníku jednorázových úhrad
za zřízení věcného břemene – Obec
Brniště

Marek Pieter

odb. dopravy

32.

Odměna řediteli Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové
organizace

Marek Pieter

odb. dopravy

33.

Rozpočtové opatření č. 192/17 –
Z pís. Marek Pieter
navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů
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

34.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Okružní křižovatky II/292
a II/289 Semily, ulice Brodská,
Bořkovská (vč. humanizace)“

Marek Pieter

odb. dopravy

35.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice III/29056 Paseky
nad Jizerou“

Marek Pieter

odb. dopravy

36.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice III/2848A Nová Ves
nad Popelkou (vyřazená)“

Marek Pieter

odb. dopravy

37.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Most
ev.č. 2903-1 Raspenava, rekonstrukce
mostu“

Marek Pieter

odb. dopravy

38.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice II/278 Hamr na Jezeře –
Stráž pod Ralskem“

Marek Pieter

odb. dopravy
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39.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Silnice
III/2951 Martinice v Krkonoších“

Marek Pieter

odb. dopravy

40.

Veřejná zakázka „BOZP - Silnice
III/01023 Harrachov a rekonstrukce
opěrné zdi na silnici III/28621 Víchová
nad Jizerou“ – informace o změně lhůty
pro podání nabídek

Marek Pieter

odb. dopravy

41.

Veřejná zakázka „II/262 Horní Police havárie zdi“ – dodatek č. 1

Marek Pieter

odb. dopravy

42.

Stanovení platu ředitele Krajské správy
silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace

Marek Pieter

odb. dopravy

43.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Zpracování projektové
dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo
Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice“

Marek Pieter

odb. dopravy

44.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice III/2601 Zahrádky Sosnová“

Marek Pieter

odb. dopravy

45.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice II/283 Turnov - Bělá“

Marek Pieter

odb. dopravy

46.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Silnice III/26833 Srní u České
Lípy – křižovatka s I/9“

Marek Pieter

odb. dopravy

47.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovou
organizací Léčebna respiračních nemocí
Cvikov

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

48.

Odměna řediteli Léčebny respiračních
nemocí Cvikov, příspěvkové organizace
za I. pololetí 2017

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

49.

Zpráva o činnosti příspěvkových
organizací v resortu zdravotnictví
za rok 2016

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

50.

Memorandum o založení a činnosti
Superaliance mezi Libereckým krajem,
Krajskou nemocnicí Liberec, a. s.
a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa,
a. s.

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

51.

Výběrové řízení na pozici generálního
ředitele akciových společností v resortu
zdravotnictví

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví
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Z
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52.

Rozpočtové opatření č. 187/17 –
navýšení kapitoly 914 09 – Působnosti
ve zdravotnictví - Účelová dotace
ze státního rozpočtu – prevence TBC
a kapitoly 917 09 – Transfery odboru
zdravotnictví - Účelová dotace
ze státního rozpočtu – likvidace
nepoužitelných léčiv

Z pís. Mgr. René Havlík odb. zdravotnictví

53.

Změna Zřizovacích listin příspěvkových
organizací resortu zdravotnictví

Z

54.

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

Souhlas se zapůjčením sbírkových
předmětů ze sbírek Oblastní galerie
Liberec, příspěvkové organizace,
na zahraniční výstavu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

55.

Rozpočty příspěvkových organizací
resortu cestovního ruchu, památkové
péče a kultury na rok 2017

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

56.

Majetkoprávní operace - smlouva
o právu k provedení stavby

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

1.
2.

v k. ú. Roztoky u Jilemnice
(FAMA 2017/05/079)
v k. ú. Oldřichov na Hranicích
(FAMA 2017/05/090)

57.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Zlepšení tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov
SOŠ a SOU v České Lípě, budovy
v Lužické ulici“

Marek Pieter

58.

Majetkoprávní operace – Žádost
o užívání nemovité věci ve vlastnictví
státu, se kterou je příslušný hospodařit
SPÚ v k.ú. Jablonec nad Nisou

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

59.

Majetkoprávní operace – nájem pozemku
v k.ú. Jablonec nad Nisou

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

60.

Majetkoprávní operace – Žádost
o užívání nemovité věci ve vlastnictví
státu, se kterou je příslušný hospodařit
SPÚ v k.ú. Benešov u Semil

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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odb. investic
a správy
nemovitého
majetku
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61.

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu
„Supervize projektové dokumentace
na rekonstrukci Severočeského muzea
v Liberci – 2. etapa“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

62.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Částečná modernizace kotelny
SŠŘS Jablonec nad Nisou, Podhorská
54“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

63.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Zpracování projektových
žádostí do IROP 1.1 – tři silnice“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

64.

Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS
„TDI – APOSS - sanace vlhkého
suterénu budovy, Zeyerova 832/24,
Liberec“
NEPŘEDLOŽENO

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

Nepředloženo
65.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce
rozvodů vody včetně vodovodní přípojky
pro Gymnázium Semily“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

66.

Zrušení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Stavební
úpravy bytové jednotky na prostory
výuky v Domově mládeže, SŠHL
Frýdlant“

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

67.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky malého rozsahu „Oprava střech
objektů A, B, C, D v areálu ISŠ Semily,
Pod Vartou 630 “

Marek Pieter

odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

68.

Majetkoprávní operace - smlouva
o právu k provedení stavby
v k.ú. Mařenice (FAMA 2017/06/017)

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

69.

Majetkoprávní operace – záměr prodeje
nemovitých věcí v k.ú. Kateřinky
u Liberce

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

70.

Majetkoprávní operace – schválení

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

1.

dohody o narovnání
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2.
71.

dohody o finanční náhradě za omezení
vlastnického práva k pozemku
Majetkoprávní operace – záměry prodeje

1.

v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí
(FAMA 2016/10/054)

2.

v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí
(FAMA 2016/10/048)

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

72.

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

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

73.

Zahájení veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava povrchu dopravního
hřiště v areálu ISŠ Vysoké nad Jizerou“

Marek Pieter

74.

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

Ing. Jitka Volfová odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

75.

Úprava Stipendijního programu pro žáky Z
středních škol zřizovaných Libereckým
krajem ve vybraných oborech vzdělání
ve školním roce 2017/2018

Petr Tulpa

76.

Rozpočtové opatření č. 186/17 – úprava
kapitoly 916 04 – odvody finančních
prostředků na MŠMT

77.

Rozpočtové opatření č. 190/17 – úprava Z pís. Petr Tulpa
kapitoly 913 04 – příspěvkové
organizace, odbor školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

78.

Odměny za 1. pololetí 2017 ředitelů
příspěvkových organizací zřizovaných
Libereckým krajem v resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

79.

Výjimka z nejvyššího počtu dětí
v mateřské škole, jejíž činnost vykonává
Střední škola a Mateřská škola, Liberec,
Na Bojišti 15, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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odb. investic
a správy
nemovitého
majetku

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Z pís. Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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80.

Změny kapacit oborů vzdělání středních
škol zřizovaných Libereckým krajem
v rejstříku škol a školských zařízení

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

81.

Jmenování na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

1)

2)

Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října
2707, příspěvková organizace
Gymnázia, Mimoň, Letná 263,
příspěvková organizace

82.

Návrh úpravy činnosti a poskytování
školských služeb v segmentu školských
výchovných a ubytovacích zařízení

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

83.

Vyhlášení podmínek Dotačního
programu doprava žáků na veletrh
EDUCA MYJOB LIBEREC 2017

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

84.

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

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

85.

Úprava finančních dokumentů
u vybraných příspěvkových organizací
resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti v roce 2017

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

86.

Revokace části usnesení č. 568/17/RK výsledek hospodaření, Základní škola
a mateřská škola logopedická, Liberec,
příspěvková organizace, za rok 2016

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

87.

Zahájení výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Dodávka
komponentů do kotelny a výměna
termostatických ventilů – objekt
v ul. Skálova, Turnov“ Střední
uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší
odbornou školou, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace

Petr Tulpa
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odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu
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88.

Zahájení zadávacího řízení veřejné
zakázky „Vybavení domova mládeže
nábytkem a mobiliářem“ Střední školou
řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou,
Smetanova 66, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

89.

Vyřazení nepotřebného movitého
majetku svěřeného Střední škole řemesel
a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova
66, příspěvková organizace

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

90.

Aktualizace Jednacího řádu a změna
nominací v Komisi rady kraje s názvem
„Rada pro výzkum, vývoj a inovace
v Libereckém kraji“

91.

Smlouva o vertikální spolupráci mezi
Libereckým krajem a společností ARR –
Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o. – Rámcová příkazní smlouva
a Rámcová smlouva o dílo

Z pís. Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

92.

Rozpočtové opatření č. 175/17 – snížení Z pís. Ing. Radka
výdajů kapitoly 923 14 –
Loučková
Spolufinancování EU, odbor investic
Kotasová
a správy nemovitého majetku a navýšení
výdajů v kapitole 923 03 –
Spolufinancování EU, ekonomický odbor
- ukončení přípravy projektu „Silnice
II/279 Svijany – Kobyly“ a „Silnice
II/286 Košťálov - Ploužnice“

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

93.

Veřejná zakázka malého rozsahu
„Analýza progresivních odvětví
Libereckého kraje“ – informace o změně
lhůty pro podání nabídky

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

94.

Smlouva o úhradě výdajů spojených
s účastí na vzdělávací akci v rámci
projektu „Smart akcelerátor Libereckého
kraje“ s reg. č.
CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

95.

Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné
zakázky „Studie odtokových poměrů
včetně návrhů možných
protipovodňových opatření pro povodí
Lužické Nisy“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

96.

Zmařená investice – projekt „Zlepšení
tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí budov Střední
školy hospodářské a lesnické, Frýdlant“

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů
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97.

Rozpočtové opatření č. 195/17 – úpravy
dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor
regionálního rozvoje a evropských
projektů a rozhodnutí o poskytnutí
dotace v rámci programu „Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji“

Z pís. Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

98.

Rozpočtové opatření č. 196/17 – snížení Z pís. Ing. Radka
výdajů kapitoly 923 03 Spolufinancování
Loučková
EU, ekonomický odbor a navýšení
Kotasová
výdajů v kapitole 923 02
Spolufinancování EU, odbor
regionálního rozvoje a evropských
projektů – závazek předfinancování
projektu „Regionální stálá konference
Libereckého kraje II“

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

99.

Projekt – „Transformace - Domov
Sluneční dvůr p.o. – lokalita Sosnová“ –
závazek spolufinancování

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

100.

Úprava finančních dokumentů Střediska
ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvkové organizace

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

101.

Odměna za I. pololetí 2017 řediteli
Střediska ekologické výchovy
Libereckého kraje, příspěvkové
organizace

Jiří Löffelmann

odb. životního
prostředí
a zemědělství

102.

Rozpočtové opatření č. 197/17 - zapojení Z pís. Jiří Löffelmann
účelové investiční dotace z Ministerstva
zemědělství ČR na opatření ve veřejném
zájmu v lesích do rozpočtu 2017

odb. životního
prostředí
a zemědělství

103.

Písemné informace předkládané
zastupitelstvu kraje
Informace o nákladech spojených
s návštěvou prezidenta Miloše Zemana
a Ivany Zemanové v Libereckém kraji
ve dnech 9. - 11. května 2017
Průběžná informace o přípravě projektu
„Inovační centrum – podnikatelský
inkubátor Libereckého kraje“

a)

b)

104.

Z

Z pís. člen rady kraje
Martin Půta

Ing. Radka Loučková Kotasová

Písemná informace

Mgr. René Havlík
člen rady kraje

Plán kontrolní činnosti KÚ LK
na II. pololetí 2017

Mgr. René Havlík
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105.

Souhlas s přijetím darů příspěvkovou
organizací Zdravotnická záchranná
služba Libereckého kraje

MUDr. Přemysl
Sobotka

odb. zdravotnictví

106.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 189/17 – úprava kapitoly 917 04 –
transfery odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu – Systémová
podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní
škola speciální

Z

Petr Tulpa

odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

107.

Dodatek č. 1 ke smlouvě
č. OLP/5378/2016 o poskytnutí účelové
dotace z Dotačního fondu Libereckého
kraje obci Nový Oldřichov

Z

Jiří Löffelmann

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

108.

Petice - P/1/2017

Z pís. Mgr. René Havlík odb. právní

109.

Zahraniční pracovní cesta č. 62/2017

Mgr. René Havlík odb. kancelář
hejtmana

110.

Odměny ředitelů příspěvkových
organizací resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu za 1. pololetí
2017

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

111.

Delegace zástupce Libereckého kraje
na Valné shromáždění ESÚS NOVUM,
s r. o.

Ing. Radka
Loučková
Kotasová

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

112.

Různé

113.

Pověření jednat jménem Zastupitelstva
Z
Libereckého kraje ve věci návrhu novely
zákona o rozpočtovém určení daní
v Senátu Parlamentu ČR

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

114.

Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení
dopravní obslužnosti Libereckého kraje
veřejnou linkovou osobní dopravou II –
oblast Sever“

Marek Pieter

odb. dopravy

115.

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

Marek Pieter

odb. dopravy

116.

Majetkový vstup Libereckého kraje
do společnosti zabezpečující provoz
veřejné autobusové dopravy

- 12 -

Z

Mgr. René Havlík odb. právní
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M. Půta uvedl, že body č. 13, 23 a 64 nejsou předloženy. Současně požádal o zařazení
následujících bodů
-

č. 113 - Pověření jednat jménem Zastupitelstva Libereckého kraje ve věci návrhu
novely zákona o rozpočtovém určení daní v Senátu Parlamentu ČR,
č. 116 - Majetkový vstup Libereckého kraje do společnosti zabezpečující provoz
veřejné autobusové dopravy.

M. Pieter požádal o zařazení bodů
- č. 114 - Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení
dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II – oblast
Sever“,
- č. 115 - Rozhodnutí o námitkách k veřejné zakázce „Dočasné zabezpečení dopravní
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II – oblast Sever“.
M. Půta nechal hlasovat o zařazení nových bodů do návrhu programu.
hlasování č. 2

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

M. Pieter, jakožto předkladatel, stáhl z jednání bod č. 34 - Rozhodnutí o výběru dodavatele
veřejné zakázky „Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská
(vč. humanizace)“.
M. Půta dále konstatoval, že dodatečně byly v pondělí dne 19. 6. 2017 rozdány body č. 113
a 114, v úterý 20. 6. 2017 body č. 51 a 115.
J. Löffelmann požádal o předřazení bodu č. 100 - Úprava finančních dokumentů Střediska
ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové organizace, neboť byl k jeho projednání
přizván Ing. Martin Modrý Ph.D., ředitel Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje,
p.o.
Další požadavky na úpravu programu nikdo nevznesl, M. Půta nechal hlasovat o celkovém
programu jednání.
hlasování č. 3

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

3. (100) Úprava finančních dokumentů Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvkové organizace
Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství a Ing. Martin Modrý Ph.D., ředitel Střediska ekologické výchovy Libereckého
kraje, příspěvková organizace.
J. Löffelmann uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a dotazů nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1103/17/RK
Úprava finančních dokumentů Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
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úpravu finančních dokumentů Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvkové
organizace, se sídlem Jizerská 190, 463 62 Hejnice, IČ 75053144, na rok 2017 zejména
z důvodu
1. zapojení očekávaných finanční prostředků na realizaci projektu „Předcházení vzniku
odpadů v Libereckém kraji a okrese Görlitz“ ve výši 895.740 Kč do rozpočtu organizace,
2. zapojení očekávaných finanční prostředků ze Státního fondu životního prostředí
na podporu ekovýchovných programů ve výši 199.750 Kč do rozpočtu organizace,
3.

upřesnění odpisů a plánu investic v souvislosti s ukončením projektu „Středisko
ekologické výchovy LK – rekonstrukce objektu v Hejnicích“
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit seznámení se schválenými finančními dokumenty ředitele
příspěvkové organizace Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje.
Termín: 15. 07. 2017
hlasování č. 4
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
4. (3) Kontrola plnění usnesení rady kraje
M. Půta uvedl předložený materiál a poté nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1104/17/RK
Kontrola plnění usnesení rady kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení rady kraje,
vypouští
ze sledování splněná usnesení č. 109/17/RK, 295/17/mRK, 448/17/RK, 511/17/RK,
661/17/RK, 671/17/RK, 673/17/RK, 684/17/RK, 685/17/RK, 686/17/RK, 715/17/RK,
762/17/RK, 766/17/RK, 768/17/RK, 777/17/RK, 781/17/RK, 782/17/RK, 805/17/RK,
839/17/RK, 858/17/RK, 867/17/RK, 868/17/RK, 869/17/RK, 873/17/RK, 879/17/RK,
880/17/RK, 885/17/RK, 899/17/RK, 901/17/RK, 911/17/RK, 912/17/RK, 913/17/mRK,
915/17/mRK, 929/17/mRK, 930/17/RK, 941/17/RK, 981/17/RK, 983/17/RK
a souhlasí
s posunutím termínu plnění usnesení č.
- 794/17/RK z 31. 5. 2017 na 14. 6. 2017,
-

886/17/RK ad 1) z 31. 5. 2017 na 31. 7. 2017.
hlasování č. 5

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

5. (4) Zpráva o činnosti rady kraje za období od 9. května do 12. června 2017
M. Půta uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1105/17/RK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 9. května do 12. června 2017
Rada kraje po projednání
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bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 9. května do 12. června 2017
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje k projednání zprávu o činnosti rady
kraje za období od 9. května do 12. června 2017.
Termín: 27. 06. 2017
hlasování č. 6 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6. (5) Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Projekt Bezpečně do školy i do přírody"
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
P. Tulpa uvedl, že rozpis základních škol, které budou navštíveny první školní den členy rady
kraje, bude v dostatečném časovém předstihu připraven na jeho sekretariátu.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1106/17/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu "Projekt Bezpečně do školy i do přírody"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Projekt Bezpečně do školy i do přírody“,
a to účastníku YASHICA s.r.o., IČ 46980121, se sídlem Žďárského 186, 674 01 Kožichovice,
za nabídkovou cenu 446.281,99 Kč bez DPH, 540.000 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) závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/1704/2017 mezi Libereckým krajem a společností
YASHICA s.r.o., IČ: 46980121, se sídlem Žďárského 186, 674 01 Kožichovice
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajištění dalšího postupu dle Směrnice rady
kraje č. 2/2016.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 7
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
7. (6) Rozpočtové opatření č. 193/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových
dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář
hejtmana
M. Půta uvedl předložený materiál a nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1107/17/RK
Rozpočtové opatření č. 193/17 – rozhodnutí o poskytnutí neinvestičních účelových dotací
z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana
Rada kraje po projednání
schvaluje
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rozpočtové opatření č. 193/17, kterým se upravují vybrané dílčí ukazatele peněžitých darů
a neinvestičních transferů kapitoly 917 01 - Transfery, odbor kancelář hejtmana, ve výši
85.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným
žadatelům o finanční podporu na tyto akce a v této výši
žadatel

Ludmila Chaloupková

IČO/
datum nar.

sídlem/
trvale bytem

akce

'''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''' ''''
'''''''''''''''''''' '''''''''

název
parametru

měrná hodnot Max. výše fin.
jednot a
Podpory
ka
parame
tru

Memoriál Martina Chaloupky doba trvání
akce

den

1

15.000 Kč

Spolek Malé Polsko

1418050Občanská 1172, 468 51
Smržovka

Otevření Křížové cesty

doba trvání
akce

den

1

10.000 Kč

Romany Art Workshop

5219744Sportovní 553, 468 41
Tanvald

Amaro Romipien

doba trvání
akce

den

6

10.000 Kč

doba konání
akce

den

1

10.000 Kč

počet dní
trvání akce

dny

2

10.000 Kč

16. Krajské sportovní hry osob doba trvání
se zdravodtním postižením
akce

den

2

20.000 Kč

Krystína Cup

dnů

64

10.000 Kč

Auto Klub Liberec v AČR

Lezení do škol
Sdružení tělěsně
postižených Česká Lípa
Volejbalový klub Hrádek
nad Nisou

