Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 3. 11. 2020

Přítomno

44 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené prezenční listiny)

Omluveni

Jaroslav Kořínek

Ověřovatelé zápisu

Ing. Jan Sviták, Ing. Michal Kříž

Zapisovatelka

Bc. Iveta Kavanová

1. Zahájení zasedání
Martin Půta
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 14.00 hodin.
„Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a pánové, vítám Vás na ustavujícím zasedání
Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2020.“
2. Schválení
předsedajícího
do zvolení hejtmana kraje
Překladatelka: Bc. Lena Mlejnková

ustavujícího

zasedání

zastupitelstva

kraje

Martin Půta
 Navrhl, aby předsedajícím ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje do zvolení nového
hejtmana kraje byl RNDr. Jiří Čeřovský, jakož to druhý nejstarší člen zastupitelstva kraje.
 Požádal zastupitele o předložení dalších návrhů.
 Konstatoval, že žádné další návrhy nebyly vzneseny, nechal tedy hlasovat o návrhu
usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 1/VI/20/ZK
Schválení předsedajícího ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje do zvolení hejtmana
kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
že RNDr. Jiří Čeřovský bude předsedat ustavujícímu zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje do zvolení hejtmana Libereckého kraje.
HLASOVÁNÍ Č.:

1

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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Martin Půta
 Oznámil, že předsedajícím zasedání ustavujícího zastupitelstva kraje do zvolení hejtmana
kraje byl zvolen RNDr. Jiří Čeřovský.
 Předal slovo RNDr. Jiřímu Čeřovskému.
RNDr. Jiří Čeřovský
 Přivítal přítomné a požádal je, aby povstali. Zazněla státní hymna ČR.
 Dále sdělil, že ustavující zasedání bylo navrženo hejtmanem kraje dne 23. 10. 2020.
Ustavující zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje bylo svoláno a koná se do 15 dnů
ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka
v Liberci, kterým byl odmítnut jediný podaný návrh na neplatnost voleb do Zastupitelstva
Libereckého kraje konaných ve dnech 2. a 3. října 2020. Toto usnesení nabylo právní
moci dne 19. října 2020. Informace o konání ustavujícího zasedání byla zveřejněna na
úřední desce krajského úřadu a na internetových stránkách Libereckého kraje 10 dnů
přede dnem konání.
 Oznámil, že ze zasedání se omluvil Jaroslav Kořínek. Dle prezenční listiny je přítomno 44
členů zastupitelstva kraje, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo kraje je
usnášeníschopné.
 Uvítal ředitele KÚ LK Mgr. René Havlíka a předal mu slovo.
3. Složení slibu členů Zastupitelstva Libereckého kraje
Mgr. Havlík
 „Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vítám Vás na dnešním ustavujícím zasedání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
„Nyní k vlastnímu slibu. Člen zastupitelstva skládá na začátku prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib. Tento slib skládá před zastupitelstvem
pronesením slova "slibuji". Složení slibu potvrdí člen zastupitelstva svým podpisem
do připraveného archu.“
Dále sdělil, že „Každý zastupitel ještě před složením slibu obdrží Osvědčení
o zvolení členem Zastupitelstva LK. Toto převzetí rovněž stvrdí svým podpisem
do připravené listiny. Po přečtení textu slibu vás budu dle abecedního seznamu zvát sem
ke mně, předám vám vaše osvědčení. Následně na mikrofon pronesete slovo „slibuji“ a slib
stvrdíte svým podpisem“.
„Nyní vám přečtu text slibu člena zastupitelstva kraje, žádám všechny přítomné,
aby povstali a po dobu celého slavnostního aktu setrvali ve stoje.“
Text slibu:
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky."
„Nyní vás žádám, abyste v pořadí, v jakém budete přečteni, přistupovali k předsednickému
stolu, kde obdržíte Osvědčení o zvolení a poté se podepsali do prezence o převzetí Osvědčení
a do prezence o složení slibu:“
Poř.
č.

Titul
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Mgr.
Ing.
Ing.
Ing.
RNDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.

Ing.
Ing.
Mgr.
Ing.
Bc.
MUDr.
Mgr.
Bc.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Mgr.
Ing.
Ing.
Ing.

Roman
Petr
Vladimír
Martin
Michael
Markéta
Jiří
Daniel
Jaroslav
Věnceslava
Jaromír
Roman
Tomáš
Josef
Josef
Markéta
Jaroslav
Jaroslav
Libor
Michal
Radek
Jiří
František
Zbyněk
Lena
Vít
Šárka
Anna
Martin
Dan
Vladimír
Stanislav
Vladimír
Jan
Michal
Jan
Petr
Miloslav
Jiří
Jarmila
Květa
Jitka
Daniela
Eva
Václav

BARAN
BEITL
BOHÁČ
BROŽ
CANOV
ČERVINKOVÁ
ČEŘOVSKÝ
DAVID
DEMČÁK
DRÁBKOVÁ
DVOŘÁK
HEJNA
HOCKE
HORINKA
CHUCHLÍK
KHAUEROVÁ
KNÍŽEK
KOŘÍNEK
KŘENEK
KŘÍŽ
LÍPA
LÖFFELMANN
LUFINKA
MIKLÍK
MLEJNKOVÁ
NĚMEČEK
PRACHAŘOVÁ
PROVAZNÍKOVÁ
PŮTA
RAMZER
RICHTER
ŘÍHA
STŘÍBRNÝ
SVITÁK
ŠVARC
TEMPEL
TULPA
TŮMA
ULVR
VALEŠOVÁ
VINKLÁTOVÁ
VOLFOVÁ
WEISSOVÁ
ZBROJOVÁ
ŽIDEK
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RNDr. Jiří Čeřovský
 Sdělil, že hlasování bude provedeno pomocí hlasovacího zařízení.
 Dále sdělil, že hlasování bude veřejné, jen v případě volby členů rady kraje rozhodne o
způsobu hlasování aklamací nebo tajnou volbou, zastupitelstvo kraje.
 Hlasování – platnost: K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech členů ZK.
 Přihlašování do diskuze: „ V případě, že budete chtít vystoupit s diskuzním příspěvkem,
prosím, abyste tak vždy učinili prostřednictvím mikrofonu. Rovněž bych vás chtěl požádat,
abyste na úvod svého diskuzního příspěvku sdělili své jméno, příjmení a politickou stranu
nebo sdružení, za něž jste byli zvoleni.“
 Občan kraje – slovo mu je uděleno až po vystoupení všech přihlášených zastupitelů
(a předešlém přihlášení se do rozpravy a ověření totožnosti u prezence).
RNDr. Jiří Čeřovský
 Sdělil, že pro případ poruchy hlasovacího zařízení jsou určeny skrutátorky:
vedoucí skrutátorka: J. Machálková
skrutátoři: M. Kavková, R. Drašarová, K. Nečásková, I. Maršálková, M. Bambuszová, M.
Berková, L. Bubeníková, J. Hrnčířová, E. Karásková, P. Břeňová, D. Majerová.
Zapisovatelkou zápisu byla určena Bc. Iveta Kavanová.
4. Volba ověřovatelů zápisu
Překladatelka: Lena Mlejnková
RNDr. Jiří Čeřovský
 Jako ověřovatele zápisu ze zasedání navrhl Ing. Jana Svitáka a Ing. Michala Kříže. Zápis
musí být ověřen nejpozději do 13. 11. 2020.


