Z á p i s č. 7
ze 7. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 30. 3. 2020
Přítomno

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

Ověřovatelé

Mgr. Pavel Svoboda a MUDr. Přemysl Sobotka

Zapisovatelka

Jitka Machálková

7. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2020 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.00 hodin.
Konstatoval, že jednání se koná videokonferenčně a je přítomno všech 9 členů rady kraje s tím,
že Ing. Jitka Volfová, Ing. Jan Sviták, Petr Tulpa, Jiří Löffelmann a Ing. Květa Vinklátová jsou
účastni jednání on-line. Ostatní členové rady jsou přítomni fyzicky. Navrhl, aby zápis ověřili
Mgr. Pavel Svoboda a MUDr. Přemysl Sobotka, zapisovatelkou dnešního jednání určil Jitku
Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro 9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Vyhlášení veřejné sbírky podle zákona
č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách

3.

Různé

Martin Půta

odb. správní

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

pro 9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Vyhlášení veřejné sbírky podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
Na jednání rady kraje byl přizván Ing. Jan Klíma, vedoucí odboru ekonomiky, a JUDr. Jiří
Němec, vedoucí správního odboru.
M. Půta konstatoval, že již bylo zřízeno číslo účtu. Dále sdělil, že finanční prostředky ve výši
10 mil. Kč od MF ČR byly připsány na účet Libereckého kraje. O tyto finance bylo požádáno
minulý týden v souladu s krizovým stavem. Dále sdělil, že členové rady kraje obdrželi mailem
zevrubný soupis nákladů na výrobu nanoroušek a nanofiltrů. Předpokladem je, že denní
finanční náklady by se měly pohybovat do 2 mil. Kč, a to bez nákladů na provoz. Ing. Klíma
oslovil všechny obce, aby do 2. 4. 2020 Libereckému kraji zaslaly součty svých nákladů
za měsíc březen. Důvodem je zjištění celkové finanční náročnosti v celém Libereckém kraji.

Zápis ze 7. mimořádného zasedání RK konaného dne 30. 3. 2020
JUDr. Němec podrobně popsal obsah předloženého materiálu. Dále zdůraznil, že název sbírky
je „Liberecký kraj sobě! Covid – 19“.
P. Tulpa se dotázal, o jaký účet se jedná.
M. Půta odpověděl, že se jedná o transparentní účet. Dále navrhl úpravu v textu usnesení
tj. v předmětu sbírky, a to pro nákup ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků
a zdravotnického vybavení.
Bez dalších připomínek a další diskuze nechal M. Půta hlasovat o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 599/20/mRK
Vyhlášení veřejné sbírky podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
Rada kraje po projednání
schvaluje
I. vyhlášení veřejné sbírky podle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, za účelem
získání a shromáždění peněžních prostředků na zvláštním bankovním účtu pro nákup
ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků a zdravotnického vybavení proti
koronaviru Covid – 19 (důvod hodný zvláštního zřetele podle § 4 odst. 2 zákona),
pověřuje
II. hejtmana Martina Půtu jednat ve věci veřejné sbírky jménem Libereckého kraje
a ukládá
řediteli krajského úřadu Mgr. René Havlíkovi zajistit administraci veřejné sbírky.
Termín: 30. 03. 2020
hlasování č. 3 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
3. Různé
M. Půta požádal členy rady kraje, aby vzali na vědomí informaci od Finančního výboru, že bylo
na účet Libereckého kraje připsáno 10 mil. Kč.
Dále konstatoval, že není zřejmé, jaká podpora bude ze strany státu poskytnuta směrem
k Libereckému kraji. Zdůraznil, že vládu žádají o bližší informace či nějaký harmonogram např.
v předstihu 14 dnů, aby se s těmito informacemi dalo lépe pracovat. Poté zmínil, že od různých
firem či osob chodí nabídky na různé roušky či respirátory v různých cenových relacích.
Rozhodně je proto, aby kraj nepořizoval žádné drahé ochranné pomůcky, ale uvedl, že je nutné
nějakou zásobu mít. Zmínil nabídku, které využil Plzeňský a Jihočeský kraj, v níž jsou nabízeny
respirační roušky KN95/FFP2 bez ventilu, které jsou pro některé výkony ve zdravotnictví
a v sociální oblasti nutné. Nabídka za tyto roušky je 190 Kč bez DPH za 1 kus, což je velmi
drahé, ale současně uvedl, že je nutné vytvořit minimální zásobu a z toho důvodu navrhuje
pořízení cca 10.000 kusů. Tato objednávka by mohla dorazit ještě v tomto týdnu. Poté zmínil
další nabídku na stejné respirační roušky za 49 Kč bez DPH za 1 kus, která by měla dorazit
za 14 dní. Což by bylo možné objednat alespoň na zkoušku a pak se uvidí, jak se situace vyvine.
Uvedl, že za 14 dní bylo v terénu spotřebováno přes 60.000 dvojkových respirátorů.
MUDr. Sobotka konstatoval, že je jasné, že čím levnější respirátory, tím lépe, neboť jich bude
možné pořídit více. Ale současně upozornil, že je otázkou jaká bude situace s nanofiltry, neboť
ty jsou vlastně jakoby dvojkové respirační roušky. V případě, že bude zásoba nanofiltrů
dostatečná, tak nemá smysl objednávat tyto předražené roušky.
Poté proběhla diskuze ohledně možného nákupu respiračních roušek a jejich finanční náročnost.
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Zápis ze 7. mimořádného zasedání RK konaného dne 30. 3. 2020
Ing. Sviták se dotázal, kdy a jak se budou nanofiltry distribuovat pro dobrovolné šičky a jakým
způsobem.
M. Půta odpověděl, že obce poslaly své požadavky, ale nejprve se musí zásobit zdravotnictví,
sociální služby a až pak ostatní.
Ing. Volfová se dotázala na to, kdy se počítá s další distribucí nanofiltrů do sociálních zařízení.
M. Půta konstatoval, že byly rozváženy v neděli 29. 3. 2020 a dnes se budou rozvážet dále
a je předpoklad, že ve středu se budou distribuovat do pečovatelských služeb.
Mgr. Havlík konstatoval, že včera bylo připraveno 28.000 nanofiltrů pro hasiče, na rozvoz.
P. Tulpa doplnil, že stále platí nabídka 6 řidičů ze školy Na Bojišti, k rozvozu ochranných
pomůcek.
M. Půta požádal P. Tulpu, aby tuto informaci předal Krizovému štábu Libereckého kraje.
Další náměty ani připomínky nebyly vzneseny. Martin Půta, hejtman, ukončil 7. mimořádné
zasedání rady kraje v roce 2020 v 8.25 hodin.
Ověřovatelé

Mgr. Pavel Svoboda

………………………………….

MUDr. Přemysl Sobotka

……………………………….

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

Liberec 31. 3. 2020
zapsala Jitka Machálková

3