671398Letná 873/32c, 46001
111 let výroby automobilu
Liberec XII - Staré Pavlovice LINSER v Liberci
22672477Stehlíkova 823/3, 274 01
Slaný

Víken nejen plný lezení 2017
jablonec nad Nisou

2107538Školní 2213, 470 01 Česká
Lípa
41326831Legionářská 269, 463 34
Hrádek nad Nisou

doba trvání
akce

schvaluje
vzor smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, která
se uzavře s výše uvedenými podpořenými žadateli,
ruší
část usnesení č. 936/17/RK ze dne 6. 6. 2017, kterým bylo rozhodnuto o poskytnutí
neinvestiční účelové dotace ve výši 20.000 Kč Komunitnímu středisku KONTAKT,
příspěvková organizace, IČ 27336751, sídlem Palachova 504/7, 46001 Liberec 1 , na projekt
Letní festival cizinců národnosttních menšin, z důvodu poskytnutí dotace z DF Libereckého
kraje
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. 09. 2017
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 193/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.

hlasování č. 8

pro

9

proti

0
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Termín: 29. 08. 2017
zdržel se
0
byl přijat
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8. (7) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 194/17 – rozhodnutí o poskytnutí
neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 –
Transfery, odbor kancelář hejtmana
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1108/17/RK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 194/17 – rozhodnutí o poskytnutí
neinvestičních účelových dotací z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 01 –
Transfery, odbor kancelář hejtmana
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 194/17, kterým se upravují vybrané
dílčí ukazatele peněžitých darů a neinvestičních transferů kapitoly 917 01 - Transfery,
odbor kancelář hejtmana, ve výši 40.000 Kč, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu
kraje,
2. s poskytnutím neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedeným
žadatelům o finanční podporu na akci
žadatel

Rychnov u Jablonce nad
Nisou
Obec Svijanský Újezd

IČO/
sídlem/
datum nar. trvale bytem

akce

262552Husova 490, 468 02
Rychnovské slavnosti 2017
Rychnov u Jablonce nad
Nisou
671894Svijanský Újezd 27, 463 45 Slavnosti Svijasnkého piva
Svijanský Újezd
2017

název
parametru

měrná hodnot Max. výše fin.
jednot a
Podpory
ka
param
etru

doba trvání
akce

den

1

10.000 Kč

doba trvání
akce

den

1

30.000 Kč

3.

se vzorem smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje a výše uvedenými žadateli
a ukládá
1. Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit tuto změnu rozpočtu rozpočtové opatření č. 194/17 k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 27. 06. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit po schválení
této změny rozpočtu - rozpočtového opatření č. 194/17 příslušnými orgány Libereckého
kraje předložení smluv o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje dle schváleného vzoru s výše uvedeným příjemcem hejtmanovi Libereckého kraje
k podpisu.

hlasování č. 9

pro

9

proti

0

Termín: 31. 10. 2017
zdržel se
0
byl přijat

9. (8) Rozpočtové opatření č. 188/17 - změna mezi specifickými ukazateli výdajů kapitoly
920 15 – Kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele
M. Půta stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1109/17/RK
Rozpočtové opatření č. 188/17 - změna mezi specifickými ukazateli výdajů kapitoly
920 15 – Kapitálové výdaje odboru kancelář ředitele
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 188/17, kterým se upravují výdaje v kapitole 920 15 – Kapitálové
výdaje, odbor kancelář ředitele, a to tak, že se snižuje specifický ukazatel „Modernizace
centrály kamerového systému na Krajském úřadu Libereckého kraje“ o částku 250.000 Kč
a současně se navyšuje specifický ukazatel „Stroje, přístroje a zařízení“ o částku 250.000 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 188/17 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 29. 08. 2017
hlasování č. 10
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
10. (9) Specifikace služby Telefonní připojení
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele.
M. Půta se dotázal, o jaké telefonní připojení se jedná.
Mgr. Jarošová sdělila, že se jedná o stávající tel. připojení T-Mobile - rozšíření smlouvy,
pouze nestačí kapacita čísel pro budovu E.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1110/17/RK
Specifikace služby Telefonní připojení
Rada kraje po projednání
schvaluje
Specifikaci služby Telefonického připojení ke Smlouvě o poskytování veřejně dostupné
služby elektronických komunikací č. SH/1926/2005 uzavřené mezi Libereckým krajem
a společností GTS NOVERA a.s., se sídlem Sokolovská 86/131, 186 00 Praha 8,
IČO 61058904
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení Specifikace služby
Telefonického připojení ke Smlouvě o poskytování veřejně dostupné služby elektronických
komunikací č. SH/1926/2005 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 11 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
11. (10) Výpověď smlouvy č. OLP/93/2013, o zajištění jazykové výuky se společností
Skřivánek s. r. o., IČO 60715235
Mgr. Jarošová uvedla předložený materiál.
Následně proběhla diskuze týkající se jazykového vzdělávání zaměstnanců.
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Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1111/17/RK
Výpověď smlouvy č. OLP/93/2013, o zajištění jazykové výuky se společností Skřivánek
s. r. o., IČO 60715235
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výpovědi Smlouvy o zajištění jazykové výuky č. OLP/93/2013, uzavřené mezi Libereckým
krajem a společností Skřivánek s.r.o., IČ 607 152 35, se sídlem U Jordánka 265/11, Vyškov,
PSČ 682 01, která byla uzavřena dne 2. května 2013,
schvaluje
text výpovědi
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit odeslání výpovědi společnosti
Skřivánek s.r.o.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 12 pro 7
proti
0
zdržel se
2 byl přijat
P. Tulpa
Ing. Loučková Kotasová
12. (11) Poskytnutí finanční odměny a věcného daru ze Sociálního fondu Libereckého
kraje zaměstnanci u příležitosti řádného odchodu do starobního důchodu
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1112/17/RK
Poskytnutí finanční odměny a věcného daru ze Sociálního fondu Libereckého kraje
zaměstnanci u příležitosti řádného odchodu do starobního důchodu
Rada kraje po projednání
schvaluje
vyplacení finanční odměny a věcného daru zaměstnanci zařazenému do krajského úřadu
při příležitosti řádného odchodu do starobního důchodu dle Statutu Sociálního fondu
Libereckého kraje z kapitoly 925 15 – Sociální fond Libereckého kraje v celkové výši
5.300 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předání finanční odměny a věcného
daru příslušnému zaměstnanci krajského úřadu.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 13 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
13. (12) Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Nákup
kancelářského nábytku do budovy E"
Mgr. Jarošová uvedla předložený materiál.
M. Půta se dotázal, do kterých kanceláří bude nábytek dodán. Požádal o doplnění důvodové
zprávy o konkrétnější informace.
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Bez další diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1113/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Nákup kancelářského
nábytku do budovy E"
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Nákup kancelářského nábytku do budovy E“,
jmenuje
hodnotící komisi ve složení
Vladimíra Zítková, odborný zaměstnanec oddělení hospodářské správy,
náhradník Bc. Helena Straková, odborný zaměstnanec oddělení hospodářské správy,
Bc. Tomáš Charypar, vedoucí oddělení hospodářské správy,
náhradník Mgr. Ivana Jarošová, vedoucí odboru kancelář ředitele,
Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky,
náhradník Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy a investic,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) závazný návrh Kupní smlouvy č. OLP/2181/2017
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 14 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
14. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Provádění úklidových služeb
v budově sídla Libereckého kraje a Evropského domu, včetně přilehlých prostor“
Mgr. Jarošová představila předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1114/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Provádění úklidových služeb
v budově sídla Libereckého kraje a Evropského domu, včetně přilehlých prostor“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Provádění úklidových služeb v budově sídla
Libereckého kraje a Evropského domu, včetně přilehlých prostor“, v souladu s ustanovením
§ 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka
ISS Facility Services s.r.o., se sídlem Antala Staška 510/38, 140 00 Praha, IČO 60470291,
za nabídkovou cenu 1.792.405,02 Kč bez DPH, tj. 2.168.810,08 Kč včetně DPH za 12 měsíců
plnění,
schvaluje
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Smlouvu o dílo č. OLP/814/2017 mezi Libereckým krajem a společností ISS Facility Services
s.r.o., IČO 60470291, se sídlem Antala Staška 510/38, 140 00 Praha
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. 07. 2017
hlasování č. 15 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
15. Odměny ředitelům příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za 1. pololetí
2017
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Jolana Šebková, vedoucí sociálního odboru.
Mgr. Svoboda navrhl schůzku členů rady kraje, ve věci projednání odměňování ředitelů
příspěvkových organizacích, napříč rezorty.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1115/17/RK
Odměny ředitelům příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za 1. pololetí 2017
Rada kraje po projednání
stanovuje
odměnu ředitelům zařízení sociálních služeb zřizovaných Libereckým krajem resortu
sociálních věcí
1. Mgr. Dagmar Žaloudkové, ředitelce zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách,
příspěvková organizace,
2.
3.
4.
5.
6,
7.
8.
9.

Bc. Janu Gabrielovi, řediteli zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková
organizace,
PhDr. Jaroslavě Fojtíkové, ředitelce zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky,
příspěvková organizace,
Mgr. Ivaně Vodrážkové, ředitelce zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace,
Mgr. Ivo Brátovi, řediteli zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková organizace,
Bc. Marii Vojtíškové, ředitelce zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková
organizace,
Bc. Radimu Pochopovi, řediteli zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková
organizace,
Mgr. Janě Lachmanové, ředitelce zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková
organizace,
Mgr. Vladimíru Ptáčkovi, řediteli zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace,

10. Mgr. Petře Bröcklové, ředitelce zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením
Mařenice, příspěvková organizace,
11. Ing. Pavlu Kosovi, řediteli zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace,
12. Mgr. Heleně Housové, ředitelce zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou,
příspěvková organizace,
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13. Mgr. Evě Stehlíkové, ředitelce zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou,
příspěvková organizace,
14. Ing. Petru Pávkovi, řediteli zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem,
příspěvková organizace,
15. PhDr. Květě Kutílkové, ředitelce zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace,
16. Ing. Jiřímu Bezouškovi, řediteli zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace,
17. Mgr. Čestmíru Skrbkovi, řediteli zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková
organizace,
18. Mgr. Iloně Hummelové, ředitelce zařízení Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa,
příspěvková organizace
19. Mgr. Anně Vereščákové, ředitelce zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková
organizace
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, informovat
o usnesení rady kraje ředitele příspěvkových organizací resortu sociálních věcí.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 16 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
16. Stanovení platu ředitelce/řediteli zařízení Denní a pobytové sociální služby,
příspěvková organizace
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1116/17/RK
Stanovení platu ředitelce/řediteli zařízení Denní a pobytové sociální služby, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
stanovuje
Mgr. Iloně Hummelové, ředitelce zařízení Denní a pobytové sociální služby, příspěvková
organizace, se sídlem Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa, plat ve výši, dle platového výměru,
s účinností od 1. 7. 2017
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitele příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 17 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
17. Stanovení platu ředitelce/řediteli zařízení Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
Mgr. Šebková uvedla předložený materiál.
Následně proběhla diskuze týkající se příplatku za vedení.
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Bez další diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1117/17/RK
Stanovení platu ředitelce/řediteli zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
stanovuje
Mgr. Lence Kadlecové, ředitelce zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec
nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Balvanu 2, 466 01 Jablonec nad Nisou, plat
ve výši, dle platového výměru, s účinností od 1. 7. 2017
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitelky příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 18 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
18. Stanovení platu ředitelce/řediteli zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky,
příspěvková organizace
Mgr. Svoboda stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1118/17/RK
Stanovení platu ředitelce/řediteli zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
stanovuje
Bc. Kláře Tekelyové, DiS., ředitelce zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky,
příspěvková organizace, se sídlem Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou, plat
ve výši, dle platového výměru, s účinností od 1. 7. 2017
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitelky příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 19 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
19. Ukončení smlouvy o pronájmu bytu v Dětském centru Liberec, příspěvkové
organizaci
Mgr. Šebková seznámila členy rady kraje s předloženým materiálem.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1119/17/RK
Ukončení smlouvy o pronájmu bytu v Dětském centru Liberec, příspěvkové organizaci
Rada kraje po projednání
souhlasí
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1.

2.

s ukončením smlouvy o pronájmu bytu o celkové výměře 60,60 m2 v objektu č. p. 572
v ulici Pekárkova, 460 15 Liberec 15, svěřeného zařízení Dětské centrum Liberec,
příspěvková organizace, která byla uzavřena mezi Statutárním městem Liberec a panem
Jaroslavem Jislem, '''''''' ''''''' '''' '''''''''''',
ex post s Dohodou o skončení nájmu bytu o celkové výměře 60,60 m2 v objektu č. p. 572
v ulici Pekárkova, 460 15 Liberec 15, který byl svěřen do správy zařízení Dětské centrum
Liberec, příspěvková organizace, kterým zanikne nájemní poměr mezi zařízením Dětské
centrum Liberec, příspěvková organizace, a panem Jaroslavem Jislem ke dni 1. 7. 2017

a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitelky příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 01. 07. 2017
hlasování č. 20
pro 9
proti
0
zdržel se
0
nebyl přijat
20. Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu sociálních věcí
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1120/17/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi rezortu sociálních věcí
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč od dárce Město Cvikov, se sídlem Náměstí
Osvobození 63, 471 54 Cvikov, IČO 260410, ve prospěch zařízení Domov důchodců Sloup
v Čechách, příspěvková organizace, se sídlem Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách,
IČO 48282928
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, zajistit
vyrozumění ředitelky příspěvkové organizace o tomto usnesení.
Termín: 07. 07. 2017
hlasování č. 21 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
21. Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské
Základní síti – Dodatky k Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu
Mgr. Šebková uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1121/17/RK
Zajištění dostupnosti poskytovaných sociálních služeb zařazených v krajské Základní
síti – Dodatky k Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu
Rada kraje po projednání
schvaluje
1)
vzorový Dodatek k Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu,
2)

změnu výše Vyrovnávací platby, uvedené v příloze k Dodatku k Pověření
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k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu - pro níže uvedené
poskytovatele v uvedeném rozsahu
Poskytovatel

IČ

Sídlo

právní
forma

Registra
ční číslo
služby

Druh sociální
služby

Vypočtené
náklady
mimo
realizace EU
projektů

Výnosy služby
mimo
realizace EU
projektů

Vyrovnávací
platba
mimo
realizace EU
projektů

Diakonie ČCE středisko v Jablonci
nad Nisou

73633992

Pod Baštou
1375/10, 466
01 Jablonec
nad Nisou

církevní
organizac
e

3428319

§ 62 Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

1.105.150 Kč

0 Kč

1.105.150 Kč

Diakonie ČCE středisko v Jablonci
nad Nisou

73633992

Pod Baštou
1375/10, 466
01 Jablonec
nad Nisou

církevní
organizac
e

7080749

§ 65 Sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Farní charita Česká
Lípa

70226148

Dubická
992/14, 470
01 Česká Lípa

církevní
organizac
e

2925974

§ 65 Sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Farní charita Česká
Lípa

70226148

Dubická
992/14, 470
01 Česká Lípa

církevní
organizac
e

6790491

§ 62 Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

713.000 Kč

0 Kč

713.000 Kč

LAMPA, z.s.

22889159

Husova 89,
471 24
Mimoň

z. s.

1457407

§ 62 Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

1.426.000 Kč

0 Kč

1.426.000 Kč

MAJÁK o.p.s.

25405276

Konopná 776,
460 14
Liberec 14

o.p.s.

6714275

§ 62 Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

356.500 Kč

0 Kč

356.500 Kč

MAJÁK o.p.s.

25405276

Konopná 776,
460 14
Liberec 14

o.p.s.

6899978

§ 62 Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

356.500 Kč

0 Kč

356.500 Kč

MAJÁK o.p.s.

25405276

Konopná 776,
460 14
Liberec 14

o.p.s.

8975100

§ 62 Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

356.500 Kč

0 Kč

356.500 Kč

Občanské sdružení
D.R.A.K. z.s.

26636328

Oblačná
450/1, 460 05
Liberec 5

z. s.

6374958

§ 65 Sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

1.426.000 Kč

0 Kč

1.426.000 Kč

Oblastní charita Most

70828920

Most, Petra
Jilemnického
2457/1

církevní
organizac
e

8696715

§ 62 Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

855.600 Kč

0 Kč

855.600 Kč

Rodina v centru, z.ú.

27004295

Smetanova
387, 473 01
Nový Bor

z. ú.

2930990

§ 62 Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

1.426.000 Kč

0 Kč

1.426.000 Kč

v návaznosti projekt EU, Evropského sociálního fondu, Operační program zaměstnanost –
projekt „Podpora a rozvoj sociálních služeb pro rodiny a děti v Libereckém kraji“,
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002734
a ukládá
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstku hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, podepsat Dodatky
k Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu s výše uvedenými
pověřovanými subjekty.
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hlasování č. 22

pro

9

proti

0

Termín: 31. 08. 2017
zdržel se
0
byl přijat

22. Návrh na uzavření soudního smíru v řízení vedeném u Okresního soudu v Liberci
pod spisovou značkou 18 C 66/2017
Mgr. Ulmann stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1122/17/RK
Návrh na uzavření soudního smíru v řízení vedeném u Okresního soudu v Liberci
pod spisovou značkou 18 C 66/2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
návrh smíru v rámci řízení u Okresního soudu v Libereci, sp.zn. 18 C 66/2017,
mezi Libereckým krajem a žalobcem '''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''''''''' '''' '''' ''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''' ''', ve výši 575.908 Kč
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět Okresní soud v Liberci
o navrženém smíru.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 23 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
23. (24) Protokol o kontrole č. j. OK-83/17/M Obchodní akademie, Hotelová škola
a Střední odborná škola, Zborovská 519, 511 01 Turnov, příspěvková organizace
Libereckého kraje
Na jednání rady kraje byla přizvána Mgr. Petra Řepíková, vedoucí odboru kontroly, Ing. Eva
Antošová, ředitelka OA, HŠ a SOŠ Turnov a Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu.
M. Půta požádal pana ředitele, aby analytický tým prošetřil společnosti uvedené v důvodové
zprávě na straně 3 v odstavci 11.
Mgr. Řepíková sdělila, že od bývalé paní ředitelky Lednejové obdržela dopis
námitky vůči výsledkům provedené kontroly. Dále sdělila, že jedním z hlavních
jsou dlouhodobé problémy s inventarizací majetku, který je chybně evidován,
i odepisován a některý majetek nelze dohledat. Rovněž poukázala na chybné
finančních odměn za provedenou praxi studenty a žáky školy.