Oba navržení s nominací souhlasili.

Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 2/VI/20/ZK
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
- Ing. Jana Svitáka (SLK),
- Ing. Michala Kříže (ANO 2011).
HLASOVÁNÍ Č.:

2

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

Zastupitelům byly rozdány na stůl následující materiály:
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==================================================================
a) Návrh programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje,
- bod č. 6 - Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje,
- bod č. 8 - Potvrzení Volebního řádu pro volbu hejtmana, náměstků hejtmana a dalších
členů Rady Libereckého kraje.
b) Formulář – osobní a kontaktní údaje neuvolněného/uvolněného člena/členky ZK
(pro potřeby krajského úřadu).
c) Návod – Hlasování při zasedání ZK a heslo pro přístup na Gportál.
d) Zásady č. 1/2012 – pro vysílání zastupitelů kraje na zahraniční pracovní cesty.
e) Programové prohlášení koalice pro období 2020 – 2024.
RNDr. Jiří Čeřovský
 Požádal přítomné, aby během přestávek vyplnili kontaktní formulář a odevzdali jej
u prezence. Tento formulář je určen výhradně pro potřeby krajského úřadu.
 Upozornil zastupitele, že ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje bude
pro účely vyhotovení zápisu pořízen audio-video záznam, který bude po anonymizaci
osobních údajů uveřejněn na webových stránkách Libereckého kraje.
 Požádal zastupitele, aby během zasedání ZK nespouštěli na svých přenosných zařízeních
(notebook, mobil, atd.) přímý přenos z webových stránek LK. Může dojít
k nežádoucí zvukové zpětné vazbě, tzv. „pískání“. V takovém případě musí dojít
k vypnutí ozvučení sálu a veřejné wifi.
5. Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
Překladatelka: Bc. Lena Mlejnková
RNDr. Jiří Čeřovský
 Oznámil, že spolu s pozvánkou na zasedání zastupitelstva kraje všichni obdrželi návrh
programu ustavujícího zasedání.
Hlasování o návrhu programu:
1.

Zahájení zasedání

2.

Schválení předsedajícího ustavujícího zasedání
zastupitelstva kraje do zvolení hejtmana kraje

Lena Mlejnková

3.

Složení slibu členů Zastupitelstva Libereckého
kraje

Lena Mlejnková

4.

Volba ověřovatelů zápisu

Lena Mlejnková

5.

Schválení
programu
ustavujícího
Zastupitelstva Libereckého kraje

6.

Schválení
Jednacího
Libereckého kraje

7.

Volba členů návrhové komise

Lena Mlejnková

8.

Schválení Volebního řádu pro volbu hejtmana,
náměstků hejtmana a dalších členů Rady
Libereckého kraje

Lena Mlejnková

řádu

zasedání

Lena Mlejnková

Zastupitelstva

Lena Mlejnková
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9.

Rozhodnutí o způsobu volby hejtmana, náměstků
hejtmana a dalších členů Rady Libereckého kraje

Lena Mlejnková

10.

Volba členů volební komise

Lena Mlejnková

11.

Stanovení počtu
Libereckého kraje

Rady

Lena Mlejnková

12.

Stanovení počtu náměstků hejtmana Libereckého
kraje

Lena Mlejnková

13.

Určení jednotlivých resortů

Lena Mlejnková

14.

Volba hejtmana Libereckého kraje

Lena Mlejnková

15.

Volba statutárního náměstka hejtmana Libereckého
kraje

Lena Mlejnková

16.

Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje

Lena Mlejnková

17.

Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje

Lena Mlejnková

18.

Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje

Lena Mlejnková

19.

Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje

Lena Mlejnková

20.

Volba člena Rady Libereckého kraje

Lena Mlejnková

21.

Volba člena Rady Libereckého kraje

Lena Mlejnková

22.

Volba člena Rady Libereckého kraje

Lena Mlejnková

23.

Programové prohlášení koalice

Lena Mlejnková

24.

Zřízení výborů Zastupitelstva Libereckého kraje
a stanovení počtu členů jednotlivých výborů

Lena Mlejnková

25.

Volba členů Výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Severovýchod za Liberecký kraj

Lena Mlejnková

26.

Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva
Libereckého kraje s účinností od 3. 11. 2020.

Lena Mlejnková

27.

Náměty a připomínky

HLASOVÁNÍ Č.:

3

PRO:

44

PROTI:

uvolněných

0

ZDRŽEL SE:

členů

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

6. Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje
Překladatelka: Bc. Lena Mlejnková
RNDr. Jiří Čeřovský
 Oznámil, že všichni obdrželi Jednací řád Zastupitelstva Libereckého kraje v materiálu
a také měli možnost se s ním seznámit dříve.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 3/VI/20/ZK
Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Jednací řád Zastupitelstva Libereckého kraje.

