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15. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE 
DNE 12.06.2017

Pořadí jednání č. 4
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní 
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II – oblast Sever“

Rada kraje po projednání

r o z h o d u j e

o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti 
Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II. – oblast Sever“ v jednacím řízení 
bez uveřejnění dle § 63 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění, oslovením jednoho (stávajícího) dopravce,

j m e n u j e

komisi pro otevírání obálek a hodnotící komisi ve složení

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, 

Náhradník: Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí

Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku 
a informatiky, 

Náhradník: MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví

Mgr. Karel Ulmann, vedoucí právního odboru, 

Náhradník: Mgr. Petr Anton, vedoucí právního oddělení

Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy

Náhradník: Ing. Monika Šulcová, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti

Ing. Jiří Hruboň, ředitel KORID LK, spol. s r.o.

Náhradník: Ing. Otto Pospíšil, zástupce ředitele KORID LK, spol. s r.o. 

PhDr. Jaromír Baxa, zastupitel Libereckého kraje

Náhradník: Jiří Římánek, zástupce klubu ZpLK

Ing. Jaroslav Morávek, zástupce klubu KSČM

Náhradník: Ing. František Pešek, zástupce klubu KSČM,

s c h v a l u j e

1. text Výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění „Dočasné zabezpečení dopravní 
obslužnosti Libereckého kraje veřejnou linkovou osobní dopravou II. – oblast Sever“,

2. návrh „Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě 
na dočasné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje 
pro oblast Sever“ č. OLP/745/2017

a  u k l á d á

1. Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných 
zakázek, zajistit další postup dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Termín: 16. 06. 2017

2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu za 
práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce členovi hodnotící 
komise Ing. Jaroslavu Morávkovi a v případě jeho neúčasti jeho náhradníkovi Františku 
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Peškovi. Za činnost v hodnotící komisi bude stanovena maximální odměna ve výši 100,-
Kč/1h, která bude rozdělena mezi člena a náhradníka,

Termín: 31. 12. 2017

3. Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, uhradit odměnu za 
práci v hodnotících komisích dle sjednané Dohody o provedení práce v případě neúčasti 
člena hodnotící komise jeho náhradníkovi Jiřímu Římánkovi. Za činnost v hodnotící 
komisi bude stanovena maximální odměna ve výši 100,- Kč/1h.

Termín: 31. 12. 2017