obsahující
pochybení
vyřazován
vyplácení

Ing. Antošová sdělila, že na základě zákona č. 106/2016 poskytla podklady bývalé ředitelce
Lednejové, neb kontrola se týkala období, kdy působila ještě bývalá paní ředitelka.
M. Půta podotkl, že na základě zákona č. 106/2016 informace poskytuje ten, kdo dokument
pořídil, což v tomto případě byl Krajský úřad Libereckého kraje.
P. Tulpa potvrdil, že dopis s námitkami rovněž obdržel, ale jelikož jej podala fyzická osoba,
není možné se k tomuto vyjadřovat. Dále sdělil, že bude vedle mimořádné inventarizace
provedena řádná inventarizace majetku, a to nejpozději do 30. listopadu 2017 a konečný
materiál bude předložen radě kraje k projednání v prosinci 2017.
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Následně proběhla diskuze o neoprávněném odměňování některých zaměstnanců školy
v minulých letech, dále byly komentovány firmy, které spolupracují se školou, u nichž je
zřejmá účast paní Lednejové či její rodiny.
M. Půta se dále dotázal na další pochybení, a to neexistenci knihy jízd pro služební vozidlo
Škoda Felicia RZ SMI-05-44 a požádal o zjištění počtu ujetých km na vozidle v daném
období.
Mgr. Řepíková navrhla, aby následná kontrola byla provedena v roce 2018.
M. Půta požádal Mgr. Ulmanna o provedení právního rozboru závěrů z provedené kontroly.
Následně proběhla diskuze týkající se vyplacených odměn vedení školy (ředitelka, její
zástupkyně a hospodářka) v minulých letech.
M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy o upozornění na nadstandardní odměny vedení
školy v minulých letech.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1123/17/RK
Protokol o kontrole č. j. OK-83/17/M Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední
odborná škola, Zborovská 519, 511 01 Turnov, příspěvková organizace Libereckého
kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
Protokol č.j. OK-83/17/M - z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace
LK Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Zborovská 519, 511 01
Turnov. Kontrola byla vykonána na místě ve dnech 11. 4. 2017 - 20. 4. 2017, kontrolou bylo
zjištěno 15 nedostatků. Příspěvková organizace přijala opatření k nápravě nedostatků dopisem
ze dne 12. 6. 2017.
hlasování č. 24 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
24. (104) Písemná informace
Plán kontrolní činnosti KÚ LK na II. pololetí 2017
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1124/17/RK
Písemná informace
Plán kontrolní činnosti KÚ LK na II. pololetí 2017
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
písemnou informaci Plán kontrolní činnosti KÚ LK na II. pololetí 2017.
hlasování č. 25 pro 9
proti
0
zdržel se

0

byl přijat

25. Návrh předpokládaného časového a věcného harmonogramu přípravy
Střednědobého výhledu rozpočtu kraje na období let 2018 – 2021 a rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2018
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Klíma, vedoucí ekonomického odboru.
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Ing. Klíma stručně uvedl předložený materiál.
M. Pieter vznesl připomínku k předloženému sběru smluvních závazků, navrhl doplnění
tabulky o očekávané investice.
Ing. Klíma vysvětlil, že tabulka se skládá z pěti částí, což jsou závazky, usnesení orgánů
kraje, návaznosti na právní předpisy, dále kolonka ostatní (zde by mohly být očekávané
investice) a poslední kategorií je udržitelnost.
Ing. Klíma konstatoval, že odborům budou tabulky zaslány dne 22. 6. 2017, s tím že tabulky
budou vráceny na odbor ekonomiky dne 26. 7. 2017. Další projednání s členy rady kraje
a vedoucími odborů je stanoven na období od 3. do 23. 8. 2017. Finální materiál by měl být
předložen na 15. RK dne 5. 9. 2017.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1125/17/RK
Návrh předpokládaného časového a věcného harmonogramu přípravy Střednědobého
výhledu rozpočtu kraje na období let 2018 – 2021 a rozpočtu Libereckého kraje na rok
2018
Rada kraje po projednání
schvaluje
předpokládaný časový a věcný harmonogram přípravy a zpracování Střednědobého výhledu
rozpočtu kraje na období let 2018 – 2021 a návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky
1) předložit časový a věcný harmonogram přípravy a zpracování Střednědobého výhledu
rozpočtu kraje na období let 2018 – 2021 a návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok
2018 jako písmennou informaci zastupitelstvu kraje,
Termín: 29. 08. 2017
2) zahájit přípravné práce na zpracování podkladů k návrhu Střednědobého výhledu
rozpočtu kraje na období let 2018 – 2021 a předložit Střednědobý výhled rozpočtu kraje
na období let 2018 – 2021 Radě Libereckého kraje k projednání.
hlasování č. 26

pro

9

proti

0

Termín: 05. 09. 2017
zdržel se
0
byl přijat

26. Zadání veřejné zakázky „Pořizování licencí k produktům Microsoft“ z rámcové
smlouvy na pořizování licencí k produktům Microsoft č. OLP/2225/2017
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Pavel Tvrzník, vedoucí odboru informatiky.
Ing. Volfová uvedla, že se jedná o pořízení licencí produktů Microsoft.
Ing. Tvrzník doplnil, že před 3 až 4 lety se Liberecký kraj připojil k rámcové smlouvě
MV ČR, a tím bylo umožněno využití centralizovaného pořízení produktů. Tato multilicenční
smlouva Microsoft slouží k poskytování užívacích práv (licencí). Stávající smlouva končí
dne 30. 6. 2017, v současné chvíli je MV ČR zrealizován pro Liberecký kraj minitendr
na obnovu této smlouvy. Nejlepší nabídka na zajištění těchto služeb byla podána společností
Autocont CZ, a.s.
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M. Půta se dotázal na počet licencí a současně požádal o doplnění této informace
do důvodové zprávy předloženého materiálu.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1126/17/RK
Zadání veřejné zakázky „Pořizování licencí k produktům Microsoft“ z rámcové
smlouvy na pořizování licencí k produktům Microsoft č. OLP/2225/2017
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky „Pořizování licencí k produktům Microsoft“, a to uchazeči Autocont
CZ, a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, Ostrava, IČ 47676795, za nabídkovou cenu
259.188,84 EUR bez DPH, tj. 313.618,49 EUR včetně DPH,
schvaluje
Prováděcí smlouvu č. 2017_032 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům
Microsoft ze dne 1. 12. 2014 č. OLP/2225/2017 mezi Libereckým krajem a Autocont CZ, a.s.,
se sídlem Hornopolní 3322/34, Ostrava, IČ 47676795
ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, předložit smlouvu č. OLP/2225/2017
k podpisu hejtmanovi.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 27
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
27. Žádost společnosti ČSAD Liberec, a.s., o prominutí sankce za porušení smluvních
povinností – maximální stáří vozidel
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy a Ing. Monika
Šulcová, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti.
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1127/17/RK
Žádost společnosti ČSAD Liberec, a.s., o prominutí sankce za porušení smluvních
povinností – maximální stáří vozidel
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost společnosti ČSAD Liberec, a.s., se sídlem Čedské mládeže 594/33, 460 06 Liberec,
IČ 250 45 504, o prominutí smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za porušení bodu 3.2.1
smlouvy č. OLP/1766/2014, oznámené výzvou Libereckého kraje ze dne 19. 5. 2017,
neschvaluje
prominutí pohledávky - smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč za porušení bodu 3.2.1 (maximální
stáří vozidel), vůči společnosti ČSAD Liberec, a.s., se sídlem České mládeže 594/33, 460 06
Liberec, IČ 250 45 504, vzniklé na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě pro přechodné zabezpečení stanoveného
rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro oblast Sever č. OLP/1766/2014
a ukládá
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Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
informovat společnost ČSAD Liberec, a.s., se sídlem České mládeže 594/33, 460 06 Liberec,
IČ 250 45 504, o neprominutí pohledávky - smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč uložené
na základě Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní
dopravě pro přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého
kraje pro oblast Sever č. OLP/1766/2014, a učinit kroky směřující k jejímu zaplacení.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 28 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
28. Dodatek č. 1 ke smlouvě s dopravcem ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
M. Pieter stručně uvedl předložený materiál.
Ing. Šulcová vysvětlila cenové požadavky společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1128/17/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě s dopravcem ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové
dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje
č. OLP/4633/2017, uzavíraný mezi Libereckým krajem a společností ARRIVA STŘEDNÍ
ČECHY s.r.o., IČ 25620886, se sídlem Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr, kterým dochází
pro období od 1. července 2017 k navýšení rozsahu objednaného dopravního výkonu, změně
výše kompenzace a k aktualizaci tarifních podmínek
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit předložení uvedeného Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. OLP/4633/2016 k podpisu
hejtmanovi.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 29 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
29. Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice II/293 Jilemnice,
humanizace“
M. Pieter uvedl předložený materiál a požádal o úpravu důvodové zprávy po projednání
na straně 5, v prvním odstavci bude přiděleno 10 bodů nikoli 0 bodů.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1129/17/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „BOZP - Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „BOZP - Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“ v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany
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zdraví při práci pro dopravní stavby - DNS“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění,
schvaluje
1. 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,
2. text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
3.

smlouvu o poskytnutí činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
č. OLP/1813/2017,
jmenuje
1. 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,
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. Věra Farská, projektový manažer,
náhradník Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI
fondů,
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací
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. 07. 2017
hlasování č. 30 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
30. Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“
M. Pieter seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.
Bez připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1130/17/RK
Zahájení veřejné zakázky v rámci DNS „TDI - Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky „TDI - Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“ v rámci
dynamického nákupního systému „Zajištění služeb technického dozoru investora
pro dopravní stavby - DNS“ dle § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění,
schvaluje
1. 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,
2. text „Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace v dynamickém nákupním systému
- DNS“,
3. smlouvu o poskytnutí činnosti technického dozoru investora č. OLP/1804/2017,
jmenuje
1. 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,
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. Věra Farská, projektový manažer,
náhradník Ing. Martina Körteltová, vedoucí oddělení projektů financovaných z ESI fondů
Ing. Milan Holeček, silniční technik,
náhradník Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy,
Ing. Vladimír Petera, silniční technik,
náhradník Ing. Petr Černý, vedoucí oddělení pozemních komunikací
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. 07. 2017
hlasování č. 31 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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31. Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene – Obec Brniště
M. Pieter stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1131/17/RK
Výjimka z ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene – Obec Brniště
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o prominutí pohledávky ve věci výjimky z ceníku jednorázových úhrad za zřízení věcného
břemene pro Obec Brniště IČ 00260401, se sídlem 471 29 Brniště 102, ve výši 5.355 Kč
bez DPH za věcné břemeno na akci „Brniště - chodník – II. etapa, k. ú. Brniště“
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
informovat zástupce Obce Brniště o přijatém usnesení.
Termín: 04. 07. 2017
hlasování č. 32 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
32. Odměna řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace
M. Pieter uvedl předložený materiál a požádal členy rady kraje o schválení změny návrhu
odměny pro pana ředitele.
Po kratičké diskuzi se členové rady kraje shodli na výši odměny, příloha materiálu bude
v tomto smyslu opravena po projednání.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1132/17/RK
Odměna řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
schvaluje
v souladu se směrnicí Rady Libereckého kraje č. 01/2007, odměnu řediteli Krajské správy
silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, za výsledky řízení organizace v I. pololetí
roku 2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
informovat ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace o výši
stanovené odměny.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 33
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
33. Rozpočtové opatření č. 192/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů 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 dalších připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1133/17/RK
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Rozpočtové opatření č. 192/17 – navýšení příjmů kraje a navýšení výdajů 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. 192/17, kterým se
1. navyšují očekávané příjmy kraje v celkové výši 122.355.000 Kč týkající se
a) účelové neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury ke krytí
nákladů na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje pro rok 2017 ve výši
76.000.000 Kč,

2.

b) účelové investiční dotace ze Státního fondu dopravní infastruktury ke krytí nákladů
na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje pro rok 2017 ve výši
46.355.000 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, v celkové výši
122.355.000 Kč, tak že se
a) snižují výdaje v celkové výši 57.460.090 Kč, a to u akce
- Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací ve výši 32.011.413 Kč,
- Rekonstrukce krajských silnic ve výši 25.328.535 Kč,
- II/262 Horní Police - havárie opěrné zdi ve výši 120.142 Kč,

b) navyšují výdaje v celkové výši 179.815.090 Kč, a to u akce
- silnice k nádraží v Nové Vsi nad Popelkou III/2848A ve výši 1.324.793 Kč,
- nespecifikovaná rezerva týkající spolufinancování k dotaci ze SFDI ve výši
578.582 Kč,
- nespecifikovaná rezerva týkající se neinvestiční dotace ze Státního fondu dopravní
infastruktury ve výši 69.001.629 Kč,
- nespecifikovaná rezerva týkající se investiční dotace ze Státního fondu dopravní
infastruktury ve výši 14.271.359 Kč,
- Most ev.č. 2903-1 Raspenava, rekonstrukce mostu ve výši 1.678.933 Kč,
- III/26833 Srní u České Lípy - křižovatka s I/9 ve výši 7.117.210 Kč,
- III/2601 Zahrádky - Sosnová ve výši 8.763.403 Kč,
- III/28626 Benecko II. ve výši 16.780.840 Kč,
- III/01020 Harrachov - Mýtiny ve výši 19.852.325 Kč,
- II/278 Hamr na Jezeře - Stráž pod Ralskem ve výši 24.950.951 Kč,
- III/2951 Martinice v Krkonoších ve výši 3.844.937 Kč,
- III/29056 Paseky nad Jizerou ve výši 5.637.552 Kč,
- II/283 Turnov - Bělá ve výši 6.012.576 Kč
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 192/17 jako písemnou informaci
Zastupitelstvu Libereckého kraje k projednání.
Termín: 29. 08. 2017
hlasování č. 34 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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34. (35) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29056 Paseky
nad Jizerou“
M. Pieter stručně uvedl předložený materiál.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1134/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29056 Paseky
nad Jizerou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/29056 Paseky nad Jizerou“, 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 1697,530 03 Pardubice, IČO 42196868,
4.659.133,67 Kč bez DPH, tj. 5.637.551,74 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/1558/2017 mezi Libereckým krajem a společností
M - SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 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. 07. 2017
hlasování č. 35 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
35. (36) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2848A Nová Ves
nad Popelkou (vyřazená)“
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1135/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2848A Nová Ves
nad Popelkou (vyřazená)“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2848A Nová Ves nad Popelkou (vyřazená)“,
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
a to účastníka Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín,
IČO 26271303, za nabídkovou cenu 6.879.994,00 Kč bez DPH, tj. 8.324.793,00 Kč včetně
DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/1363/2017 mezi Libereckým krajem a společností
Skanska a.s., se sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO 26271303
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. 07. 2017
hlasování č. 36 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
36. (37) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Most
ev.č. 2903-1 Raspenava, rekonstrukce mostu“
M. Pieter shrnul informace uvedené v předloženém materiálu.
Bez připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1136/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Most ev.č. 2903-1
Raspenava, rekonstrukce mostu“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Most ev.č. 2903-1 Raspenava,
rekonstrukce mostu“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka SaM silnice a mosty
a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČO 25018094, za nabídkovou cenu
1.387.547,87 Kč bez DPH, 1.678.932,92 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/1557/2017 mezi Libereckým krajem a společností SaM
silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, IČO 25018094,
za nabídkovou cenu 1.387.547,87 Kč bez DPH, 1.678.932,92 Kč včetně DPH
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. 37 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
37. (38) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/278 Hamr
na Jezeře – Stráž pod Ralskem“
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1137/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/278 Hamr na Jezeře – Stráž
pod Ralskem“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/278 Hamr na Jezeře – Stráž pod Ralskem“,
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
a to účastníka Společnost „II/278 Hamr-Stráž_SŽ-SAM“, vedoucí účastník společnosti
Silnice Žáček s.r.o., se sídlem Antonína Sovy 965, 470 01, Česká Lípa, IČO 44569432
a účastník společnosti SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01, Česká Lípa,
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IČO 25018094, za nabídkovou cenu 20.620.620 Kč bez DPH, tj. 24.950.950,20 Kč včetně
DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/1567/2017 mezi Libereckým krajem a Společností
„II/278 Hamr-Stráž_SŽ-SAM“, vedoucí účastník společnosti Silnice Žáček s.r.o., se sídlem
Antonína Sovy 965, 470 01, Česká Lípa, IČO 44569432 a účastník společnosti SaM silnice
a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01, Česká Lípa, IČO 25018094
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 38 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
38. (39) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice
III/2951 Martinice v Krkonoších“
M. Pieter stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a dotazů bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1138/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/2951
Martinice v Krkonoších“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Silnice III/2951 Martinice
v Krkonoších“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka M – SILNICE a.s.,
se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, za nabídkovou
cenu 3.177.633,31 Kč bez DPH, 3.844.936,31 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/1559/2017 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,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 39 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
39. (40) Veřejná zakázka „BOZP - Silnice III/01023 Harrachov a rekonstrukce opěrné
zdi na silnici III/28621 Víchová nad Jizerou“ – informace o změně lhůty pro podání
nabídek
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1139/17/RK
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Veřejná zakázka „BOZP - Silnice III/01023 Harrachov a rekonstrukce opěrné zdi
na silnici III/28621 Víchová nad Jizerou“ – informace o změně lhůty pro podání nabídek
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o změně lhůty pro podání nabídek ze dne 20. 6. 2017 na 26. 6. 2017 u zadávacího
řízení veřejné zakázky „BOZP - Silnice III/01023 Harrachov a rekonstrukce opěrné zdi
na silnici III/28621 Víchová nad Jizerou“
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. 07. 2017
hlasování č. 40 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
40. (41) Veřejná zakázka „II/262 Horní Police - havárie zdi“ – dodatek č. 1
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1140/17/RK
Veřejná zakázka „II/262 Horní Police - havárie zdi“ – dodatek č. 1
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1351/2016 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 společností Vodohospodářské stavby, společnost s ručením
omezeným, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČO 40233308, jehož předmětem jsou
vícepráce ve výši 341.098,55 Kč bez DPH, 412.729,25 Kč vč. DPH, a méněpráce ve výši
440.389,34 Kč bez DPH, 532.871,10 Kč vč. DPH, cena je tedy nižší o 99 290,79 Kč
bez DPH, 120 141,86 Kč vč. DPH
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.
Termín: 30. 07. 2017
hlasování č. 41 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
41. (42) Stanovení platu ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1141/17/RK
Stanovení platu ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace
Rada kraje po projednání
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stanovuje
řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Ing. Janu Růžičkovi,
narozenému dne 9. 5. 1962, v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000
Sb., o krajích, novou výši platu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy (obálka), s účinností
od 1. 7. 2017
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
informovat ředitele Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace,
o přijatém usnesení.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 42 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
42. (43) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové
dokumentace Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice“
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez dotazů a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1142/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace
Silnice II/592 Kryštofovo Údolí - Křižany, rekonstrukce silnice“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace Silnice II/592
Kryštofovo Údolí – Křižany, rekonstrukce silnice“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka Dopravně inženýrská
kancelář, s. r. o., se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ 27466868,
za nabídkovou cenu 3.148.000 Kč bez DPH, tj. 3.809.080 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/711/2017 mezi Libereckým krajem
a společností Dopravně inženýrská kancelář, s. r. o., IČ 27466868, se sídlem Bozděchova
1668, 500 02 Hradec Králové
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. 07. 2017
hlasování č. 43 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
43. (44) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2601 Zahrádky Sosnová“
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1143/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2601 Zahrádky - Sosnová“
Rada kraje po projednání
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rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/2601 Zahrádky - Sosnová“, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
a to účastníka SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa,
IČO 25018094, za nabídkovou cenu 7.242.481,37 Kč bez DPH, tj. 8.763.402,46 Kč včetně
DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/1126/2017 mezi Libereckým krajem a společností
SaM silnice a mosty a.s., IČO 25018094, se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
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. 07. 2017
hlasování č. 44 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
44. (45) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/283 Turnov - Bělá“
M. Pieter shrnul předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1144/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/283 Turnov - Bělá“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice II/283 Turnov - Bělá“, 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, 530 03 Pardubice, IČO 42196868, za nabídkovou
cenu 4.969.070,97 Kč bez DPH, tj. 6.012.575,87 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/1568/2017 mezi Libereckým krajem a společností
M -SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 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, ve znění
pozdějších předpisů.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 45 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
45. (46) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/26833 Srní
u České Lípy – křižovatka s I/9“
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1145/17/RK
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Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/26833 Srní u České Lípy –
křižovatka s I/9“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Silnice III/26833 Srní u České Lípy – křižovatka s I/9“,
v souladu s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, a to účastníka Silnice Žáček s.r.o., se sídlem Antonína Sovy 965/9, 470 01
Česká Lípa, IČO 44569432, za nabídkovou cenu 5.881.991,37 Kč bez DPH,
tj. 7.117.209,56 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/1125/2017 mezi Libereckým krajem a společností
Silnice Žáček s.r.o., se sídlem Antonína Sovy 965/9, 470 01 Česká Lípa, IČO 44569432
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. 07. 2017
hlasování č. 46 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
46. (47) Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Léčebna respiračních nemocí
Cvikov
Na jednání rady kraje byla za odbor zdravotnictví přizvána Bc. Kateřina Požická, odborný
zaměstanec oddělení ekonomiky a zdravotní politiky.
Bc. Požická požádala o úpravu důvodové zprávy po projednání, a to že se nejedná o 6 hraček,
ale o trampolínu.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1146/17/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Léčebna respiračních nemocí Cvikov
Rada kraje po projednání
souhlasí
s přijetím věcného daru trampolíny CrazyJump 400 cm s ochranou sítí a žebříkem v celkové
výši 5.899 Kč (slovy: pět tisíc osm set devadesát devět korun českých) od obce Dušníky,
IČO 00263583, se sídlem 413 01 Dušníky 65
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, vyrozumět
o tomto usnesení ředitele Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o., Ing. Rudolfa Fockeho.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 47 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání rady kraje nebyl přítomen M. Pieter.
47. (48) Odměna řediteli Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace
za I. pololetí 2017
MUDr. Sobotka uvedl předložený materiál.
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Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1147/17/RK
Odměna řediteli Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace
za I. pololetí 2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
odměnu řediteli Léčebny respiračních nemocí Cvikov, p. o., za výsledky řízení organizace
v I. pololetí roku 2017
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstku hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, předložit
rozhodnutí o poskytnutí schválené odměny Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje,
k podpisu.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 48 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání rady kraje nebyl přítomen M. Pieter.
48. (49) Zpráva o činnosti příspěvkových organizací v resortu zdravotnictví za rok 2016
MUDr. Sobotka stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1148/17/RK
Zpráva o činnosti příspěvkových organizací v resortu zdravotnictví za rok 2016
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti příspěvkových organizací ve zdravotnictví za rok 2016
1) Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace,
2) Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, informovat
o usnesení rady kraje ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 22. 07. 2017
hlasování č. 49 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání rady kraje nebyl přítomen M. Pieter.
49. (50) Memorandum o založení a činnosti Superaliance mezi Libereckým krajem,
Krajskou nemocnicí Liberec, a. s. a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
MUDr. Sobotka sdělil, že došlo k mnoha diskuzím ohledně memoranda, rovněž bylo
projednáno na Výboru pro zdravotnictví, ale žádná varianta výborem nebyla přijata.
Následně proběhla krátká diskuze.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1149/17/RK
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Memorandum o založení a činnosti Superaliance mezi Libereckým krajem, Krajskou
nemocnicí Liberec, a. s. a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se strategií Superaliance, jakožto efektivně fungujícího uskupení zdravotnických zařízení
ve vlastnictví Libereckého kraje či s majetkovou účastí Libereckého kraje a s nastavením
pravidel pro řízení strategických oblastí Superaliance,
b) s uzavřením Memoranda o založení a činnosti Superaliance č. OLP/2121/2017
mezi Libereckým krajem a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se sídlem Husova 357/10,
Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec, Doručovací číslo: 460 63, IČ 27283933
a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s., se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká
Lípa, IČ 27283518
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, předložit
Memorandum o založení a činnosti Superaliance č. OLP/2121/2017 mezi Libereckým krajem
a Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., se sídlem Husova 357/10, Liberec I – Staré Město,
460 01 Liberec, Doručovací číslo 460 63, IČ 27283933 a Nemocnicí s poliklinikou Česká
Lípa, a. s., se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, IČ 27283518, Zastupitelstvu
Libereckého kraje ke schválení.
Termín: 27. 06. 2017
hlasování č. 50
pro
9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