HLASOVÁNÍ Č.:

4

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

7. Volba členů návrhové komise
Překladatelka: Bc. Lena Mlejnková
RNDr. Jiří Čeřovský
 Sdělil, že předsedové klubů zastupitelstva kraje nominovali své zástupce do návrhové
komise následovně:
-

Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda komise,

-

Ing. Miloslav Tůma (ANO 2011),
Jan Tempel (Piráti),

-

RNDr. Jiří Čeřovský (ODS),
Mgr. Věnceslava Drábková (SPD).

Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 4/VI/20/ZK
Volba členů návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda komise,
-

Mgr. Věnceslava Drábková (SPD),
Ing. Miloslav Tůma (ANO),
Jan Tempel (Piráti),

-

RNDr. Jiří Čeřovský (ODS).
HLASOVÁNÍ Č.:

5

PRO:

43

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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8. Schválení Volebního řádu pro volbu hejtmana, náměstků hejtmana a dalších členů
Rady Libereckého kraje
Překladatelka: Bc. Lena Mlejnková
RNDr. Jiří Čeřovský
 Představil bod a sdělil, že všichni dostali v předstihu volební řád a mají ho i v deskách na
stole.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 5/VI/20/ZK
Schválení Volebního řádu pro volbu hejtmana, náměstků hejtmana a dalších členů
Rady Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Volební řád pro volbu hejtmana, náměstků hejtmana a dalších členů Rady Libereckého kraje.
HLASOVÁNÍ Č.:

6

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

9. Rozhodnutí o způsobu volby hejtmana, náměstků hejtmana a dalších členů Rady
Libereckého kraje
Překladatelka: Bc. Lena Mlejnková
RNDr. Jiří Čeřovský
 Požádal zastupitele o předložení o návrhu způsobu volby.
Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně klubu SLK
 Za zastupitelský klub SLK navrhla, aby volba hejtmana, náměstků hejtmana
a dalších členů Rady Libereckého kraje proběhla formou tajného hlasování.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 6/VI/20/ZK
Rozhodnutí o způsobu volby hejtmana, náměstků hejtmana a dalších členů Rady
Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
že volba hejtmana, náměstků hejtmana kraje a dalších členů Rady Libereckého kraje
proběhne tajnou volbou.
HLASOVÁNÍ Č.:
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0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 3. 11. 2020

==================================================================
10. Volba členů volební komise
Překladatelka: Bc. Lena Mlejnková
RNDr. Jiří Čeřovský
 Sdělil, že předsedové klubů zastupitelstva kraje nominovali své zástupce do volební
komise následovně:
-

Ing. Tomáš Hocke, (SLK), předseda komise,
Martin Brož (ANO),

-

Daniela Weissová (Piráti),
MUDr. Vít Němeček, MBA, (ODS),

-

Libor Křenek (SPD).

Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 7/VI/20/ZK
Volba členů volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení:
- Ing. Tomáš Hocke (SLK), předseda komise,
- Libor Křenek (SPD),
-

Martin Brož (ANO),
MUDr. Vít Němeček, MBA, (ODS),

-

Daniela Weissová (Piráti).
HLASOVÁNÍ Č.:

8

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

11. Stanovení počtu uvolněných členů Rady Libereckého kraje
Překladatelka: Bc. Lena Mlejnková
RNDr. Jiří Čeřovský
 Sdělil, že bylo navrženo 9 uvolněných členů Rady Libereckého kraje.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 8/VI/20/ZK
Stanovení počtu uvolněných členů Rady Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
Strana 9 z 30

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 3. 11. 2020

stanovuje
počet členů Rady Libereckého kraje uvolněných pro výkon funkce na 9.
HLASOVÁNÍ Č.:

9

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

12. Stanovení počtu náměstků hejtmana Libereckého kraje
Překladatelka: Bc. Lena Mlejnková
RNDr. Jiří Čeřovský
 Sdělil, že na funkci náměstků hejtmana bylo navrženo 5 členů.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 9/VI/20/ZK
Stanovení počtu náměstků hejtmana Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
stanovuje
počet náměstků hejtmana Libereckého kraje na 5.
HLASOVÁNÍ Č.:

10

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

13. Určení jednotlivých rezortů
Překladatelka: Bc. Lena Mlejnková
RNDr. Jiří Čeřovský
 Sdělil, že byly navrženy následující rezorty:
- resort zdravotnictví,
- resort životního prostředí a zemědělství,
- resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
- resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky,
- resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a
rozvoje venkova,
- resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
- resort sociálních věcí,
- resort dopravy.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
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Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 10/VI/20/ZK
Určení jednotlivých rezortů
Zastupitelstvo kraje po projednání
určuje
tyto resorty
- resort dopravy,
- resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky,
-

resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti,
resort sociálních věcí,
resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu,

-

resort zdravotnictví,
resort životního prostředí a zemědělství,

-

resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a
rozvoje venkova.
HLASOVÁNÍ Č.:

11

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Byla vyhlášena přestávka 5 min. pro přípravu tajné volby.

Členové volební komise si mezi sebou zvolili svého předsedu Ing. Tomáše Hockeho.
14. Volba hejtmana Libereckého kraje
Překladatelka: Bc. Lena Mlejnková
RNDr. Jiří Čeřovský
 Sdělil, že volba hejtmana bude probíhat tajnou volbou, jak již bylo v průběhu ustavujícího
zasedání odhlasováno.
 Předal slovo předsedovi volební komise Ing. Tomáši Hockemu.
Ing. Tomáš Hocke, předseda volební komise
 Vyzval zástupce jednotlivých stran, aby podali nominace na funkci hejtmana Libereckého
kraje.
Bc. Lena Mlejnková
 Nominovala za koalici SLK + PIRÁTY + ODS kandidáta na hejtmana pana Martina Půtu.
Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.
Ing. Tomáš Hocke
 Srozumitelně dle Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje vysvětlil, jak
postupovat v tajné volbě a jak vyplnit hlasovací lístek.
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Požádal kandidáta na funkci hejtmana Martina Půtu o vyslovení souhlasu se svou
kandidaturou a stručné představení.

Martin Půta
 „Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, s kandidaturou souhlasím. Stojím na tomto místě
již po třetí, co kandiduji na funkci hejtmana Libereckého kraje. Všichni jsme se ocitli
v době, kterou bychom ani před rokem nepředvídali. Doba je velmi těžká. V této době je
zastavena velká část veřejného, společenského, kulturního života v celé zemi. Je to doba,
kdy je ekonomická část velmi omezena a tyto dopady postihnou i rozpočet Libereckého
kraje v dalších měsících a možná i letech. Domnívám se, že hlavním společným tématem
bude zvládnout krizi v nouzovém stavu, ve kterém nyní jsme. Další období pro nastavení
priorit bude ještě složitější. Co se týká schválení rozpočtu Libereckého kraje, tak ten se
bude projednávat v prosinci a předpokládám, že diskuze k němu budou velmi dlouhé.
Věřím, že budeme všichni napříč všemi stranami moci diskutovat i o dlouhodobých cílech.
Nabízím možnost, jako tomu bylo v minulých letech, debaty o všech návrzích. Ničemu se
nebráním. Ale musí být nápady věcné, diskutující a musíme se umět poslouchat.
Programové prohlášení, které se bude schvalovat po zvolení všech členů rady kraje, tak
navazuje na práci minulého volebního období. Obsahuje i nové výzvy, které jsou před
námi. Děkuji za podporu klubu SLK, ale také děkuji za podporu ve volbě.“
Tajná volba
Ing. Tomáš Hocke, předseda volební komise, četl jednotlivé členy zastupitelstva kraje, kteří
si u něho vyzvedli obálku a hlasovací lístek. Toto převzetí stvrdili svým podpisem
na přiložený podpisový arch. Za zástěnou vyplnili hlasovací lístek a poté jej vložili do urny.

Po ukončení volby byla vyhlášena přestávka pro sečtení hlasů
od 15.10 do 15.16 hodin.
Ing. Tomáš Hocke sdělil výsledek tajné volby:
Počet vydaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků
Počet hlasovacích lístků pro kandidáta

44
44
42
2
30

Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 11/VI/20/ZK
Volba hejtmana Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
Martina Půtu do funkce hejtmana Libereckého kraje
a stanovuje
že Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, je uvolněn pro výkon této funkce ode dne 3. 11.
2020.
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Ing. Tomáš Hocke
 Nově zvolený hejtman Libereckého kraje obdržel od předsedajícího RNDr. Jiřího
Čeřovského hejtmanský řetěz a předal mu řízení ustavujícího zasedání Zastupitelstva
Libereckého kraje.
Proběhly gratulace zvolenému hejtmanovi Martinu Půtovi.
Martin Půta
 Poděkoval za podporu a přijal gratulace. Následovalo focení.
 Dále poděkoval RNDr. Jiřímu Čeřovskému za řízení schůze a přesunul se na místo
hejtmana kraje.
 Předal slovo Ing. Hockemu, předsedovi volební komise.
15. Volba statutárního náměstka hejtmana Libereckého kraje
Překladatelka: Bc. Lena Mlejnková
Ing. Tomáš Hocke, předseda volební komise
 Upozornil na to, aby zastupitelé v souladu s volebním řádem označovali volební lístky
křížkem. Jiný způsob označení je neplatný.
 Vyzval zástupce jednotlivých stran, aby podali své návrhy na funkci statutárního
náměstka hejtmana Libereckého kraje pověřeného řízením resortu dopravy.
Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně klubu SLK
 Navrhla za koalici SLK + PIRÁTI + ODS kandidáta na statutárního náměstka hejtmana
pana Ing. Jana Svitáka.
Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.
Ing. Tomáš Hocke
 Požádal kandidáta Ing. Jana Svitáka o vyslovení souhlasu se svou kandidaturou
a stručné představení.
Ing. Jan Sviták
 „Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, navážu na pana hejtmana, který již řekl, že se
nyní všichni nacházíme ve velmi těžké době. Tématika dopravy je velmi obsáhlá a musím
říci, že i veřejností velmi sledovaná. Hlavně, co se týká silnic 2. a 3. tříd, které jsou
v našem kraji ve velkém množství, a veřejnost jejich opravy velmi sleduje. Mezi další
velká témata patří autobusová doprava, kde je řešen vnitřní dopravce. Dále také doprava
vlaková, kdy se aktuálně řeší smluvní zajištění na českolipské železnici. Témat je velmi
mnoho a zabývali jsme se jimi v minulém volebním období a budeme v tom, i v tomto
volebním období pokračovat. Proto žádám o podporu, protože bych chtěl v této započaté
práci nadále pokračovat. Souhlasím s nominací.“
Tajná volba
Předseda volební komise, Ing. Tomáš Hocke, jednotlivě četl členy zastupitelstva kraje, kteří
si u něho vyzvedli obálku a hlasovací lístek. Toto převzetí stvrdili svým podpisem
na přiložený podpisový arch. Za zástěnou vyplnili hlasovací lístek a poté jej vložili do urny.
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Po ukončení volby byla vyhlášena přestávka pro sečtení hlasů
od 15.40 do 15.46 hodin.
Ing. Tomáš Hocke sdělil výsledek tajné volby:
Počet vydaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků
Počet hlasovacích lístků pro kandidáta