přestávka od 9.30 do 9.40 hod.
50. (51) Výběrové řízení na pozici generálního ředitele akciových společností v resortu
zdravotnictví
Na jednání byla opětovně přizvána Bc. Kateřina Požická, odborný zaměstanec oddělení
ekonomiky a zdravotní politiky.
MUDr. Sobotka uvedl předložený materiál.
M. Půta navrhl doplnění usnesení po projednání následovně
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, předložit požadavek vyhlásit výběrové
řízení na pozici generálního ředitele a využít předložené požadavky pro výběr uchazečů
na jednání rady kraje v působnosti jediného společníka akciové společnosti Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1150/17/RK
Výběrové řízení na pozici generálního ředitele akciových společností v resortu
zdravotnictví
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o výběrovém řízení na pozici generálního ředitele akciových společností v resortu
zdravotnictví
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a ukládá
1) Martinu Půtovi, hejtmanovi a zástupci Libereckého kraje v dozorčí radě Krajské
nemocnice Liberec, a. s., navrhnout dozorčí radě vyhlášení výběrového řízení na pozici
generálního ředitele a využít předložené požadavky pro výběr uchazečů,
Termín: 31. 08. 2017
2) MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu zdravotnictví, předložit
požadavek vyhlásit výběrové řízení na pozici generálního ředitele a využít předložené
požadavky pro výběr uchazečů na jednání rady kraje v působnosti jediného společníka
akciové společnosti Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
hlasování č. 51

pro

9

proti

0

Termín: 26. 06. 2017
zdržel se
0
byl přijat

51. (52) Rozpočtové opatření č. 187/17 – navýšení kapitoly 914 09 – Působnosti
ve zdravotnictví - Účelová dotace ze státního rozpočtu – prevence TBC a kapitoly 917 09
– Transfery odboru zdravotnictví - Účelová dotace ze státního rozpočtu – likvidace
nepoužitelných léčiv
MUDr. Sobotka ve stručnosti uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1151/17/RK
Rozpočtové opatření č. 187/17 – navýšení kapitoly 914 09 – Působnosti ve zdravotnictví Účelová dotace ze státního rozpočtu – prevence TBC a kapitoly 917 09 – Transfery
odboru zdravotnictví - Účelová dotace ze státního rozpočtu – likvidace nepoužitelných
léčiv
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 187/17, kterým se navyšují celkové příjmy kraje o přijaté neinvestiční
účelové dotace ze státního rozpočtu ve výši 566.543,29 Kč a zároveň navyšují celkové výdaje
kraje ve výši 566.543,29 Kč, z toho
a) v kapitole 914 09 – Působnosti odboru zdravotnictví o částku 337.144,09 Kč na úhradu
nákladů za prevenci TBC v 1. čtvrtletí 2017,
b) v kapitole 917 09 – Transfery odboru zdravotnictví o částku 229.399,20 Kč na úhradu
nákladů vzniklých lékárnám za likvidaci nepoužitelných léčiv v 1. čtvrtletí 2017
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 187/17 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 29. 08. 2017
hlasování č. 52 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
52. (53) Změna Zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu zdravotnictví
MUDr. Sobotka uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1152/17/RK
Změna Zřizovacích listin příspěvkových organizací resortu zdravotnictví
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s úplným zněním zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, Klášterní 954/5, Liberec 1 – Staré Město, 460 01 Liberec,
IČ 46744991,
b) s úplným zněním zřizovací listiny Léčebny respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové
organizace, Martinovo Údolí 532, 471 54 Cvikov II, IČ 00673951
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, předložit
Zastupitelstvu Libereckého kraje úplné znění zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, a úplné znění zřizovací listiny Léčebny
respiračních nemocí Cvikov, příspěvkové organizace, ke schválení.
Termín: 29. 08. 2017
hlasování č. 53 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
53. (105) Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná
služba Libereckého kraje
MUDr. Sobotka uvedl předložený materiál.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1153/17/RK
Souhlas s přijetím darů příspěvkovou organizací Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) s přijetím finančního daru v celkové výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
od Nadace PRECIOSA, IČO 60254092, se sídlem Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec
nad Nisou,
b) s přijetím finančního daru v celkové výši 40.000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých)
od A.RAYMOND JABLONEC s.r.o., IČO 60486414, se sídlem Čs. Armády 27/4609,
466 05 Jablonec nad Nisou,
c) s přijetím věcného daru 324 ks plyšových figurek Kryštůfek v celkové hodnotě
50.965,20 Kč (slovy: padesát tisíc devět set šedesát pět korun českých dvacet haléřů)
od Nadačního fondu Kryštůfek, IČO 030 38 637, se sídlem Rašínova 692/4, 602 00 Brno
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: 30. 06. 2017
hlasování č. 54 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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54. Souhlas se zapůjčením sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Liberec,
příspěvkové organizace, na zahraniční výstavu
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Bc. Martin Féna, vedoucí oddělení kultury.
Ing. Vinklátová uvedla předložený materiál.
M. Půta se dotázal na pojištění předmětů, které mají být zapůjčeny.
Ing. Vinklátová sdělila, že tuto informaci zjistí a po projednání doplní do důvodové zprávy
předloženého materiálu.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1154/17/RK
Souhlas se zapůjčením sbírkových předmětů ze sbírek Oblastní galerie Liberec,
příspěvkové organizace, na zahraniční výstavu
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zapůjčením 2 obrazů s názvem Dordrecht. Město a Bárky na řece Touques autora Eugena
Boudina ze sbírky Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace, se sídlem Masarykova
723/14, 460 01 Liberec, IČ 00083267, na výstavu s názvem Johan Barthold Jongkind and his
French Friends v Dordrechts Museu, Museumstraat 32, NL-3311 XP Dordrecht, Holandsko,
v termínu 28. 10. 2017 do 28. 5. 2018
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat o usnesení rady kraje Ministerstvo kultury ČR a Oblastní galerii Liberec.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 55 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
55. (110) Odměny ředitelů příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu za 1. pololetí 2017
Ing. Vinklátová uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1155/17/RK
Odměny ředitelů příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu za 1. pololetí 2017
Rada kraje po projednání
stanovuje
odměnu
1. Mgr. Blance Konvalinkové, ředitelce Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové
organizace,
2. Mgr. Janu Randáčkovi, řediteli Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace,
3.
4.

Mgr. Jiřímu Křížkovi, řediteli Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace,
PhDr. Vladimíře Jakouběové, ředitelce Muzea Českého ráje v Turnově, příspěvkové
organizace,

5.

Ing. Zdeňku Vitáčkovi, řediteli Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové

- 46 -

Zápis z 11. zasedání RK konaného dne 20. 6. 2017
organizace
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, informovat o usnesení rady kraje ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 20. 07. 2017
hlasování č. 56 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
M. Půta navázal na předchozí jednání o výších platů zaměstnanců příspěvkových organizací
rezortu kultury, rezortu zdravotnictví a sociální oblasti.
Proběhla krátká diskuze o platech zaměstnanců příspěvkových organizací dotčených rezortů.
M. Půta požádal členy rady kraje, kterých se navýšení týká, aby zpracovali na červencové
jednání rady kraje společný materiál.
56. (55) Rozpočty příspěvkových organizací resortu cestovního ruchu, památkové péče
a kultury na rok 2017
Ing. Vinklátová stručně uvedla předložený materiál.
Připomínky nebyly vzneseny. M. Půta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1156/17/RK
Rozpočty příspěvkových organizací resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
na rok 2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočty na rok 2017 v rozsahu příslušných příloh č. 1 – 5 Směrnice rady kraje č. 3/03 těchto
příspěvkových organizací resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
1. Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace,
2. Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace,
3. Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace,
4.
5.

Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace,
Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, příspěvkové organizace

a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, seznámit se schválenými rozpočty ředitele uvedených příspěvkových organizací.
Termín: 20. 07. 2017
hlasování č. 57 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
57. (56) Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby
1.
v k. ú. Roztoky u Jilemnice (FAMA 2017/05/079)
2.
v k. ú. Oldřichov na Hranicích (FAMA 2017/05/090)
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Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy
nemovitého majetku.
Ing. Volfová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1157/17/RK
Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby
1.
v k. ú. Roztoky u Jilemnice (FAMA 2017/05/079)
2.
v k. ú. Oldřichov na Hranicích (FAMA 2017/05/090)
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "Roztoky u Jilemnice – zvýšení
bezpečnosti dopravy u silnice III/28411“ na p.p.č. 2118 o výměře 207 m2,
p.p.č. 2120/5 o výměře 172 m2, p.p.č. 2376 o výměře 1307 m2, p.p.č. 2120/1
o výměře 29460 m2, vše ostatní plocha, silnice, ev. č. III/28615 (p.p.č. 2118,
p.p.č. 2120/5, p.p.č. 2376), silnice, ev. č. III/28411 (p.p.č. 2120/1), nacházejících
se v katastrálním území Roztoky u Jilemnice, obec Roztoky u Jilemnice,
evidovaných na listu vlastnictví č. 363, vše u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Semily s obcí Roztoky u Jilemnice, IČO: 00276081; jedná
se o trvalý zábor pozemků pro stavbu chodníků,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/1957/2017
mezi Libereckým krajem a obcí Roztoky u Jilemnice,
2. a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby "I/35 Oldřichov na Hranicích – úprava
odvodnění“ na p.p.č. 1187/1 o výměře 4408 m2, ostatní plocha, způsob využití
silnice, ev. č. III/27110, p.p.č. 1187/2 o výměře 167 m2, ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, nacházející se v katastrálním území Oldřichov na Hranicích,
obec Hrádek nad Nisou, evidované na listu vlastnictví č. 96; dále p.p.č. 354/6
o výměře 1163 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, ev.č. III/27110 nacházející
se v katastrálním území Oldřichov na Hranicích, obec Hrádek nad Nisou, evidované
na listu vlastnictví č. 165 vše u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální
pracoviště Liberec, společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,
145 05 Praha 4, IČ 65993390; jedná se o trvalý a dočasný zábor pozemků pro stavbu
odvodnění srážkových vod,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/1972/2017
mezi Libereckým krajem a Ředitelství silnic a dálnic ČR
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit po schválení předložení smluv
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 58 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
58. (57) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zlepšení tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické
ulici“
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1158/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zlepšení tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické
ulici“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových
konstrukcí budov SOŠ a SOU v České Lípě, budovy v Lužické ulici“, v souladu
s ustanovením § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
a to účastníka MARHOLD a.s., se sídlem Jiráskova 169, 430 02 Pardubice, IČO 15050050,
za nabídkovou cenu 12.889.110,35 Kč bez DPH, tj. 15.595.823,52 Kč včetně DPH,
schvaluje
smlouvu o provedení stavby č. OLP/17/2017 mezi Libereckým krajem a společností
MARHOLD a.s., se sídlem Jiráskova 169, 430 02 Pardubice, IČO 15050050
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. 07. 2017
hlasování č. 59 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
59. (58) Majetkoprávní operace – Žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu,
se kterou je příslušný hospodařit SPÚ v k.ú. Jablonec nad Nisou
Ing. Volfová stručně uvedla předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1159/17/RK
Majetkoprávní operace – Žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou
je příslušný hospodařit SPÚ v k.ú. Jablonec nad Nisou
Rada kraje po projednání
schvaluje
předloženou „Žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný
hospodařit SPÚ“, týkající se p.p.č. 1026/12 o výměře 63 m2, zahrada, nacházející
se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, zapsaného v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec
nad Nisou na listu vlastnictví číslo 10002, ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774. Za účelem zcelení
oplocených pozemků
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana Libereckého kraje, zaslat žádost o užívání
nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ na Státní pozemkový
úřad.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 60 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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60. (59) Majetkoprávní operace – nájem pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou
Ing. Volfová uvedla předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1160/17/RK
Majetkoprávní operace – nájem pozemku v k.ú. Jablonec nad Nisou
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) pronájem pozemku p.č. 2561/10 o výměře 1225 m2, trvalý travní porost, nacházející
se v katastrálním území Jablonec nad Nisou, obec Jablonec nad Nisou, zapsaného
v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Jablonec nad Nisou na listu vlastnictví číslo 10002, od ČR – Státní pozemkový úřad,
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774. Za účelem
zcelení oplocených pozemků, za nájemné ve výši 24.500 Kč bez DPH za rok, na dobu
neurčitou,
b) předložený návrh nájemní smlouvy č. 19N17/12, č. OLP/2205/2017 mezi Libereckým
krajem a ČR – Státní pozemkový úřad,
c)

předložený návrh dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci 19N17/12,
č. OLP/2203/2017 mezi Libereckým krajem a ČR – Státní pozemkový úřad

a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit po schválení, předložení smlouvy
a dohody k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 01. 08. 2017
hlasování č. 61 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
61. (60) Majetkoprávní operace – Žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu,
se kterou je příslušný hospodařit SPÚ v k.ú. Benešov u Semil
Ing. Volfová uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1161/17/RK
Majetkoprávní operace – Žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou
je příslušný hospodařit SPÚ v k.ú. Benešov u Semil
Rada kraje po projednání
schvaluje
předloženou „Žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný
hospodařit SPÚ“, týkající se p.p.č. 450/1 o výměře 784 m2, zahrada, nacházející
se v katastrálním území Benešov u Semil, obec Benešov u Semil, zapsaného v katastru
nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily na listu
vlastnictví číslo 10002, ve vlastnictví ČR – Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774. Za účelem zcelení oplocených pozemků
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana Libereckého kraje, zaslat žádost o užívání
nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ na Státní pozemkový
úřad.
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hlasování č. 62

pro

9

proti

0

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

62. (61) Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Supervize projektové dokumentace
na rekonstrukci Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“
Ing. Koudelka stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1162/17/RK
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Supervize projektové dokumentace
na rekonstrukci Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Supervize projektové dokumentace
na rekonstrukci Severočeského muzea v Liberci – 2. etapa“, a to účastníku ABC Works CZ
s.r.o., IČO 28196210, se sídlem U Kříže 632/24, 158 00 Praha 5 - Jinonice, za nabídkovou
cenu 88.800 Kč bez DPH, 107.448 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.

závazný návrh smlouvy o dílo č. OLP/2107/2017 mezi Libereckým krajem a společností
ABC Works CZ s.r.o.., IČO 28196210, se sídlem U Kříže 632/24, 158 00 Praha 5 Jinonice
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice č. 2/2016.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 63 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
63. (62) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Částečná modernizace
kotelny SŠŘS Jablonec nad Nisou, Podhorská 54“
M. Pieter stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1163/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Částečná modernizace kotelny SŠŘS
Jablonec nad Nisou, Podhorská 54“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Částečná modernizace kotelny SŠŘS
Jablonec nad Nisou, Podhorská 54“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016, a to účastníka
TEP Jablonec, spol. s r.o., se sídlem Pivovarská 3563/17, 466 01 Jablonec nad Nisou,
IČO 62240188, za nabídkovou cenu 1.461.986,00 Kč bez DPH, 1.769.003 Kč včetně DPH,
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schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/1356/2017 mezi Libereckým krajem a společností
TEP Jablonec, spol. s r.o., se sídlem Pivovarská 3563/17, 466 01 Jablonec nad Nisou,
IČO 62240188, za nabídkovou cenu 1.461.986 Kč bez DPH, 1.769.003 Kč včetně DPH
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek,
zajištění dalšího postupu dle Směrnice RK č. 2/2016.
Termín: 30. 07. 2017
hlasování č. 64 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
64. (63) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektových
žádostí do IROP 1.1 – tři silnice“
M. Pieter uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1164/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zpracování projektových žádostí
do IROP 1.1 – tři silnice“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování projektových žádostí
do IROP 1.1 – tři silnice", 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 59.700 Kč bez DPH, 72.237 Kč včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu na zpracování projektové žádosti č. OLP/1423/2017 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: 30. 07. 2017
hlasování č. 65 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
65. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce
rozvodů vody včetně vodovodní přípojky pro Gymnázium Semily“
Ing. Koudelka seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1165/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce
rozvodů vody včetně vodovodní přípojky pro Gymnázium Semily“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce rozvodů vody včetně
vodovodní přípojky pro Gymnázium Semily“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
a to účastníka JATOP SERVICES s.r.o., se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Neumannova 1453/28,
PSČ 156 00, IČO 24166740, za nabídkovou cenu 3.233.697 Kč bez DPH, 3.912.773 Kč
včetně DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/1625/2017 mezi Libereckým krajem a společností
JATOP SERVICES s.r.o., se sídlem Praha 5 - Zbraslav, Neumannova 1453/28, PSČ 156 00,
IČO 24166740
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. 66 pro 9
Proti
0
zdržel se
0
byl přijat
66. Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytové
jednotky na prostory výuky v Domově mládeže, SŠHL Frýdlant“
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1166/17/RK
Zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytové
jednotky na prostory výuky v Domově mládeže, SŠHL Frýdlant“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy bytové
jednotky na prostory výuky v domově mládeže, SŠHL“, analogicky dle § 127 odst. 1) zákona
č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (zadavatel ve lhůtě pro podání
nabídek neobdržel žádnou nabídku)
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. 67 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
67. Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střech
objektů A, B, C, D v areálu ISŠ Semily, Pod Vartou 630 “
Ing. Koudelka podrobně popsal předložený materiál.
Proběhla diskuze o výši nabídkové ceny na opravu střech. Členové rady kraje apelovali
na ohlídání této zakázky.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1167/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střech
objektů A, B, C, D v areálu ISŠ Semily, Pod Vartou 630 “
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Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava střech objektů A, B, C, D
v areálu ISŠ Semily, Pod Vartou 630“, v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016,
a to účastníka Pavel Škop, se sídlem Vítězslava Nováka 582, 541 01 Trutnov - Střední
Předměstí, IČO 11110392, za nabídkovou cenu 1.099.085 Kč bez DPH, 1.263.948 Kč včetně
DPH,
schvaluje
Smlouvu o provedení stavby č. OLP/1331/2017 mezi Libereckým krajem a p. Pavlem
Škopem, se sídlem Vítězslava Nováka 582, 541 01 Trutnov - Střední Předměstí,
IČO 11110392
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. 68 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
68. Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k.ú. Mařenice
(FAMA 2017/06/017)
Ing. Volfová stručně uvedla předložený materiál.
Bez diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1168/17/RK
Majetkoprávní operace - smlouva o právu k provedení stavby v k.ú. Mařenice
(FAMA 2017/06/017)
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) uzavření smlouvy o právu k provedení stavby v rámci akce "Rekonstrukce PB,
LB Svitávky v Mařenicích u č.p. 261 v k.ú. Mařenice, obec Mařenice“, na p.p.č. 1986
o výměře 5122 m2, ostatní plocha, způsob využití silnice, ev. č. III/26839, nacházející
se v katastrálním území Mařenice, obec Mařenice, a evidované na listu vlastnictví č. 326
u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, se státním podnikem Povodí Ohře, se sídlem
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, jedná se o trvalý a dočasný zábor
pozemku při opravě břehů vodního toku Svitávka v Mařenicích,
b) předložený návrh smlouvy o právu k provedení stavby číslo OLP/2154/2017
mezi Libereckým krajem a společností Povodí Ohře, státní podnik
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit po schválení předložení smlouvy
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 69
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
69. Majetkoprávní operace – záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. Kateřinky u Liberce
Ing. Volfová popsala uvedené informace v předloženém materiálu.
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Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1169/17/RK
Majetkoprávní operace – záměr prodeje nemovitých věcí v k.ú. Kateřinky u Liberce
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) záměr prodeje nemovitého majetku ve správě Střední školy strojní, stavební a dopravní,
Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvkové organizace, se sídlem Truhlářská 360/3,
Liberec II – Nové Město, 460 01 Liberec, IČO 00526517, a to: p.p.č. 802/1 o výměře
564 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba Liberec XVII – Kateřinky,
č.p. 165, jiná stavba, p.p.č. 802/2 o výměře 25 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, p.p.č. 803 o výměře 357 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí je stavba
Liberec XVII – Kateřinky, č.p. 166, jiná
stavba, p.p.č. 804 o výměře 67 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
stavba bez čp/če, jiná stavba, p.p.č. 805 o výměře 400 m2, trvalý travní porost, p.p.č. 806
o výměře 1007 m2, zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití společný dvůr,
p.p.č. 807/1 o výměře 1819 m2, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, p.p.č. 807/2
o výměře 245 m2, ostatní plocha, způsob využití manipulační plocha, nacházejících
se v k.ú. Kateřinky u Liberce, obci Liberec, evidovaných na listu vlastnictví č. 210
u Katastrálního pracoviště Liberec, včetně vodního díla (jezu) na vodním toku Černá
Nisa, nacházejícího se na p.p.č. 2240/3 v k.ú. Ruprechtice dle geometrického plánu
č. 2494-19/2014 ze dne 19. 3. 2014 a p.p.č. 818/3 v k.ú. Kateřinky u Liberce
dle geometrického plánu č. 505-19/2014 ze dne 19. 3. 2014, za minimální prodejní cenu
ve výši 6.300.000 Kč (slovy: šest milionů tři sta tisíc korun českých),
b) kauci na kupní cenu ve výši 600.000 Kč (slovy: šest set tisíc korun českých),
c) tři kola nabídkového řízení,
d) minimální navýšení nabídkové ceny v rámci jednoho kola výběrového řízení na částku
50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých),
e) komisi pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek ve složení
předseda Petr Tulpa, náměstek hejtmana, pověřený řízením resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
člen Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, pověřená řízením resortu
ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky,
člen Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,
náhradník Ing. Vladimír Koudelka, vedoucí odboru investic a správy nemovitého
majetku,
náhradník Ing. Drahomír Nesvadba, odbor školství, mládeže tělovýchovy a sportu
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit po schválení, zveřejnění záměru
prodeje na úřední desce Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 70 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
70. Majetkoprávní operace – schválení
1.
dohody o narovnání
2.
dohody o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemku
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1170/17/RK
Majetkoprávní operace – schválení
1.
dohody o narovnání
2.
dohody o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemku
Rada kraje po projednání
schvaluje
1. a) uzavření dohody o narovnání za dlouhodobé užívání bez náhrady pozemku
p.č. 818/3 o výměře 16 m2, zastavěná plocha a nádvoří (ve vlastnictví Povodí Labe
s.p.), nacházejícího se v katastrálním území Kateřinky u Liberce, obec Liberec,
a evidovaného na listu vlastnictví č. 16 u Katastrálního pracoviště Liberec,
na kterém stojí vodní dílo - jez (LV 210 – ve vlastnictví Libereckého kraje),
se státním podnikem Povodí Labe, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec
Králové – Slezské Předměstí, IČO 70890005, a příspěvkovou organizací Střední
škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p.o., se sídlem
Truhlářská 360/3, 460 01, Liberec II, IČO 00526517, ve výši 5.166 Kč (slovy: pět
tisíc sto šedesát šest korun českých),
b) předložený návrh dohody o narovnání číslo OLP/2242/2017 mezi Libereckým
krajem a státním podnikem Povodí Labe,
2.

a)

uzavření dohody o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemku
p.č. 818/3 o výměře 16 m2, zastavěná plocha a nádvoří (ve vlastnictví Povodí Labe
s.p.), nacházejícího se v katastrálním území Kateřinky u Liberce, obec Liberec,
a evidovaného na listu vlastnictví č. 16 u Katastrálního pracoviště Liberec,
na kterém stojí vodní dílo - jez (LV 210 – ve vlastnictví Libereckého kraje),
se státním podnikem Povodí Labe, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec
Králové – Slezské Předměstí, IČO 70890005, a příspěvkovou organizací Střední
škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p.o., se sídlem
Truhlářská 360/3, 460 01, Liberec II, IČO 00526517, ve výši 1.722 Kč (slovy: jeden
tisíc sedm set dvacet dva korun českých) + DPH v zákonné výši ročně,

b) předložený návrh dohody o finanční náhradě za omezení vlastnického práva
k pozemku číslo OLP/2241/2017 mezi Libereckým krajem a státním podnikem
Povodí Labe
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit po schválení předložení dohod
k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2017
hlasování č. 71 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
71. Majetkoprávní operace – záměry prodeje
1.
v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí (FAMA 2016/10/054)
2.
v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí (FAMA 2016/10/048)
Ing. Volfová stručně popsala předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1171/17/RK
Majetkoprávní operace – záměry prodeje
1.
v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí (FAMA 2016/10/054)
2.
v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí (FAMA 2016/10/048)
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Rada kraje po projednání
neschvaluje
1. předběžný záměr prodeje nemovitých věcí ve správě Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078 a to: části p.p.č. 153/10, ostatní plocha, jiná plocha, a části p.p.č. 154/2
ostatní plocha, jiná plocha, dle vymezeného plánku, nacházejících se v k.ú. Hradčany
nad Ploučnicí, obci Ralsko, evidovaných na listu vlastnictví č. 9 u Katastrálního
pracoviště Česká Lípa, '''''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''' '''''''' ''''' '''''''''''''' '''''''''''''''''''' ''' '''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''' ''''''' ''''' '''''''''''' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''', kdy každému bude náležet ideální
spoluvlastnický podíl o velikosti 1, a to za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
zadaným ze strany Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, s
tím, že náklady na vypracování geometrického plánu uhradí kupující,
2. předběžný záměr prodeje nemovitých věcí ve správě Krajské správy silnic Libereckého
kraje, příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,
IČO 70946078 a to: p.p.č. 459 o výměře 434 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba bez čp/če, jiná st., a p.p.č. 460 o výměře 2331 m2, zastavěná plocha
a nádvoří, zbořeniště, nacházejících se v k.ú. Hradčany nad Ploučnicí, obci Ralsko,
evidovaných na listu vlastnictví č. 9 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa,
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''' '''' '''''''''''' ''''''''''''''''''' za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem
zadaným ze strany Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit po schválení, zaslání dopisů
zájemcům o koupi pozemků.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 72 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
72. Majetkoprávní operace – záměr pronájmu nebytového prostoru v budově „C“
v k.ú. Liberec na dobu neurčitou
Ing. Volfová seznámila členy rady kraje s předloženým materiálem.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1172/17/RK
Majetkoprávní operace – záměr pronájmu nebytového prostoru v budově „C“
v k.ú. Liberec na dobu neurčitou
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) pronájem nebytového prostoru - místnosti č. C 004 o výměře 8 m2, nacházející
se v suterénu budovy Liberec IV – Perštýn, č.p. 573, způsob využití prům.obj. (budova
„C“) jež je součástí p.p.č. 4001/1 o výměře 819 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
nacházející se v k.ú. Liberec, obci Liberec, evidované na listu vlastnictví č. 4358
u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Liberec,
PhDr. Mgr. Dušanu Kotlárovi, s místem podnikání Skalní 494/3, 460 05 Liberec,
IČO 14806754, za účelem uskladnění hudebních nástrojů, za nájemné ve výši cenu
550 Kč m2/rok včetně služeb, na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou,
b) předložený návrh nájemní smlouvy č. OLP/1348/2017 mezi Libereckým krajem
a PhDr. Mgr. Dušanem Kotlárem
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a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana kraje, zajistit po schválení, zveřejnění
záměru pronájmu na úřední desce Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 73 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
73. Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava povrchu dopravního hřiště
v areálu ISŠ Vysoké nad Jizerou“
M. Pieter podrobně popsal předložený materiál.
Ing. Koudelka požádal o úpravu po projednání, a to snížení kvalifikace na 500.000 Kč.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1173/17/RK
Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava povrchu dopravního hřiště v areálu
ISŠ Vysoké nad Jizerou“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
v souladu se Směrnicí RK č. 2/2016 o zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Oprava povrchů dopravního hřiště v areálu ISŠ Vysoké nad Jizerou“,
jmenuje
hodnotící komisi ve složení
Bc. Milan Federko, zástupce ředitele pro odborný výcvik,
náhradník Ing. Jiří Šimůnek, zástupce školy,
Ing. Milada Blahová, referent oddělení investic,
náhradník Ing. Jakub Syrovátka, vedoucí oddělení investic,
Ing. Drahomír Nesvadba, rozpočet, financování, veřejné zakázky,
náhradník Ing. Michaela Stříbrná, vedoucí oddělení financování nepřímých nákladů,
schvaluje
1) text „Výzvy k podání nabídky“,
2) závazný návrh Smlouvy o provedení stavby č. OLP/2156/2017
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. 74 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
74. Majetkoprávní operace – záměr pronájmu nebytových prostor v budově „D“
v k.ú. Liberec na dobu neurčitou – snížení nájemného
Ing. Koudelka uvedl předložený materiál.
M. Půta požádal o doplnění usnesení po projednání o cenu za 1m2.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1174/17/RK
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Majetkoprávní operace – záměr pronájmu nebytových prostor v budově „D“
v k.ú. Liberec na dobu neurčitou – snížení nájemného
Rada kraje po projednání
schvaluje
záměr změnit Smlouvu o nájmu nebytových prostor č. 090.0/02, OLP/3076/2014 ze dne
31. 5. 2002 ve znění pozdějších dodatků, uzavřenou s Karlem Pellonem, s místem podnikání
U Potůčku 620, Liberec 6, IČO 10427678, na pronájem prostor označených č. 346, 347, 348,
349 a 351, o celkové podlahové ploše 142 m2, nacházejících se ve 3. podlaží budovy Liberec
IV – Perštýn, č.p. 525, způsob využití jiná stavba (budova „D“), jež je součástí p.p.č. 4008/1
o výměře 3829 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Liberec, obci Liberec, evidovaným
na listu vlastnictví č. 4358 u Katastrálního pracoviště Liberec. Změnou nájemní smlouvy
by mělo dojít ke snížení nájemného ze současných 301.685 Kč (slovy: tři sta jedna tisíc šest
set osmdesát pět korun českých) bez DPH/ rok, tj. 2.124,50 Kč/m2/rok, na nově navržených
213.300 Kč (slovy: dvě stě třináct tisíc tři sta korun českých) bez DPH/rok,
tj. 1.502 Kč/m2/rok
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, zajistit po schválení, zveřejnění záměru
změnit nájemní smlouvu na úřední desce Libereckého kraje.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 75 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
75. Úprava Stipendijního programu pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým
krajem ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce 2017/2018
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Leoš Křeček, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Mgr. Křeček uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1175/17/RK
Úprava Stipendijního programu pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým
krajem ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce 2017/2018
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. s rozšířením Stipendijního programu pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým
krajem ve vybraných oborech vzdělání o obor kategorie H – Strojník silničních strojů,
2. se Stipendijním řádem pro školní rok 2017/2018 Stipendijního programu pro žáky
středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání,
schvaluje
Smlouvu o spolupráci při realizaci Stipendijního programu pro žáky středních škol
zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání č. OLP/2105/2017
mezi Libereckým krajem, Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská
360/3, příspěvková organizace a Silnicemi LK a.s.
a ukládá
1. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit materiál Úprava Stipendijního programu pro žáky středních
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škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání ve školním roce
2017/2018 k projednání Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 29. 08. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení
Smlouvy o spolupráci při realizaci Stipendijního programu pro žáky středních škol
zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání č. OLP/2105/2017
mezi Libereckým krajem, Střední školou strojní, stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace a Silnicemi LK a.s., k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje.

hlasování č. 76

pro

9

proti

0

Termín: 30. 09. 2017
zdržel se
0
byl přijat

76. Rozpočtové opatření č. 186/17 – úprava kapitoly 916 04 – odvody finančních
prostředků na MŠMT
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1176/17/RK
Rozpočtové opatření č. 186/17 – úprava kapitoly 916 04 – odvody finančních prostředků
na MŠMT
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 186/17, kterým se o celkovou částku 5.842,50 Kč navyšují příjmy
kraje a výdaje kraje v kapitole 916 04 – Účelové provozní neinvestiční dotace odboru
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu o finanční prostředky přijaté jako odvod za porušení
rozpočtové kázně a odvedené na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 186/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 29. 08. 2017
hlasování č. 77 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
77. Rozpočtové opatření č. 190/17 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1177/17/RK
Rozpočtové opatření č. 190/17 – úprava kapitoly 913 04 – příspěvkové organizace,
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 190/17, kterým se upravují dílčí ukazatele kapitoly 913 04 –
příspěvkové organizace odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové výši
3.343.580 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly
1. snížení dílčího ukazatele finanční rezerva na řešení provozních potřeb v průběhu roku
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

ve výši 3.343.580 Kč,
navýšení dílčího ukazatele Pedagogicko – psychologická poradna, Česká Lípa,
Havlíčkova 443, příspěvková organizace, ve výši 23.580 Kč na úhradu nájemného
za odloučené pracoviště v Novém Boru,
navýšení dílčího ukazatele Střední průmyslová škola stavební Liberec 1, Sokolovské
náměstí 14, příspěvková organizace, ve výši 451.000 Kč na opravu střechy a komínů,
navýšení dílčího ukazatele Střední uměleckoprůmyslová škola Železný Brod, Smetanovo
zátiší 470, příspěvková organizace, ve výši 603.000 Kč na opravu odvodnění
a komunikace u objektu školy,
navýšení dílčího ukazatele Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvková organizace, ve výši 421.000 Kč na úhradu nákladů souvisejících s opravou
střechy věžičky a úpravou spisovny pro archiv,
navýšení dílčího ukazatele Dětský domov Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace,
ve výši 21.000 Kč na zhotovení projektové dokumentace na opravu čističky odpadních
vod,
navýšení dílčího ukazatele Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103,
příspěvková organizace, ve výši 200.000 Kč na úhradu nákladů souvisejících
se stěhováním do nových prostor v objektu ve vlastnictví města, včetně pořízení
drobného hmotného majetku,

8.