44
44
43
1
32

Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 12/VI/20/ZK
Volba statutárního náměstka hejtmana Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
stanovuje
že Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje, je uvolněn pro výkon
funkce ode dne 3. 11. 2020,
volí
Ing. Jana Svitáka do funkce statutárního náměstka hejtmana Libereckého kraje,
určuje
že Ing. Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje, zastupuje hejtmana
Libereckého kraje v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman Libereckého kraje
nevykonává funkci
a svěřuje
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu
dopravy.
Proběhly gratulace nově zvolenému statutárnímu náměstkovi hejtmana Ing. Janu Svitákovi.
Ing. Jan Sviták
 Poděkoval za zvolení a slíbil, že bude pracovat s plným nasazením pro rozvoj kraje.
Přesunul se na své místo vedle pana hejtmana.
16. Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje
Překladatelka: Bc. Lena Mlejnková
Ing. Tomáš Hocke, předseda volební komise
 Opět připomněl vyplňování hlasovacích lístků křížkem. Vyzval zástupce jednotlivých
stran, aby podali své návrhy na funkci náměstka hejtmana Libereckého kraje pověřeného
řízením resortu ekonomiky, majetku, investice, veřejných zakázek a informatiky.
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Ing. Jaromíra Valešová, předsedkyně klubu Pirátů
 Navrhla za koalici SLK + PIRÁTI + ODS kandidáta na náměstka hejtmana
Ing. Zbyňka Miklíka.
Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.
Ing. Tomáš Hocke
 Požádal kandidáta Ing. Zbyňka Miklíka o vyslovení souhlasu se svou kandidaturou a
stručné představení.
Ing. Zbyněk Miklík
 „Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se Vám představil. Pocházím se svou
rodinou z Turnov. V současné době vykonávám neuvolněnou funkci radního Města
Turnova a současně jsem i zastupitelem v Turnově. Dále se přes 15 let zabývám
poradenstvím a školením veřejných zakázek. Co se týká jednotlivých cílů, vizí a úkolů,
které se podařilo zakomponovat do Programového prohlášení a za to koalici děkuji. Rád
bych pokračoval i v záležitostech, které jsou rozpracované. V Programovém prohlášení je
také uvedeno, že do 31. 3. 2021 dojde k první revizi a bude vycházet právě z rozpočtu
Libereckého kraje a z rozpočtového výhledu na příští roky. Je několik bodů, které bych
chtěl prosadit např. sdružené nákupy kraje, tento systém povede k úspoře provozních
nákladů. Tento systém bychom chtěli poskytnout nejenom příspěvkovým organizacím, ale
i obcím a městům v kraji. V neposlední řadě bych chtěl podpořit i místní podnikatele např.
tím, že mám v plánu u zakázek malého rozsahu oslovovat firmy napřímo, kdy výzvy obdrží
přímo do e-mailu a nemusí výzvy někde vyhledávat. Dále rozklikávací rozpočet do úrovně
faktur, chtěl bych mít investiční záměry zveřejněné, aby veřejnost o tomto měla přehled.
Tímto Vás žádám o podporu mojí nominace. A s nominací souhlasím.“
Tajná volba
Předseda volební komise, Ing. Tomáš Hocke, jednotlivě četl členy zastupitelstva kraje, kteří
si u něho vyzvedli obálku a hlasovací lístek. Toto převzetí stvrdili svým podpisem
na přiložený podpisový arch. Za zástěnou vyplnili hlasovací lístek a vložili jej do urny.

Po ukončení volby byla vyhlášena přestávka pro sečtení hlasů
od 16.06 do 16.11 hodin.
Ing. Tomáš Hocke sdělil výsledek tajné volby:
Počet vydaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků
Počet hlasovacích lístků pro kandidáta

44
44
44
0
30

Hlasování o návrhu usnesení:
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USNESENÍ č. 13/VI/20/ZK
Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
stanovuje
že Ing. Zbyněk Miklík, náměstek hejtmana Libereckého kraje, je uvolněn pro výkon této
funkce ode dne 3. 11. 2020,
volí
Ing. Zbyňka Miklíka do funkce náměstka hejtmana Libereckého kraje
a svěřuje
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu ekonomiky,
majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky.

Proběhly gratulace nově zvolenému náměstkovi hejtmana Ing. Zbyňku Miklíkovi.
Ing. Zbyněk Miklík
 Poděkoval za zvolení a přesunul se na své místo.

17. Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje
Překladatelka: Bc. Lena Mlejnková
Martin Půta
 Předal slovo předsedovi volební komise.
Ing. Tomáš Hocke, předseda volební komise
 Vyzval zástupce jednotlivých stran, aby podali své návrhy na funkci náměstka hejtmana
Libereckého kraje pověřeného řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a
zaměstnanosti.
Ing. Petr Beitl, za klub ODS
 Navrhl za koalici SLK + PIRÁTY + ODS kandidáta na náměstka hejtmana Ing. Dana
Ramzera.
Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.
Ing. Tomáš Hocke
 Požádal kandidáta Ing. Dana Ramzera o vyslovení souhlasu se svou kandidaturou
a stručné představení.
Ing. Dan Ramzer
 „Vážený pane hejtmane, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, děkuji za podporu.
V komunální politice se pohybuji již 26 let. Děkuji všem voličům, kteří volili právě ODS.
Za týden to bude 20 let, co byly první krajské volby a právě strana ODS je stále umístěna.
Těším se na spolupráci. O vzdělávání toho hodně bylo již řečeno a je to veliký poklad,
který tady zůstává. Děkuji vám za případnou důvěru a souhlasím se svojí nominací.“
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Ing. Tomáš Hocke
 Opětovně vysvětlil, jak postupovat v tajné volbě a jak vyplnit hlasovací lístek.
Tajná volba
Předseda volební komise, Ing. Tomáš Hocke, jednotlivě četl členy zastupitelstva kraje, kteří
si u něho vyzvedli obálku a hlasovací lístek. Toto převzetí stvrdili svým podpisem
na přiložený podpisový arch. Za zástěnou vyplnili hlasovací lístek a poté jej vložili do urny.

Po ukončení volby byla vyhlášena přestávka pro sečtení hlasů
od 16.30 do 16.35 hodin.
Ing. Tomáš Hocke sdělil výsledek tajné volby:
Počet vydaných hlasovacích lístku
Počet odevzdaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků
Počet hlasovacích lístků pro kandidáta

44
44
44
0
39

Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 14/VI/20/ZK
Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
stanovuje
že Ing. Dan Ramzer, náměstek hejtmana Libereckého kraje, je uvolněn pro výkon této funkce
ode dne 3. 11. 2020,
volí
Ing. Dana Ramzera do funkce náměstka hejtmana Libereckého kraje
a svěřuje
Ing. Danu Ramzerovi, náměstkovi hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu školství,
mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Proběhly gratulace nově zvolenému náměstkovi hejtmana Ing. Danu Ramzerovi.
Ing. Dan Ramzer
 Poděkoval všem, kteří mu dali důvěru, a přesunul se na své místo.
18. Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje
Překladatelka: Bc. Lena Mlejnková
Ing. Tomáš Hocke, předseda volební komise
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Vyzval zástupce jednotlivých stran, aby podali své návrhy na funkci náměstka hejtmana
Libereckého kraje pověřeného řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu.

Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně klubu SLK
 Navrhla za koalici SLK + PIRÁTI + ODS kandidátku na náměstkyni hejtmana
Ing. Květu Vinklátovou.
Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.
Ing. Tomáš Hocke
 Požádal kandidátku Ing. Květu Vinklátovou o vyslovení souhlasu se svou kandidaturou
a stručné představení.
Ing. Květa Vinklátová
 „Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za nominaci a souhlasím s ní. Všichni jistě víte, že
jsem na stejné pozici fungovala v minulém volebním období. Věřím, že jste zaznamenali
veliký díl práce v této oblasti, která se za tyhle čtyři roky uskutečnila. Podpořili jsme řadu
památek a na území je to vidět. Díky aktuální situace mohu říct, že se o tento resort velmi
bojím a to kvůli ekonomice.“
Ing. Tomáš Hocke
 Opětovně vysvětlil, jak postupovat v tajné volbě a jak vyplnit hlasovací lístek.
Tajná volba
Předseda volební komise, Ing. Tomáš Hocke, jednotlivě četl členy zastupitelstva kraje, kteří
si u něho vyzvedli obálku a hlasovací lístek. Toto převzetí stvrdili svým podpisem
na přiložený podpisový arch. Za zástěnou vyplnili hlasovací lístek a vložili jej do urny.

Po ukončení volby byla vyhlášena přestávka pro sečtení hlasů
od 16.47 do 16.52 hodin.
Martin Půta
 Upozornil na nutnost vyjmutí svých hlasovacích karet při odchodu zastupitelů z jednací
místnosti.
Ing. Tomáš Hocke sdělil výsledek tajné volby:
Počet vydaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků
Počet hlasovacích lístků pro kandidáta
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 15/VI/20/ZK
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Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
stanovuje
že Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, je uvolněna pro výkon
této funkce ode dne 3. 11. 2020,
volí
Ing. Květu Vinklátovou do funkce náměstkyně hejtmana Libereckého kraje
a svěřuje
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu kultury,
památkové péče a cestovního ruchu.

Proběhly gratulace nově zvolené náměstkyni hejtmana Ing. Květě Vinklátové.
Ing. Květa Vinklátová
 Poděkovala za důvěru a přesunula se na své místo.

19. Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje
Překladatelka: Bc. Lena Mlejnková
Ing. Tomáš Hocke, předseda volební komise
 Vyzval zástupce jednotlivých stran, aby podali své návrhy na funkci náměstka hejtmana
Libereckého kraje pověřeného řízením rezortu zdravotnictví.
Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně klubu SLK
 Navrhla za koalici SLK + PIRÁTI + ODS kandidáta na náměstka hejtmana
Mgr. Petra Tulpu.
Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.
Ing. Tomáš Hocke
 Požádal kandidáta Mgr. Petra Tulpu o vyslovení souhlasu se svou kandidaturou
a stručné představení.
Mgr. Petr Tulpa
 „Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dovolte mi poděkovat všem voličům, že tu mohu
být již další volební období. Nabízím stabilitu, spolehlivost, zkušenost v průřezu několika
rezortů najednou. Vracím se zpět k rezortu, kde jsem začínal někdy v roce 2006. Nyní se
nacházíme ve složité sociální zóně, která je nyní velmi složitá a komplikovaná. Hlavní je
priorita, jak tuto situaci zvládnout. Veškerá lůžková zařízení včetně domovů se zvláštním
režimem prožívají těžké chvíle. Bude to vše chtít klid, rozvahu a společně se domlouvat,
jak sociální oblast ukočírovat a jakým způsobem ji chceme táhnout dál. S kandidaturou
souhlasím.“
Ing. Tomáš Hocke
 Opětovně připomněl, jak postupovat v tajné volbě a jak vyplnit hlasovací lístek.
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Tajná volba
Předseda volební komise, Ing. Tomáš Hocke, jednotlivě četl členy zastupitelstva kraje, kteří
si u něho vyzvedli obálku a hlasovací lístek. Toto převzetí stvrdili svým podpisem
na přiložený podpisový arch. Za zástěnou vyplnili hlasovací lístek a vložili jej do urny.

Po ukončení volby byla vyhlášena přestávka pro sečtení hlasů
od 17.07 do 17.17 hodin.
Ing. Tomáš Hocke sdělil výsledek tajné volby:
Počet vydaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků
Počet hlasovacích lístků pro kandidáta

44
44
44
0
31

Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 16/VI/20/ZK
Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
stanovuje
že Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana Libereckého kraje, je uvolněn pro výkon této funkce
ode dne 3. 11. 2020,
volí
Mgr. Petra Tulpu do funkce náměstka hejtmana Libereckého kraje
a svěřuje
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu sociálních věcí.

Proběhly gratulace nově zvolenému náměstkovi hejtmana Mgr. Petru Tulpovi.
Mgr. Petr Tulpa
 Poděkoval za důvěru a přesunul se na své místo.

20. Volba člena Rady Libereckého kraje
Překladatelka: Bc. Lena Mlejnková
Ing. Tomáš Hocke, předseda volební komise
 Vyzval zástupce jednotlivých stran, aby podali své návrhy na funkci člena Rady
Libereckého kraje, pověřeného vedením rezortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.
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Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně klubu SLK
 Navrhla za koalici SLK + PIRÁTI + ODS kandidáta na člena Rady Libereckého kraje
Mgr. Jiřího Ulvra.
Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.
Ing. Tomáš Hocke
 Požádal kandidáta Mgr. Jiřího Ulvra o vyslovení souhlasu se svou kandidaturou
a stručné představení.
Mgr. Jiří Ulvr
 „Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, pro ty, co mě neznáte, tak pocházím z obce
Studenec. Od roku 2006 jsem starostou obce Studenec. Od roku 2012 jsem členem výboru
regionální rady a od roku 2016 jsem členem Zastupitelstva Libereckého kraje. Když mi
dáte hlas, tak rád navážu na práci svých předchůdců. S nominací souhlasím.“
Ing. Tomáš Hocke
 Opětovně vysvětlil, jak postupovat v tajné volbě a jak vyplnit hlasovací lístek.
Tajná volba
Předseda volební komise, Ing. Tomáš Hocke, jednotlivě četl členy zastupitelstva kraje, kteří
si u něho vyzvedli obálku a hlasovací lístek. Toto převzetí stvrdili svým podpisem na
přiložený podpisový arch. Za zástěnou vyplnili hlasovací lístek a poté jej vložili do urny.