navýšení dílčího ukazatele Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou,
Kamenná 404/4, příspěvková organizace, ve výši 100.000 Kč na výměnu topných těles,
9. navýšení dílčího ukazatele Pedagogicko – psychologická poradna, Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace, ve výši 266.000 Kč na opravu střechy objektu skladu a úhrada
nákladů za rekolaudaci objektu skladu,
10. navýšení dílčího ukazatele Gymnázium a Obchodní akademie, Tanvald, příspěvková
organizace, ve výši 408.000 Kč na pořízení šatních skříněk,
11. Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, Liberec, Masarykova 18, příspěvková organizace, ve výši 650.000 Kč
na úhradu zvýšených nákladů souvisejících se sloučením organizace a vystěhováním
objektu v ulici Masarykova 18, Liberec,
12. Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace, ve výši 200.000 Kč
na úhradu zvýšených nákladů souvisejících se sloučením organizace a vystěhováním
objektu v ulici Zeyerova čp. 31, Liberec
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 190/17 jako písemnou informaci na jednání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 29. 08. 2017
hlasování č. 78
pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
78. Odměny za 1. pololetí 2017 ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných
Libereckým krajem v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
P. Tulpa uvedl předložený materiál.
Bez připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1178/17/RK
Odměny za 1. pololetí 2017 ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým
krajem v resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Rada kraje po projednání
stanovuje
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem v resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, v souladu § 134 zákona č. 262/2006 Sb.,
a Směrnicí Rady Libereckého kraje č. 01/2007 odměny za 1. pololetí roku 2017
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, informovat jednotlivé ředitele příspěvkových organizací o výši stanovené
odměny.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 79 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
79. Výjimka z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Střední
škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1179/17/RK
Výjimka z nejvyššího počtu dětí v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Střední škola
a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
povoluje
výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí,
tzn. do počtu 28 dětí, v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Střední škola a Mateřská škola,
Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, pro školní rok 2017/2018
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit další postup v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 31. 08. 2017
hlasování č. 80 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
80. Změny kapacit oborů vzdělání středních škol zřizovaných Libereckým krajem
v rejstříku škol a školských zařízení
P. Tulpa sdělil, že z hlediska demografického vývoje není možné navyšovat kapacity škol
nad současný stav. Jakékoli jiné povolování škol bude vázáno na snížení kapacit, buď v rámci
základního školství a nebo středního školství. Dále zmínil svůj názor, že chybí článek spektra
středních škol, který by měl být doplněn. V Libereckém kraji není zastoupena střední škola
církevního typu, proto doporučuje schválit toto usnesení. Zdůraznil, že církev má pouze
základní školy, ale nemá střední školu, která je důležitým mezičlánkem na již existující
vysokou školu. Poté uvedl, že vznik zdravotnické školy na českolipsku je diametrálně
rozdílný.
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Mgr. Křeček uvedl, že se jedná o tzv. detašované pracoviště zdravotnické školy v Liberci
V červenci letošního roku bude předložen konkrétní materiál na jednání rady kraje.
Proběhla diskuze týkající se snížení kapacity a následného navýšení v jiných oborech
a středních školách.
Mgr. Křeček uvedl, že je zde předložen návrh na snížení kapacit v oboru obchodník, jenž
je dlouhodobě nenaplněn a v oboru kuchař – číšník, kde je kapacita vyšší než další uplatnění
žáků v praxi. Tento návrh na snížení kapacit byl vyjednán ve prospěch žádosti Jednoty
bratrské na vznik střední školy s kapacitou 275 žáků. V případě, že rada kraje schválí tento
návrh usnesení, tak žádost JB bude postoupena na MŠMT a bude záležet na rozhodnutí
MŠMT. Pokud MŠMT neschválí žádost JB, zůstanou kapacity v původním rozdělení.
Bez dalších připomínek a další diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1180/17/RK
Změny kapacit oborů vzdělání středních škol zřizovaných Libereckým krajem
v rejstříku škol a školských zařízení
Rada kraje po projednání
schvaluje
s účinností od 1. 9. 2017 snížení kapacit oborů vzdělání středních škol zřizovaných
Libereckým krajem ve prospěch zápisu střední školy, jejíž činnost bude vykonávat Střední
škola sociální a pedagogická Jana Blahoslava zřizovaná Jednotou bratrskou v Chrastavě,
a to v případě, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhoví žádosti Jednoty
bratrské o zápis střední školy a oborů vzdělání
a) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 66-41-L/01 Obchodník
ze 120 na 95 střední škole, jejíž činnost vykonává Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace,
b) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař-číšník
ze 180 na 90 střední škole, jejíž činnost vykonává Střední škola řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace,
c) snížení nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělání 65-51-H/01 Kuchař-číšník
ze 430 na 270 střední škole, jejíž činnost vykonává Střední škola gastronomie a služeb,
Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit usnesení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 81 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání rady kraje nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
81. Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
1)
Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace
2)
Gymnázia, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
P. Tulpa uvedl předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1181/17/RK
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Jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
1)
Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace
2)
Gymnázia, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
výsledky konkurzů na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky
1) Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace, ze dne 31. května 2017,
2) Gymnázia, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, ze dne 14. června 2017,
jmenuje
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, na vedoucí pracovní místo
ředitelky
1) Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707,
příspěvková organizace, Mgr. Hanu Kubátovou Ortovou, a to s účinností od 1. října 2017,
2) Gymnázia, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace, Mgr. Ivanu Netušilovou,
a to s účinností od 1. srpna 2017
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení jmenování a plných mocí
Mgr. Hany Kubátové Ortové a Mgr. Ivany Netušilové k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 82 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
82. Návrh úpravy činnosti a poskytování školských služeb v segmentu školských
výchovných a ubytovacích zařízení
M. Půta navrhl, aby po projednání bylo podrobněji rozepsáno usnesení a byla řešena pouze
první fáze, druhá fáze je pouze v obrysech, a tudíž by měla být řešena aktuálně.
Následně proběhla krátká diskuze.
Bez dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1182/17/RK
Návrh úpravy činnosti a poskytování školských služeb v segmentu školských
výchovných a ubytovacích zařízení
Rada kraje po projednání
schvaluje
návrh úpravy činnosti a poskytování školských služeb v segmentu školských výchovných
a ubytovacích zařízení
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit Radě Libereckého kraje informaci o dalším vývoji v segmentu
školských výchovných a ubytovacích zařízení.
Termín: 30. 06. 2018
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hlasování č. 83

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

83. Vyhlášení podmínek Dotačního programu doprava žáků na veletrh EDUCA
MYJOB LIBEREC 2017
P. Tulpa uvedl předložený materiál.
M. Půta navrhl, aby byla odborem školství řešena možnost uhrazení dopravy rodičům s dětmi
(např. poskytnutí jízdenek zdarma) v odpoledních hodinách, nikoli tak, jak je nastaveno nyní.
Poté proběhla krátká diskuze.
Bez dalších připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1183/17/RK
Vyhlášení podmínek Dotačního programu doprava žáků na veletrh EDUCA MYJOB
LIBEREC 2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
podmínky a vyhlášení Dotačního programu doprava žáků na veletrh EDUCA MYJOB
LIBEREC 2017 do celkové výše 200.000 Kč z kapitoly 917 04 - Transfery / odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit vyhlášení a zveřejnění Dotačního programu doprava žáků na veletrh
EDUCA MYJOB LIBEREC 2017.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 84 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
84. Předchozí písemný souhlas s přijetím darů příspěvkovými organizacemi resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1184/17/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. 19-ti párů obuvi v různých velikostech pro klienty dětského domova v celkové
hodnotě 6.720,44 Kč od společnosti HUMANIC CZ spol. s r.o., se sídlem náměstí
Svobody 76/11, 602 00 Brno – město, IČ 15270068, do vlastnictví příspěvkové
organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková
organizace, IČ 49864351,
2. nápojů pro klienty dětského domova v celkové hodnotě 8.001 Kč od společnosti
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o., se sídlem Českobrodská 1329, 198 00
Praha 14, IČ 41189698, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský domov,
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Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace, IČ 60252774,
b) finančních darů
1.

2.

3.

ve výši 27.740 Kč na úhradu záloh na obědové služby na období od 18. 9. 2017
do 31. 12. 2017 ve prospěch žáků školy od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, do vlastnictví
příspěvkové organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31,
příspěvková organizace, IČ 60254190,
ve výši 42.705 Kč na úhradu záloh na obědové služby na období od 2. 1. 2018
do 29. 6. 2018 ve prospěch žáků školy od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o.p.s., se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509, do vlastnictví
příspěvkové organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31,
příspěvková organizace, IČ 60254190,
ve výši 31.000 Kč na rozšíření vybavení v multisenzorické místnosti Snoezelen
(pomůcky k rozvíjení zrakového, auditivního, taktilního a dalšího vnímání žáků)
od společnosti Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08
Hradec Králové, IČ 42196451, do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková
organizace, IČ 46749799,

4.

c)

ve výši 15.000 Kč na rozšíření vybavení v multisenzorické místnosti od společnosti
A.RAYMOND JABLONEC s.r.o., se sídlem Československé armády 4609/27,
466 05 Jablonec nad Nisou, IČ 60486414, do vlastnictví příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7,
příspěvková organizace, IČ 46749799,
5. ve výši 1.900 Kč na kuchařské ošacení pro klientku dětského domova '''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''' od společnosti DEJME DĚTEM ŠANCI o. p. s., se sídlem Nad Nuslemi
714/11, 140 00 Praha 4, IČ 22903844, do vlastnictví příspěvkové organizace Dětský
domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace, IČ 49864360,
nadačního příspěvku

ve výši 20.000 Kč na náklady spojené s ohodnocením učitelů, kteří vedli nebo povedou
studentské projekty AMAVET, s pomůckami a službami souvisejícími s budoucími projekty
AMAVET a s pomůckami pro technické či přírodovědecké vzdělávání (robotika, vybavení
odborných učeben) od Nadace JABLOTRON, se sídlem Pod Skalkou 4567/33, 466 01
Jablonec nad Nisou, IČ 04564472, do vlastnictví příspěvkové organizace Střední průmyslová
škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková
organizace, IČ 46747991
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkových organizací.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 85 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
85. Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu
školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017
Mgr. Křeček stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
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USNESENÍ č. 1185/17/RK
Úprava finančních dokumentů u vybraných příspěvkových organizací resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
úpravu finančních dokumentů příspěvkových organizací
1. Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace,
IČ 60254190 navýšení čerpání prostředků fondu investic ve výši 75.059 Kč na zařazení
nové akce „Sklopná plynová pánev do školní kuchyně“
a změnu v Plánu investic organizace na rok 2017,
2. Dětský domov, Dubá – Deštná 6, příspěvková organizace, IČ 63778181
změna účelu čerpání prostředků fondu investic při zachování stejného objemu ve výši
450.000 Kč takto
• vyřazení akce „Výměna linolea chodby + oprava části schodiště“ ve výši 350.000 Kč,
• vyřazení akce „Vodovodní čerpadlo“ ve výši 50.000 Kč,
• zařazení nové akce „Oprava koupelny a WC 5. rodina“ ve výši 150.000 Kč,
• zařazení nové akce „Oprava a zastřešení schodiště vchodu do budovy“ ve výši
250.000 Kč,
a změnu v Plánu investic organizace na rok 2017,
3. Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace, IČ 00854999
a) navýšení čerpání prostředků rezervního fondu ve výši 250.000 Kč na opravu
komínových, odtahů pro kovářské výhně včetně sběrné digestoře a digestoře od přípravy
vosků pro dílnu uměleckého odlévání,
b) navýšení čerpání prostředků fondu investic v celkové výši 88.427 Kč, konkrétně na
• zařazení nové akce „Oprava komponentů kotelny včetně výměny termostatických
ventilů“ v rozpočtu 35.427 Kč,
• zařazení nové akce „Pila na kov pro dílnu uměleckého kovářství a zámečnictví“
v rozpočtu 53.000 Kč
a změnu v Plánu investic organizace na rok 2017,
4.

5.

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků, příspěvková organizace, IČ 71229230
a) čerpání prostředků rezervního fondu v celkové výši 1.145.218 Kč, konkrétně v částce
512.386,84 Kč na krytí neuznatelných nákladů projektu Trojlístek a v částce
632.831,33 Kč na krytí ztráty z roku 2016,
b) čerpání fondu odměn ve výši 45.000 Kč na odměny kmenovým zaměstnancům
za mimořádné práce konané nad rámec pracovních povinností a nad rámec pracovního
úvazku, za vzornou reprezentaci a propagaci organizace na veřejnosti a za pomoc
při zajištění provozu organizace při mimořádných situacích,
Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, E. Krásnohorské 921, příspěvková
organizace, IČ: 46748059
a) navýšení čerpání prostředků rezervního fondu v celkové výši 101.258 Kč, konkrétně
• ve výši 1.258 Kč na úhradu sankce z projektu na opravu venkovního hřiště,
• ve výši 100.000 Kč na nákup interaktivní obrazovky a multimediálního počítače
s výukovým obsahem,
b) navýšení čerpání fondu investic ve výši 130.000 Kč na již schválenou akci „Zámková
dlažba s obrubníkem + kotvený přístřešek pro 10 kol“ ,
a změnu v Plánu investic organizace na rok 2017
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a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, seznámit se schválenými finančními dokumenty ředitele příspěvkových
organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 21. 07. 2017
hlasování č. 86 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
86. Revokace části usnesení č. 568/17/RK - výsledek hospodaření, Základní škola
a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace, za rok 2016
Bez diskuze a připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1186/17/RK
Revokace části usnesení č. 568/17/RK - výsledek hospodaření, Základní škola
a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace, za rok 2016
Rada kraje po projednání
ruší
bod 2) usnesení č. 5681/17/RK ze dne 4. 4. 2017, kterým byl schválen zlepšený výsledek
hospodaření Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec, příspěvková organizace,
za rok 2016 ve výši 89.507,34 Kč a jeho převedení na účet výsledek hospodaření
předcházejících účetních období ve výši 89.507,34 Kč,
schvaluje
zlepšený výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec,
příspěvková organizace, za rok 2016 ve výši 89.507,34 Kč a jeho přidělení do rezervního
fondu ve výši 89.507,34 Kč
a ukládá
Mgr. Renému Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, vyrozumět o tomto usnesení ředitele
příspěvkové organizace.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 87 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
87. Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka komponentů
do kotelny a výměna termostatických ventilů – objekt v ul. Skálova, Turnov“ Střední
uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší odbornou školou, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1187/17/RK
Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka komponentů do
kotelny a výměna termostatických ventilů – objekt v ul. Skálova, Turnov“ Střední
uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší odbornou školou, Turnov, Skálova 373,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) v souladu se Směrnicí rady kraje č. 2/2016 se zahájením výběrového řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Dodávka komponentů do kotelny a výměna termostatických
- 68 -

Zápis z 11. zasedání RK konaného dne 20. 6. 2017
ventilů – objekt v ul. Skálova, Turnov“ Střední uměleckoprůmyslovou školou a Vyšší
odbornou školou, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace,
b) s textem „Výzvy k podání nabídky“
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zadáním veřejné zakázky
malého rozsahu ředitelce příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 88 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
88. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Vybavení domova mládeže nábytkem
a mobiliářem“ Střední školou řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66,
příspěvková organizace
P. Tulpa ve stručnosti uvedl předložený materiál.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1188/17/RK
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Vybavení domova mládeže nábytkem
a mobiliářem“ Střední školou řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66,
příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky „Vybavení domova mládeže nábytkem
a mobiliářem“ Střední školou řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66,
příspěvková organizace, v otevřeném řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek,
2. s textem „zadávací dokumentace“
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, zajistit předání informace o udělení souhlasu se zahájením zadávacího řízení
řediteli příspěvkové organizace.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 89 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
89. Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední škole řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace
P. Tulpa uvedl předložený materiál.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1189/17/RK
Vyřazení nepotřebného movitého majetku svěřeného Střední škole řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace
Rada kraje po projednání
souhlasí
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s vyřazením nepotřebného movitého majetku – jazykové laboratoře, svěřeného Střední škole
řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace, IČ 00140147
a ukládá
Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, vyrozumět o tomto usnesení ředitele příspěvkové organizace.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 90 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
90. (106) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 189/17 – úprava kapitoly 917 04 –
transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Systémová podpora
vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální
Mgr. Křeček uvedl předložený materiál.
Následně proběhla diskuze o výši příspěvku na jednoho žáka.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1190/17/RK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 189/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery
odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Systémová podpora vzdělávání žáků
zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální
Rada kraje po projednání
souhlasí
1. se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 189/17, kterým se upravují ukazatele
kapitoly 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu v celkové
výši 603.900 Kč bez dopadu na celkový objem kapitoly
A. snížení ukazatele: číslo akce 04800880000 - Systémová podpora vzdělávání žáků
ve speciálních základních školách ve výši 603.900 Kč,
B. zavedení nových specifických ukazatelů
a) číslo akce 04805774467 s názvem Základní škola a Mateřská škola Mírová 81,
Mimoň, příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 16.500 Kč,
b) číslo akce 04805794479 s názvem Základní škola, Praktická škola a Mateřská škola,
Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvková organizace - Systémová podpora
vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální
ve výši 234.300 Kč,
c) číslo akce 04805784478 s názvem Základní škola praktická, Nový Bor, náměstí Míru
104, okres Česká Lípa, příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání
žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši
9.900 Kč,
d) číslo akce 04805802452 s názvem Základní škola Český Dub, okres Liberec,
příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 9.900 Kč,
e)

číslo akce 04805812497 s názvem Základní škola a Mateřská škola, Raspenava,
okres Liberec - příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků
zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 39.600 Kč,
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f)

číslo akce 04805822314 s názvem Základní škola praktická a Základní škola
speciální, Frýdlant, okres Liberec - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 59.400 Kč,
g) číslo akce 04805832302 s názvem Základní škola a Mateřská škola, Hrádek
nad Nisou - Loučná, příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků
zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 42.900 Kč,
h) číslo akce 04805842310 s názvem Základní škola, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková
organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího
programu Základní škola speciální ve výši 95.700 Kč,
i) číslo akce 04805855479 s názvem Základní škola, Rokytnice nad Jizerou,
příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 3.300 Kč,
j) číslo akce 04805865424 s názvem Základní škola praktická a základní škola
speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková organizace - Systémová podpora
vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální
ve výši 3.300 Kč,
k) číslo akce 04805885491 s názvem Základní škola speciální a mateřská škola
speciální Jilemnice - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 42.900 Kč,
l) číslo akce 04805875490 s názvem Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov,
příspěvková organizace - Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených
do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 46.200 Kč,
2.

s poskytnutím účelové neinvestiční dotace pro Základní školu, Praktickou školu
a Mateřskou školu, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvkovou organizaci, IČ 70982228,
se sídlem Moskevská 679, 470 01 Česká Lípa na akci číslo 04805794479 Systémová
podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální
ve výši 234.300 Kč,

3.

se zněním Smlouvy č. OLP/2130/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou, Praktickou školou
a Mateřskou školou, Česká Lípa, Moskevská 679, příspěvkovou organizací,
IČ 70982228, se sídlem Moskevská 679, 470 01 Česká Lípa,
rozhoduje
o poskytnutí účelových neinvestičních dotací v celkové výši 369.600 Kč pro
a) Základní školu a Mateřskou školu Mírová 81, Mimoň, příspěvkovou organizaci,
IČ 48282545, se sídlem Mírová 81, 471 24 Mimoň na akci číslo 04805774467
Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní
škola speciální ve výši 16.500 Kč,
b) Základní školu praktickou, Nový Bor, náměstí Míru 104, okres Česká Lípa, příspěvkovou
organizaci, IČ 70975191, se sídlem náměstí Míru 104, 473 01 Nový Bor na akci číslo
04805784478 Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího
programu Základní škola speciální ve výši 9.900 Kč,
c) Základní školu Český Dub, okres Liberec, příspěvkovou organizaci, IČ 70695261,
se sídlem Komenského 46, 463 43 Český Dub na akci číslo 04805802452 Systémová
podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální
ve výši 9.900 Kč,
d) Základní školu a Mateřskou školu, Raspenava, okres Liberec - příspěvkovou organizaci,
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e)

IČ 72744189, se sídlem Fučíkova 430, 464 01 Raspenava na akci číslo 04805812497
Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní
škola speciální ve výši 39.600 Kč,
Základní školu praktickou a Základní školu speciální, Frýdlant, okres Liberec,
IČ 46745751, se sídlem Husova 784, 464 01 Frýdlant na akci číslo 04805822314
Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní
škola speciální ve výši 59.400 Kč,

f)

Základní školu a Mateřskou školu, Hrádek nad Nisou - Loučná, příspěvkovou organizaci,
IČ 70983127, se sídlem Hartavská 220, 463 34 Hrádek nad Nisou na akci číslo
04805832302 Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího
programu Základní škola speciální ve výši 42.900 Kč,
g) Základní školu, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou organizaci, IČ 72742038, se sídlem
Orlí 140/7, 460 01 Liberec na akci číslo 04805842310 Systémová podpora vzdělávání
žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 95.700 Kč,
h) Základní školu, Rokytnice nad Jizerou, příspěvkovou organizaci, IČ 70910600, se sídlem
Dolní Rokytnice 172, 512 44 Rokytnice nad Jizerou na akci číslo 04805855479
Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní
škola speciální ve výši 3.300 Kč,
i)