Po ukončení volby byla vyhlášena přestávka pro sečtení hlasů
od 17.32 do 17.37 hodin.
Ing. Tomáš Hocke sdělil výsledek tajné volby:
Počet vydaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků
Počet hlasovacích lístků pro kandidáta

44
44
44
0
32

Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 17/VI/20/ZK
Volba člena Rady Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
stanovuje
že Mgr. Jiří Ulvr, člen Rady Libereckého kraje, je uvolněn pro výkon této funkce ode dne 3.
11. 2020,
volí
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Mgr. Jiřího Ulvra, členem Rady Libereckého kraje
a svěřuje
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi Rady Libereckého kraje, řízení resortu hospodářského a
regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova.

Proběhly gratulace nově zvolenému členovi Rady Libereckého kraje Mgr. Jiřímu Ulvrovi.
Mgr. Jiří Ulvr
 Poděkoval za důvěru a přesunul se na své místo.
21. Volba člena Rady Libereckého kraje
Překladatelka: Bc. Lena Mlejnková
Ing. Tomáš Hocke, předseda volební komise
 Vyzval zástupce jednotlivých stran, aby podali své návrhy na funkci člena Rady
Libereckého kraje pověřeného vedením rezortu životního prostředí a zemědělství.
Ing. Jarmila Valešová, předsedkyně klubu Pirátů
 Navrhla za koalici SLK + PIRÁTI + ODS kandidáta na člena Rady Libereckého kraje
pana Václava Židka.
Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.
Ing. Tomáš Hocke
 Požádal kandidáta Václava Židka o vyslovení souhlasu se svou kandidaturou
a stručné představení.
Václav Židek
 „Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dovolte mi, abych se představil. Bydlím
v Postřelné. Jak již bylo několikrát řečeno, tak i do životního prostředí zasáhl Covid 19.
Bude potřeba hledat finanční prostředky do záchrany vody v krajině. S nominací
souhlasím.“
Ing. Tomáš Hocke
 Vysvětlil, jak postupovat v tajné volbě a jak vyplnit hlasovací lístek.
Tajná volba
Předseda volební komise, Ing. Tomáš Hocke, jednotlivě četl členy zastupitelstva kraje, kteří
si u něho vyzvedli obálku a hlasovací lístek. Toto převzetí stvrdili svým podpisem
na přiložený podpisový arch. Za zástěnou vyplnili hlasovací lístek a poté jej vložili do urny.

Po ukončení volby byla vyhlášena přestávka pro sečtení hlasů
od 17.55 do 18.00 hodin.
Ing. Tomáš Hocke sdělil výsledek tajné volby:
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Počet vydaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků
Počet hlasovacích lístků pro kandidáta

44
44
43
1
28

Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 18/VI/20/ZK
Volba člena Rady Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
stanovuje
že Václav Židek, člen Rady Libereckého kraje, je uvolněn pro výkon této funkce ode dne 3.
11. 2020,
volí
Václava Židka, členem Rady Libereckého kraje
a svěřuje
Václavu Židkovi, členovi Rady Libereckého kraje, řízení resortu životního prostředí a
zemědělství.
Proběhly gratulace nově zvolenému členovi Rady Libereckého kraje panu Václavu Židkovi.
Václav Židek
 Poděkoval za důvěru a přesunul se na své místo.
22. Volba člena Rady Libereckého kraje
Překladatelka: Bc. Lena Mlejnková
Ing. Tomáš Hocke, předseda volební komise
 Vyzval zástupce jednotlivých stran, aby podali své návrhy na funkci člena Rady
Libereckého kraje pověřeného řízení resortu zdravotnictví.
Ing. Dan Ramzer, předseda klubu ODS
 Navrhl za koalici SLK + PIRÁTI + ODS kandidáta na člena Rady Libereckého kraje Mgr.
Vladimíra Richtera.
Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.
Ing. Tomáš Hocke
 Požádal kandidáta Mgr. Vladimíra Richtera o vyslovení souhlasu se svou kandidaturou a
stručné představení.
Mgr. Vladimír Richter
 Vážený pane hejtmane, vážení nově zvolení členové rady kraje, vážené zastupitelky a
vážení zastupitelé, dovolte mi, abych se i já představil. Jsem absolvent matematickoStrana 23 z 30
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fyzikální fakulty, a proto si dovolím použít pár čísel a to 4, 4, 2, 3, 50, 31, 19, 3. Nyní Vám
to vysvětlím, po čtyřech letech jsem zde čtvrté volební období. Po druhé zde stojím, jako
kandidát na člena rady kraje. Dále jsem 3 volební období starostou města Jilemnice. Je
mi 50 roků. 31 let jsem ženatý a mám 3 syny a 19ti měsíční vnučku. Jak již bylo
mnohokrát řečeno, tak resort zdravotnictví prožívá velký problém v této kovidové době.
Není to jediná věc, která se ve zdravotnictví musí udělat. Až se situace uklidní, tak je
potřeba se podívat na to, jak páteřní nemocnice fungují. Zda do nich má Liberecký kraj
vstupovat či vstupovat do Frýdlantu, respektive za jakých podmínek. V Liberci se bude
stavět CUM, takže je potřeba minimálně zahájit stavbu. Je zde i záchranná služba, ale i
letecká, které potřebují, abychom se o nich bavili. Výzev před námi je celá řada.
Souhlasím s nominací.“
Ing. Tomáš Hocke
 Opětovně vysvětlil, jak postupovat v tajné volbě a jak vyplnit hlasovací lístek.
Tajná volba
Předseda volební komise, Ing. Tomáš Hocke, jednotlivě četl členy zastupitelstva kraje, kteří
si u něho vyzvedli obálku a hlasovací lístek. Toto převzetí stvrdili svým podpisem
na přiložený podpisový arch. Za zástěnou vyplnili hlasovací lístek a vložili jej do urny.