Základní školu praktickou a základní školu speciální Lomnice nad Popelkou,
příspěvkovou organizaci, IČ 72742372, se sídlem Školní náměstí 1000, 512 51 Lomnice
nad Popelkou na akci číslo 04805865424 Systémová podpora vzdělávání žáků
zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši 3.300 Kč,
j) Základní školu speciální a mateřskou školu speciální Jilemnice, IČ 71186581, se sídlem
Roztocká 994, 514 01 Jilemnice na akci číslo 04805885491 Systémová podpora
vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální ve výši
42.900 Kč,
k) Mateřskou školu a Základní školu Sluníčko Turnov, příspěvkovou organizaci,
IČ 71173854, se sídlem Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov na akci číslo 04805875490
Systémová podpora vzdělávání žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní
škola speciální ve výši 46.200 Kč, a to za podmínky schválení změny rozpočtu rozpočtové opatření č. 189/17 Zastupitelstvem Libereckého kraje,
schvaluje
a) znění Smlouvy č. OLP/2086/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou a Mateřskou školou Mírová 81, Mimoň,
příspěvkovou organizací, IČ 48282545, se sídlem Mírová 81, 471 24 Mimoň,
b) znění Smlouvy č. OLP/2129/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou praktickou, Nový Bor, náměstí Míru
104, okres Česká Lípa, příspěvkovou organizací, IČ 70975191, se sídlem náměstí Míru
104, 473 01 Nový Bor,
c)

znění Smlouvy č. OLP/2133/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou Český Dub, okres Liberec,
příspěvkovou organizací, IČ 70695261, se sídlem Komenského 46, 463 43 Český Dub,
d) znění Smlouvy č. OLP/2136/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou a Mateřskou školou, Raspenava, okres
Liberec - příspěvkovou organizací, IČ 72744189, se sídlem Fučíkova 430, 464 01
Raspenava,
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e)

f)

znění Smlouvy č. OLP/2137/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou praktickou a Základní školou speciální,
Frýdlant, okres Liberec, IČ 46745751, se sídlem Husova 784, 464 01 Frýdlant,
znění Smlouvy č. OLP/2140/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou a Mateřskou školou, Hrádek nad Nisou
- Loučná, příspěvkovou organizací, IČ 70983127, se sídlem Hartavská 220, 463 34
Hrádek nad Nisou,

g) znění Smlouvy č. OLP/2142/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou, Liberec, Orlí 140/7, příspěvkovou
organizací, IČ 72742038, se sídlem Orlí 140/7, 460 01 Liberec,
h) znění Smlouvy č. OLP/2145/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou, Rokytnice nad Jizerou, příspěvkovou
organizací, IČ 70910600, se sídlem Dolní Rokytnice 172, 512 44 Rokytnice nad Jizerou,
i) znění Smlouvy č. OLP/2146/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou praktickou a základní školou speciální
Lomnice nad Popelkou, příspěvkovou organizací, IČ 72742372, se sídlem Školní náměstí
1000, 512 51 Lomnice nad Popelkou,
j)

znění Smlouvy č. OLP/2148/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Základní školou speciální a mateřskou školou speciální
Jilemnice, IČ 71186581, se sídlem Roztocká 994, 514 01 Jilemnice,
k) znění Smlouvy č. OLP/2147/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje mezi Libereckým krajem a Mateřskou školou a Základní školou Sluníčko Turnov,
příspěvkovou organizací, IČ 71173854, se sídlem Kosmonautů 1641, 511 01 Turnov,
a ukládá
1. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 189/17 k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
2.

Termín: 29. 08. 2017
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení
smluv č. OLP/2086/2017, OLP/2129/2017, OLP/2130/2017, OLP/2133/2017,
OLP/2136/2017, OLP/2137/2017, OLP/2140/2017, OLP/2142/2017, OLP/2145/2017,
OLP/2146/2017, OLP/2147/2017, OLP/2148/2017 k podpisu Petru Tulpovi, náměstkovi
hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
po schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 189/17 Zastupitelstvem
Libereckého kraje.

hlasování č. 91

pro

9

proti

0

Termín: 31. 10. 2017
zdržel se
0
byl přijat

91. (90) Aktualizace Jednacího řádu a změna nominací v Komisi rady kraje s názvem
„Rada pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji“
Na jednání rady kraje byl přizván Bc. Jaroslav Křepel, vedoucí oddělení projektů
financovaných ze strukturálních fondů.
M. Půta se dotázal, zda je nominován zástupce ze společnosti JABLOTRON.
Ing. Loučková Kotasová přislíbila, že situaci prověří a následně bude informovat členy rady
kraje.
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Bez dalších připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1191/17/RK
Aktualizace Jednacího řádu a změna nominací v Komisi rady kraje s názvem „Rada
pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji“
Rada kraje po projednání
schvaluje
nový Jednací řád Komise rady kraje s názvem „Rada pro výzkum, vývoj a inovace
v Libereckém kraji“,
jmenuje
Ing. Luboše Komárka, MSc., jako zástupce člena za Nanoprogress z.s.,
odvolává
Mgr. Martina Šlaise, PhD., jako zástupce člena za Nanoprogress z.s.
a ukládá
1) Martinovi Půtovi, hejtmanovi, podepsat schválený Jednací řád Komise rady kraje
s názvem „Rada pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji“,
Termín: 29. 08. 2017
2) Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit předložení
písemné informace o změnách ve složení Rady pro výzkum, vývoj a inovace na jednání
zastupitelstva kraje.
hlasování č. 92

pro

9

proti

0

Termín: 29. 08. 2017
zdržel se
0
byl přijat

92. (91) Smlouva o vertikální spolupráci mezi Libereckým krajem a společností ARR –
Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – Rámcová příkazní smlouva a Rámcová
smlouva o dílo
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Petr Dobrovský, jednatel ARR – Agentura
regionálního rozvoje, spol. s r.o.
Ing. Loučková Kotasová podrobně popsala předložený materiál.
Ing. Dobrovský uvedl, že předložením materiálu je naplněna zákonná podmínka, která
umožňuje naplnění současných dohod, aby ARR mohla pracovat pro rezorty krajského úřadu.
M. Půta se dotázal na virtuální inkubátor.
Následně proběhla diskuze týkající se reorganizace ARR. Členové rady kraje se dohodli,
že po projednání bude doplněna příloha č. 7 – přehled hlavních služeb a činností
poskytovaných společností ARR s.r.o.
Bez dalších připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1192/17/RK
Smlouva o vertikální spolupráci mezi Libereckým krajem a společností ARR –
Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. – Rámcová příkazní smlouva a Rámcová
smlouva o dílo
Rada kraje po projednání
schvaluje
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1) Rámcovou příkazní smlouvu č. OLP/2230/2017 uzavíranou mezi Libereckým krajem
a společností ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., IČ 48267210, se sídlem
Dr. Milady Horákové 185/66, 460 07 Liberec VII – Horní Růžodol dle § 11 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na zajištění služeb
specifikovaných v Rámcové příkazní smlouvě,
2) Rámcovou smlouvu o dílo č. OLP/2231/2017 uzavíranou mezi Libereckým krajem
a společností ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., IČ 48267210, se sídlem
Dr. Milady Horákové 185/66, 460 07 Liberec VII – Horní Růžodol dle § 11 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na zajištění služeb
specifikovaných v Rámcové smlouvě o dílo,
3) plnou moc č. PM/62/2017 pro ARR – Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o.,
k zastupování Libereckého kraje ve věci plnění Rámcové příkazní smlouvy
č. OLP/2230/2017
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
1) zajistit předložení Rámcové příkazní smlouvy č. OLP/2230/2017, Rámcové smlouvy
o dílo č. OLP/2231/2017 a plné moci č. PM/62/2017 Martinu Půtovi, hejtmanovi,
k podpisu,
Termín: 20. 07. 2017
2) předkládat vždy k 30. 6. a 31. 12. daného roku radě kraje zprávu o uzavřených zakázkách
Libereckého kraje s ARR – Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o.
hlasování č. 93

pro

9

proti

0

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

93. (92) Rozpočtové opatření č. 175/17 – snížení výdajů kapitoly 923 14 –
Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů
v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor - ukončení přípravy
projektu „Silnice II/279 Svijany – Kobyly“ a „Silnice II/286 Košťálov - Ploužnice“
Ing. Loučková Kotasová uvedla předložený materiál.
M. Půta navrhl doplnění usnesení o ukládací doložku M. Pieterovi, a to následovně
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řešit úsek „Silnice II/279 Svijany - Kobyly“ v rámci
velkoplošné opravy vozovky silnice II/279.
Termín: 30. 6. 2017
Bez dalších připomínek nechal M. Půta hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1193/17/RK
Rozpočtové opatření č. 175/17 – snížení výdajů kapitoly 923 14 – Spolufinancování EU,
odbor investic a správy nemovitého majetku a navýšení výdajů v kapitole 923 03 –
Spolufinancování EU, ekonomický odbor - ukončení přípravy projektu „Silnice II/279
Svijany – Kobyly“ a „Silnice II/286 Košťálov - Ploužnice“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
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o ukončení prací na přípravě projektu "Silnice II/279 Svijany - Kobyly" a projektu "Silnice
II/286 Košťálov - Ploužnice",
schvaluje
rozpočtové opatření č. 175/17, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 14 - Spolufinancování
EU, odbor investic a správy nemovitého majetku celkem o částku 3.800.000 Kč a současně
se navyšují výdaje v kapitole 923 03 - Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy
na kofinancování IROP a TOP celkem o částku 3.800.000 Kč
a ukládá
1. Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, ukončit veškeré práce
na přípravě projektů "Silnice II/279 Svijany - Kobyly" a "Silnice II/286 Košťálov Ploužnice",
2.

Termín: 30. 06. 2018
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 175/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje,

3.

Termín: 29. 08. 2017
Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných
zakázek, řešit úsek „Silnice II/279 Svijany - Kobyly“ v rámci velkoplošné opravy
vozovky silnice II/279.

hlasování č. 94 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.

0

Termín: 30. 06. 2018
zdržel se
0
byl přijat

94. (93) Veřejná zakázka malého rozsahu „Analýza progresivních odvětví Libereckého
kraje“ – informace o změně lhůty pro podání nabídky
Ing. Loučková Kotasová podrobně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1194/17/RK
Veřejná zakázka malého rozsahu „Analýza progresivních odvětví Libereckého kraje“ –
informace o změně lhůty pro podání nabídky
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o změně lhůty pro podání nabídek ze dne 2. 6. 2017 na 9. 6. 2017 u výběrového
řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Analýza progresivních odvětví Libereckého kraje“
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajištění dalšího postupu
dle Směrnice rady kraje č. 2/2016.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 95 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.

- 76 -

Zápis z 11. zasedání RK konaného dne 20. 6. 2017
95. (94) Smlouva o úhradě výdajů spojených s účastí na vzdělávací akci v rámci
projektu „Smart akcelerátor Libereckého kraje“ s reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000
848
M. Půta stručně shrnul informace uvedené v předloženém materiálu.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1195/17/RK
Smlouva o úhradě výdajů spojených s účastí na vzdělávací akci v rámci projektu
„Smart akcelerátor Libereckého kraje“ s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848“
Rada kraje po projednání
schvaluje
1) vzor „Smlouvy o úhradě výdajů spojených s účastí na vzdělávací akci“, která bude
uzavřena mezi Libereckým krajem a příjemcem - zaměstnavatelem účastníka vzdělávací
akce,
2) vzor „Smlouvy o úhradě výdajů spojených s účastí na vzdělávací akci“, která bude
uzavřena mezi Libereckým krajem a příjemcem - účastníkem vzdělávací akce,
souhlasí
s pověřením Mgr. Michaela Otty k uzavírání smluv mezi Libereckým krajem a jednotlivými
účastníky vzdělávacích akcí nebo jejich zaměstnavateli v rámci projektu „Smart akcelerátor
Libereckého kraje“ s reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000848“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit další postup podle
přijatého usnesení.
Termín: 30. 09. 2019
hlasování č. 96 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
96. (95) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Studie odtokových poměrů
včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy“
Bc. Křepel uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1196/17/RK
Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Studie odtokových poměrů včetně
návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výběru dodavatele veřejné zakázky „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných
protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy“, v souladu s ustanovením § 122 odst. 1
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to účastníka, společnost
VRV + SHDP + VALBEK, za kterou jedná vedoucí společník společnost Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a. s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, IČO 471 16 901,
za nabídkovou cenu 3.279.742,00 Kč bez DPH, tj. 3.968.488 Kč včetně DPH,
schvaluje
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smlouvu o dílo č. OLP/902/2017 mezi Libereckým krajem a společností VRV + SHDP +
VALBEK, za kterou jedná vedoucí společník společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a. s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, IČO 471 16 901
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. 07. 2017
hlasování č. 97 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
97. (96) Zmařená investice – projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností
obvodových konstrukcí budov Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant“
M. Půta požádal o doplnění důvodové zprávy po projednání o podrobný popis celého vývoje
realizace projektu.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1197/17/RK
Zmařená investice – projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových
konstrukcí budov Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
informaci o ukončení přípravy projektu „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových
konstrukcí budov Střední školy hospodářské a lesnické, Frýdlant“ připravovaného v rámci
Operačního programu Životní prostředí 2007-2013, a to na základě usnesení Rady
Libereckého kraje č. 613/13/RK ze dne 2. 4. 2013,
souhlasí
s vyřazením majetku celkem ve výši 1.669.057,42 Kč vedeného na účtu 042 – nedokončený
dlouhodobý hmotný majetek, pořízeného v rámci přípravy a realizace projektu „Zlepšení
tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední školy hospodářské
a lesnické, Frýdlant“ z evidence kraje jako zmařenou investici
Název

Pořizovací
cena

Rok
pořízení

Energetický audit, studie, žádost o poskytnutí dotace

429.887,50

2008

Projektová dokumentace jako podklad pro výběr zhotovitele
stavby

196.350,00

2008

Projektová dokumentace (ke stavebnímu povolení, pro provedení
stavby)

565.728,38

2009

450,00

2009

28.560,00

2009

Uveřejnění formuláře na centrální adrese (Česká Pošta)
Činnost energetického auditora k projektové dokumentaci pro
provedení stavby
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Aktualizace energetického auditu

35.700,00

2009

Úprava energetického auditu

29.750,00

2009

Projekční práce

23.045,54

2009

119.000,00

2009

252,00

2012

Projekční práce

240.334,00

2012

Celkem

1.669.057,42 Kč

Administrace veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby
Uveřejnění formuláře (NESS Czech s.r.o.)

a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů a územního plánování, zajistit další postup při likvidaci majetku
kraje jako zmařenou investici.
Termín: 31. 07. 2017
hlasování č. 98 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.
98. (97) Rozpočtové opatření č. 195/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí
o poskytnutí dotace v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Ing. Loučková Kotasová uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1198/17/RK
Rozpočtové opatření č. 195/17 – úpravy dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů a rozhodnutí
o poskytnutí dotace v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 195/17, kterým se upravují dílčí ukazatele v kapitole
923 02 – Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, projekt
„Kotlíkové dotace“ v úhrnné výši 610.001,36 Kč, bez dopadu na celkový objem kapitoly a to
a) snížením vybraných dílčích ukazatelů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU
„Kotlíkové dotace“ v úhrnné výši 610.001,36 Kč na základě předložených vyúčtování
dotací a odstoupení žadatelů od projektů,
b) navýšení nerozepsaných rezerv o částku 32.501,36 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 577.500,00 Kč takto
č.a.

jméno příjemce

původní výše
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dotace (v Kč)
schválená radou
kraje

nová výše
dotace (v
Kč)

267433000
''''''''''''''''''' ''''''' '' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''
0

0,00

112.500

267435000
''''''' '''''''''''''''' '' '''''''''''''''''''' '''''''''''''''
0

0,00

112.500

267427000
''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''' '' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''
0

0,00

127.500

267437000
'''''''''''''''''''' '''''''''' '' '''''''''''''''''''''' ''''''''''''''
0

0,00

112.500

267438000
''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''' '' '''''''''''''''''''' ''''''''''''''''
0

0,00

112.500

rozhoduje
o poskytnutí účelových investičních dotací z rozpočtu Libereckého kraje v rámci kapitoly
923 02 - Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, do úhrnné
výše 577.500 Kč, níže uvedeným žadatelům do uvedené výše a o uzavření smluv se žadateli
podle vzoru schváleného usnesením č. 738/16/RK
Registrační číslo žadatele
1433
Jméno a příjmení žadatele
''''''''''''''''''' '''''''
Datum narození žadatele
''''''''''''''''''''''''
Zdroj vytápění
Kondenzační kotel na zemní plyn; otopná soustava
Zhodnocení energetickým specialistou
Dílčí výměna oken.
Výše poskytnuté dotace
112500,00 Kč
Podíl na celkových výdajích
75%
Doba realizace projektu
11.11.2016 - 10.11.2017
Místo realizace:
Adresa
''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''''''''' '''''''' '''''''''''''''''''''''
Číslo listu vlastnictví
''''''''
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
'''''''''
Katastrální území
'''''''''''''''''''''' '''''''' ''''''''''''''''''''
Počet bytových jednotek
2
Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
Zdroj vytápění
Zhodnocení energetickým specialistou
Výše poskytnuté dotace
Podíl na celkových výdajích
Doba realizace projektu

1435
''''''' '''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Kondenzační kotel na zemní plyn; otopná soustava
Výměna vstupních a balkonových dveří.
112500,00 Kč
75%
14.11.2016 - 13.11.2017
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Místo realizace:
Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

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

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele
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

1427
'''''''''' '''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''
Tepelné čerpadlo
Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
127500,00 Kč
85%
14.11.2016 - 13.11.2017

Registrační číslo žadatele
Jméno a příjmení žadatele
Datum narození žadatele

1437
'''''''''''''''''' ''''''''''
''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa
Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy.
112500,00 Kč
75%
22.11.2016 - 21.11.2017

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
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:

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

''''''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''' '''''''' ''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''''
'''''''''
''''''''
''''''''''''''''''''''' '''''''''''''
1
1438
''''''''''''''''''' '''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''
Kotel na tuhá paliva s automatickým přikládáním –
kombinovaný uhlí/biomasa
Dílčí výměna oken.
112500,00 Kč
75%
24.11.2016 - 23.11.2017
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Adresa
Číslo listu vlastnictví
Číslo parcely zastavěné nemovitosti
Katastrální území
Počet bytových jednotek

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

a ukládá
a) 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. 08. 2017
b) Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 195/17 jako písemnou informaci
na jednání zastupitelstva kraje.
hlasování č. 99 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.

0

Termín: 29. 08. 2017
zdržel se
0
byl přijat

99. (98) Rozpočtové opatření č. 196/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 Spolufinancování
EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02 Spolufinancování EU, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů – závazek předfinancování projektu
„Regionální stálá konference Libereckého kraje II“
Ing. Loučková Kotasová seznámila členy rady kraje s předloženým materiálem.
Následně proběhla diskuze o regionální stálé konferenci.
Bez další diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1199/17/RK
Rozpočtové opatření č. 196/17 – snížení výdajů kapitoly 923 03 Spolufinancování EU,
ekonomický odbor a navýšení výdajů v kapitole 923 02 Spolufinancování EU, odbor
regionálního rozvoje a evropských projektů – závazek předfinancování projektu
„Regionální stálá konference Libereckého kraje II“
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) předložení projektové žádosti projektu "Regionální stálá konference Libereckého kraje
II" do výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc,
b) rozpočtové opatření č. 196/17, kterým se snižují výdaje kapitoly 923 03 –
Spolufinancování EU, ekonomický odbor, Rezervy na kofinancování IROP a TOP
celkem o částku 500.000 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 923 02 –
Spolufinancování EU, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů celkem o částku
500.000 Kč na realizaci projektu „Regionální stálá konference Libereckého kraje II“,
souhlasí
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s předpokládaným předfinancováním projektu "Regionální stálá konference Libereckého
kraje" do výše 4.600.000 Kč a jeho rozložením v letech 2017 - 2019,
a ukládá
1. Ing. Radce Loučkové Kotasové, členu rady kraje, řízením rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
a) předložit závazek předpokládané výše předfinancování projektu „Regionální stálá
konference Libereckého kraje II“ Zastupitelstvu Libereckého kraje ke schválení,
Termín: 27. 06. 2017
b) zajistit řízení projektu „Regionální stálá konference Libereckého kraje II“ v případě
jeho schválení řídícím orgánem Operačního programu Technická pomoc,
2.

Termín: 30. 09. 2019
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky správy
majetku a informatiky, předložit rozpočtové opatření č. 196/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.

hlasování č. 100 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.

0

Termín: 29. 08. 2017
zdržel se
0
byl přijat

100. (99) Projekt – „Transformace - Domov Sluneční dvůr p.o. – lokalita Sosnová“ –
závazek spolufinancování
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1200/17/RK
Projekt – „Transformace - Domov Sluneční dvůr p.o. – lokalita Sosnová“ – závazek
spolufinancování
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita
Sosnová“ do 49. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle
2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi,
souhlasí
a) se závazkem předpokládaného spolufinancování projektu „Transformace - Domov
Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Sosnová“ do výše 7.668.647 Kč a jeho rozložením v letech
2017 – 2025 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 49. výzvy
Integrovaného regionálního operačního programu,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „Transformace - Domov Sluneční dvůr,
p.o. – lokalita Sosnová“ Libereckým krajem do výše 23.522.930 Kč a jeho rozložením
v letech 2017 – 2020
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování,
1) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu
„Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Sosnová“ zastupitelstvu kraje
ke schválení,
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Termín: 27. 06. 2017
2) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Transformace - Domov Sluneční dvůr, p.o. – lokalita Sosnová“ v případě jeho schválení
řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu.
hlasování č. 101 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen MUDr. Sobotka.

0

Termín: 31. 12. 2025
zdržel se
0
byl přijat

101. (103.b) Projekt – „Transformace - Domov Sluneční dvůr p.o. – lokalita Sosnová“ –
závazek spolufinancování
Ing. Loučková Kotasová seznámila členy rady kraje s obsahem písemné informace týkající
se podnikatelského inkubátoru.
Poté proběhla krátká diskuze na toto téma.
M. Půta konstatoval, že o této písemné informaci bude hlasováno najednou v bloku
písemných informací.
102. (111) Delegace zástupce Libereckého kraje na Valné shromáždění ESÚS NOVUM,
s r. o.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1201/17/RK
Delegace zástupce Libereckého kraje na Valné shromáždění ESÚS NOVUM, s r. o.
Rada kraje po projednání
ruší
delegaci Martina Půty, hejtmana Libereckého kraje, jako zástupce kraje na zasedání valného
shromáždění Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným,
které se uskuteční dne 21. 6. 2017 v Muzeu papírnictví v Dusznikach Zdroju,
deleguje
Ing. Jitku Volfovou, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky, jako zástupce kraje na zasedání valného shromáždění Evropského
seskupení pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným, které se uskuteční dne
21. 6. 2017 v Muzeu papírnictví v Dusznikach Zdroju
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zastupovat Liberecký kraj na valném shromáždění Evropského seskupení
pro územní spolupráci NOVUM s ručením omezeným dne 21. 6. 2017 a hlasovat v souladu
s navrženými usneseními.
Termín: 21. 06. 2017
hlasování č. 102 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
103. (101) Odměna za I. pololetí 2017 řediteli Střediska ekologické výchovy Libereckého
kraje, příspěvkové organizace

- 84 -

Zápis z 11. zasedání RK konaného dne 20. 6. 2017
Na jednání rady kraje byla přizvána RNDr. Jitka Šádková, vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství.
J. Löffelmann stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1202/17/RK
Odměna za I. pololetí 2017 řediteli Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvkové organizace
Rada kraje po projednání
stanovuje
Ing. Martinu Modrému, PhD., řediteli Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvkové organizace, se sídlem Jizerská 190, 463 62 Hejnice, IČ 75053144, odměnu
za I. pololetí roku 2017 dle přílohy důvodové zprávy
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členovi rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova, zajistit předložení rozhodnutí o poskytnutí odměny pro Ing. Martina
Modrého, PhD., k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 06. 2017
hlasování č. 103 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
104. (102) Rozpočtové opatření č. 197/17 - zapojení účelové investiční dotace
z Ministerstva zemědělství ČR na opatření ve veřejném zájmu v lesích do rozpočtu 2017
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1203/17/RK
Rozpočtové opatření č. 197/17 - zapojení účelové investiční dotace z Ministerstva
zemědělství ČR na opatření ve veřejném zájmu v lesích do rozpočtu 2017
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 197/17, kterým se
a) navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 o poskytnutou účelovou
investiční dotaci z Ministerstva zemědělství ČR na opatření ve veřejném zájmu v lesích
ve výši 1.861.151 Kč, určenou podniku Lesy České republiky s. p. na projekt „Vodní
nádrž Rynoltice - Polesí“,
b) navyšují výdaje kapitoly 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství,
o částku 1.861.151 Kč, určenou podniku Lesy České republiky s. p. na projekt „Vodní
nádrž Rynoltice - Polesí“
a ukládá
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 197/17 jako písemnou informaci
na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 29. 08. 2017
hlasování č. 104 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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105. (107) Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/5378/2016 o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje obci Nový Oldřichov
J. Löffelmann shrnul informace uvedené v předloženém materiálu.
Bez připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1204/17/RK
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/5378/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje obci Nový Oldřichov
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Nový Oldřichov, se sídlem Mistrovice č.p. 51, 471 13 Nový
Oldřichov, IČO 00260789, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava střechy budovy
základní a mateřské školy“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 2.1 – Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva
Libereckého kraje č. 375/16/ZK ze dne 21. 6. 2016,
souhlasí
1) s prodloužením termínu ukončení realizace projektu „Oprava střechy budovy základní
a mateřské školy“ z 30. 6. 2017 na 31. 12. 2017, a prodloužením termínu pro předložení
závěrečného vyúčtování projektu z 19. 8. 2017 na 19. 2. 2018, a z 30. 9. 2017
na 31. 3. 2018 pro případ, že se na projekt vztahuje podmínka kolaudačního souhlasu
nebo kolaudačního rozhodnutí,
2) se zněním dodatku č. 1 ke smlouvě č.OLP/5378/2016, o poskytnutí účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Nový Oldřichov, se sídlem
Mistrovice č.p. 51, 471 13 Nový Oldřichov, IČO 00260789 a Libereckým krajem, jehož
předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování, projektu
„Oprava střechy budovy základní a mateřské školy“
a ukládá
Jiřímu Löffelmannu, členu rady kraje, řízení resortu životní prostředí, zemědělství a rozvoje
venkova, předložit zastupitelstvu kraje materiál k projednání a ke schválení.
Termín: 27. 06. 2017
hlasování č. 105 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
106. (103) Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)
Informace o nákladech spojených s návštěvou prezidenta Miloše Zemana a Ivany
Zemanové v Libereckém kraji ve dnech 9. - 11. května 2017
b)
Průběžná informace o přípravě projektu „Inovační centrum – podnikatelský
inkubátor Libereckého kraje“
M. Půta uvedl předložené písemné informace a poté nechal hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1205/17/RK
Písemné informace předkládané zastupitelstvu kraje
a)
Informace o nákladech spojených s návštěvou prezidenta Miloše Zemana a Ivany
Zemanové v Libereckém kraji ve dnech 9. - 11. května 2017
b)
Průběžná informace o přípravě projektu „Inovační centrum – podnikatelský
inkubátor Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
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bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Informace o nákladech spojených s návštěvou prezidenta Miloše Zemana a Ivany
Zemanové v Libereckém kraji ve dnech 9. - 11. května 2017,
b) Průběžná informace o přípravě projektu „Inovační centrum – podnikatelský inkubátor
Libereckého kraje“
a ukládá
a) Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit zastupitelstvu kraje písemnou Informaci
o nákladech spojených s návštěvou prezidenta Miloše Zemana a Ivany Zemanové
v Libereckém kraji ve dnech 9. - 11. května 2017, ke vzetí na vědomí,
Termín: 27. 06. 2017
b) Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, předložit zastupitelstvu kraje
písemnou informaci - Průběžná informace o přípravě projektu „Inovační centrum –
podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“, ke vzetí na vědomí.
hlasování č. 106

pro

9

proti

0

Termín: 27. 06. 2017
zdržel se
0
byl přijat

107. (108) Petice - P/1/2017
M. Půta navrhl úpravu po projednání, a to v příloze materiálu – odpověď bude doplněna
o odstavec, že náměstek pro dopravu a investice bude jednat s panem starostou o dané
problematice.
Bez dalších připomínek nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1206/17/RK
Petice - P/1/2017
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
petici č. P/1/2017 za komplexní opravu silnice III. třídy č. 28210, komunikace
p.č. 1912/1,2,3,4,5,6,7 - katastr Vesec, Mírová pod Kozákovem (odbočka z Vesce
do Prackova),
schvaluje
návrh odpovědi na petici za komplexní opravu silnice III. třídy č. 28210, komunikace
p.č. 1912/1,2,3,4,5,6,7 - katastr Vesec, Mírová pod Kozákovem (odbočka z Vesce
do Prackova)
a ukládá
a) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit odpověď na petici k podpisu
hejtmanovi,
Termín: 30. 06. 2017
b) Martinu Půtovi, hejtmanovi, seznámit s odpovědí na petici členy zastupitelstva kraje
formou písemné informace.
hlasování č. 107

pro

9

proti

0

108. (109) Zahraniční pracovní cesta č. 62/2017
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zdržel se
0
byl přijat
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Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1207/17/RK
Zahraniční pracovní cesta č. 62/2017
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zahraniční pracovní cestou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty do Belgie, termín
12. - 13. července 2017.
hlasování č. 108 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
109. (113) Pověření jednat jménem Zastupitelstva Libereckého kraje ve věci návrhu
novely zákona o rozpočtovém určení daní v Senátu Parlamentu ČR
M. Půta seznámil členy rady kraje s předloženým materiálem.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1208/17/RK
Pověření jednat jménem Zastupitelstva Libereckého kraje ve věci návrhu novely zákona
o rozpočtovém určení daní v Senátu Parlamentu ČR
Rada kraje po projednání
souhlasí
s pověřením Ing. Michaela Canova, ''''''''' ''''''' '''''''' ''''''''''''' ''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''' ''''''''''''' ''''''''''' ''''''''' '''''
'''''''''''''''''''''' člena Zastupitelstva Libereckého kraje, jednat ve věci návrhu novely zákona
č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, schváleného usnesením zastupitelstva
č. 119/16/ZK, jménem Zastupitelstva Libereckého kraje na jednání Výboru pro územní
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu České republiky konaném dne
12. 7. 2017
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit návrh na pověření Ing. Michaela
Canova jednat jménem Zastupitelstva Libereckého kraje ve věci návrhu novely zákona
č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 06. 2017
hlasování č. 109 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat

přestávka od 11.00 do 11.05 hod.
110. (114) Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „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.
M. Pieter upozornil na chybu v psaní, v důvodové zprávě materiálu, která bude po projednání
opravena.
Mgr. Šťastná uvedla důvody, proč jen nutné zrušit zadávací řízení veřejné zakázky.
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Mgr. Ulmann upozornil na možný problém z oblasti trestního práva. Důvodem je, že není
možné předvídat důsledky týkající se obvinění některých členů rady kraje ze strany
společnosti BusLine. Dále varoval před vypsáním nového JŘBU pro jednoho účastníka.
Znovu apeloval, aby byli přizváni další uchazeči jako je BusLine a ČSAD Česká Lípa.
Následně proběhla diskuze týkající se licencí dopravních společností, zrušení a vypsání
nového JŘBU.
M. Půta konstatoval, že obdržel dopis od ČSAD Liberec, kde uvádějí, že jsou schopni
v nasmlouvaném rozsahu a kvalitě zabezpečit dopravní obslužnost v oblasti Sever,
a to do 31. 7. 2017.
P. Tulpa vyjádřil kladný postoj k návrhu Mgr. Ulmanna a přiklonil se k možnosti vypsání
nového JŘBU pro více uchazečů.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1209/17/RK
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení
dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II – oblast
Sever“
Rada kraje po projednání
souhlasí
s aktualizovaným zněním smluvní a zadávací dokumentace, které je výsledkem jednání
hodnotící komise s účastníkem veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti
Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II - oblast Sever“,
rozhoduje
1. o vyloučení účastníka ČSAD Liberec, a.s., IČO 25045504, se sídlem České mládeže
594/33, Liberec VI - Rochlice, 460 06 Liberec dle § 48 odst. 2 písm. a) zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění - nabídka nesplňuje
zadávací podmínky,
2. o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti
Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II – oblast Sever“ dle § 127 odst. 3
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (ze zadávacího
řízení byl vyloučen jediný účastník z důvodu toho, že jeho nabídka nesplnila zadávací
podmínky)
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: 30. 06. 2017
hlasování č. 110 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
P. Tulpa se v 11.25 hod. z pracovních důvodů omluvil z dalšího jednání rady kraje.
111. (115) Rozhodnutí o námitkách k veřejné zakázce „Dočasné zabezpečení dopravní
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II – oblast Sever“
Mgr. Šťastná popsala veškeré námitky podané společností BusLine. Sdělila, že námitky jsou
odmítnuty. Podrobně zdůvodnila neakceptování jednotlivých námitek.
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Poté proběhla diskuze ohledně námitek a důvodů jejich odmítnutí.
Ing. Čáp sdělil, že s vypsáním nového JŘBU s více uchazeči nesouhlasí, neboť toto nelze
provést, a to kvůli platným licencím. Nelze do VZ připustit společnost, která nemá platnou
licenci a nemůže splnit předmět veřejné zakázky. Rovněž nesouhlasí s řešením podle zákona
č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Dále navrhl, aby bylo osloveno
několik právních společností, které by obdržely veškeré podklady a vypracovaly právní
posudky na danou problematiku, s termínem do 15. 7. 2017. Dle těchto posudků by byl
zvolen další postup.
Následně proběhla rozsáhlá diskuze týkající se zabezpečení dopravní obslužnosti, oslovení
společností za účelem vyhotovení oponentních posudků, včetně zajištění dopravy na základě
zákona č. 194/2010 Sb.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1210/17/RK
Rozhodnutí o námitkách k veřejné zakázce „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti
Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II – oblast Sever“
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
podané Námitky proti postupu zadavatele v novém jednacím řízení bez uveřejnění na dočasné
zabezpečení dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II –
oblast Sever od společnosti BusLine a. s., IČ 283 60 010, se sídlem Na Rovinkách 211,
Podmoklice, 513 01 Semily, v zadávacím řízení veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení
dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II – oblast
Sever“,
rozhoduje
o odmítnutí námitek společnosti 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 II – 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: 30. 06. 2017
hlasování č. 111 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
112. Různé
Na základě předchozí diskuze se členové rady kraje se shodli na úkolu pro Mgr. René
Havlíka, ředitele krajského úřadu, následovně
Rada kraje po projednání
ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit posudky ve věci dalšího postupu
zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Sever od 1. 8. 2017.
Termín: 15. 07. 2017
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M. Půta upozornil, že materiál obsahující posudky musí být předložen na 12. zasedání rady
kraje dne 18. 7. 2017.
M. Pieter požádal pana ředitele, aby byl tento úkol zpracován externě.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1211/17/RK
Různé
Rada kraje po projednání
ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit posudky ve věci dalšího postupu
zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Sever od 1. 8. 2017.
Termín: 15. 07. 2017
hlasování č. 112 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
113. (116) Majetkový vstup Libereckého kraje do společnosti zabezpečující provoz
veřejné autobusové dopravy
M. Půta konstatoval, že se jedná o materiál, který se vypořádává se stanoviskem MT Legal,
s.r.o., které pořídilo oddělení VZ, obsahující návrh vstupu do společností formou veřejné
zakázky. Upozornil na procentuální rozdíl v nabytí podílu Libereckého kraje.
M. Pieter navrhl, aby předkladatelem tohoto materiálu byl Mgr. René Havlík, ředitel.
Konstatoval, že by do materiálu rád vložil své stanovisko, dále postrádá úvodní analýzu
porovnání jednotlivých systémů, zadání zakázky, konkrétnější specifikace zřízení, nejsou
uvedeny parametry, délka či sankce.
M. Půta sdělil, že odbor dopravy doposud nepředložil žádnou analýzu. Stanovisko
vypracované MT Legal je jejich návrhem a nebude do něj zasahováno.
Mgr. Šťastná upozornila na to, že po diskuzích se zástupci MMR bude vstup do společnosti
velmi složitý. Je očekáváno stanovisko MMR a ÚOHS.
Následně byl diskutován předložený návrh vstupu Libereckého kraje do společnosti
zabezpečující provoz veřejné autobusové dopravy. Členové rady kraje se dohodli na úpravě
materiálu po projednání, a to doplnění tabulky o sankce a sjednocená procenta vlastnického
podílu. Na nejbližším mimořádném zasedání rady kraje bude předložen materiál obsahující
dodatek se společností NEXIA AP, a.s.
Mgr. Svoboda sdělil za klub ČSSD, že v případě 100% vlastnického podílu, souhlasí
se vstupem Libereckého kraje, ale v případě nižšího procentuálního podílu, nesouhlasí
a nepodpoří tento záměr.
Bez dalších připomínek a diskuze nechal M. Půta hlasovat o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1212/17/RK
Majetkový vstup Libereckého kraje do společnosti zabezpečující provoz veřejné
autobusové dopravy
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se záměrem uskutečnit majetkový vstup Libereckého kraje do obchodní společnosti
zabezpečující provoz veřejné autobusové dopravy v regionu Libereckého tak, aby podíl
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Libereckého kraje byl většinový a reprezentoval minimálně 75 % podíl na hlasovacích
právech a zároveň byly naplněny legislativní podmínky pro přímé zadání v rámci
tzv. vertikální spolupráce podle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, nebo založit takovou novou společnost,
b) se záměrem jednat za účelem majetkového vstupu nebo založení nové společnosti podle
ad a) se společnostmi ČSAD Liberec, a.s., BusLine a.s., a ČSAD Česká Lípa a.s.,
a vlastníky (akcionáři) těchto společností,
schvaluje
a) text a odeslání formuláře pro dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu dle § 212
odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
b) plnou moc pro společnost MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, sídlem Jakubská 1, 602 00
Brno, IČO 28305043, ke všem úkonům souvisejícím s uveřejňováním formuláře F15 Oznámení o dobrovolné průhlednosti ex ante dle § 212 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit záměr vést jednání o majetkovém vstupu Libereckého
kraje do obchodní společnosti zabezpečující provoz veřejné autobusové dopravy nebo
založení nové společnosti zastupitelstvu kraje a zajistit odeslání formuláře pro dobrovolné
oznámení o záměru uzavřít smlouvu dle § 212 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.
Termín: 27. 06. 2017
hlasování č. 113 pro 6
proti
0
zdržel se
2 byl přijat
MUDr. Sobotka
Mgr. Svoboda
Další náměty ani připomínky nikdo neměl. M. Půta, hejtman, ukončil 11. zasedání rady kraje
v roce 2017 ve 12.10 hodin.

---XXX---
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Ověřovatelé

Petr Tulpa

……………..………………….……

Mgr. Pavel Svoboda

………………………………………

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

Liberec 26. 6. 2017
Zapsala: Jitka Machálková
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