Po ukončení volby byla vyhlášena přestávka pro sečtení hlasů
od 18.12 do 18.17 hodin.
Ing. Tomáš Hocke sdělil výsledek tajné volby:
Počet vydaných hlasovacích lístku
Počet odevzdaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků
Počet hlasovacích lístků pro kandidáta

44
44
44
0
34

Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 19/VI/20/ZK
Volba člena Rady Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
stanovuje
že Mgr. Vladimír Richter, člen Rady Libereckého kraje, je uvolněn pro výkon této funkce ode
dne 3. 11. 2020,
volí
Mgr. Vladimíra Richtera, členem Rady Libereckého kraje
a svěřuje
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi Rady Libereckého kraje, řízení resortu zdravotnictví.
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Proběhly gratulace nově zvolenému členovi Rady Libereckého kraje Mgr. Vladimíru
Richterovi.
Mgr. Vladimír Richter
 Poděkoval za důvěru a přesunul se na své místo.
Martin Půta
 Poděkoval předsedovi a celé volební komisi za spolupráci při volbě.
23. Programové prohlášení koalice
Překladatelka: Bc. Lena Mlejnková
 Shrnula obsah Programového prohlášení, které bylo podepsáno všemi členy koalice
kromě pana Kořínka, který je nemocen. Všem za programové prohlášení poděkovala.
V resortech všechny členy rady kraje čeká mnoho úkolů. Samozřejmě se to týká i členů
zastupitelstva kraje.
Martin Půta
 Stručně představil vznik Programového prohlášení koalice. Je tam mnoho úkolů, kterými
se radní budou zabývat. Pokud budou mít zastupitelé nové náměty, předem za ně
poděkoval, tak je připraven o nich diskutovat. Programové prohlášení bylo projednáváno
se všemi radními. Jedná se o práci pro zastupitelstvo, výbory a radu kraje, aby věci
v návrzích projednali. Je připraven, stejně jako v minulém volebním období, jednou za
rok zastupitelům a těm, kteří budou mít zájem, dát informaci o plnění Programového
prohlášení. První revize Programového prohlášení bude provedena do 31. 3. 2020.
Diskuze:
Ing. Michal Kříž
 Dotázal se, na to že v Programovém prohlášení je uvedeno datum 1. 7. 2021 a tímto
datem by neměla být spojena funkce člena rady s jinou funkcí např. starosty, primátora,
hejtmana. Máme to pochopit tak, že kdo nerezignuje do tohoto data na svou původní
funkci, tak bude muset post v radě kraje ukončit.
Martin Půta
 Upřesnil, že se nejedná o Programové prohlášení, ale o Koaliční smlouvy. Tam je
opravdu napsané, že od 1. 7. 2020 si musí členové rady kraje své funkce nějak vyřešit. Je
to hlavně poučení z minulých čtyř let.
Ing. Dan Ramzer
 Odpověděl, že pokud to bude neslučitelné, tak rezignuje na post náměstka hejtmana.
Mgr. Vladimír Richter
 „Nebudu rezignovat na funkci radního kraje, protože to do té doby vyřeším.“
Ing. Zbyněk Miklík
 Vysvětlil, že klubu Pirátů se tento bod v Koaliční smlouvě netýká, protože žádnou
takovou funkci nevykonávají.
Mgr. Jiří Ulvr
 Sdělil, že v 1. pololetí 2021 se vzdá funkce starosty v obci Studenec.
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Ing. Jan Sviták
 Sdělil, že tuto záležitost vyřeší nejdéle do konce roku 2020.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 20/VI/20/ZK
Programové prohlášení koalice
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
Programové prohlášení koalice pro období 2020 - 2024.

HLASOVÁNÍ Č.:

12

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

4

NEHLASOVAL: 3

VÝSLEDEK: byl přijat

24. Zřízení výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a stanovení počtu členů
jednotlivých výborů
Překladatelka: Bc. Lena Mlejnková
Martin Půta
 Uvedl, že jsou navrženy názvy výborů, včetně počtu jejich členů a to je 13 členů. Pouze u
Výboru kontrolního je 11 členů. Návrh vychází z minulého volebního období. Jen se
upravil na jednotnou formulaci Výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje
venkova. Další úprava byla u Výboru životního prostředí a zemědělství. A v neposlední
řadě se upravil název Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Jednou za půl
roku se budou předkládat docházky členů výborů, do zastupitelstva kraje a v případě
menší účasti než je 50 %, bude člen výboru nahrazen někým jiným. Na příštím jednání
zastupitelstva kraje budou jmenováni členové do výborů.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 21/VI/20/ZK
Zřízení výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a stanovení počtu členů jednotlivých
výborů
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) vzorový Statut pro výbory Zastupitelstva Libereckého kraje,
b) Jednací řád pro výbory Zastupitelstva Libereckého kraje
a zřizuje
pro funkční období 2020 - 2024 tyto výbory Zastupitelstva Libereckého kraje:
- Výbor finanční s celkovým počtem členů třináct,
-

Výbor kontrolní s celkovým počtem členů jedenáct,
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost s celkovým počtem členů třináct,

Strana 26 z 30

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 3. 11. 2020

==================================================================
-

Výbor dopravy s celkovým počtem členů třináct,
Výbor hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova s celkovým počtem členů
třináct,

-

Výbor životního prostředí a zemědělství s celkovým počtem členů třináct,
Výbor zdravotnictví s celkovým počtem členů třináct,
Výbor sociálních věcí s celkovým počtem členů třináct,

-

Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu s celkovým počtem členů třináct,
Výbor pro tělovýchovu a sport s celkovým počtem členů třináct.
HLASOVÁNÍ Č.:

13

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

25. Volba členů Výboru Regionální
za Liberecký kraj
Překladatelka: Bc. Lena Mlejnková

0

NEHLASOVAL: 0

rady regionu

VÝSLEDEK: byl přijat

soudržnosti

Severovýchod

Martin Půta
 Poděkoval předsedům klubů LK za nominace. Představil bod a představil nominované
členy:
- Mgr. Jiřího Ulvra (SLK), předsedu výboru,
- Mgr. Petra Tulpu (SLK),
- Ing. Květu Vinklátovou (SLK),
- Libora Křenka (SPD),
- Ing. Stanislava Říhu (ANO),
- Ing. Miloslava Tůmu (ANO),
- Ing. Jarmilu Valešovou (Piráti),
- Mgr. Vladimíra Richtera (ODS).




Požádal předsedu klubu SPD, Mgr. Švarce, který navrhuje výměnu paní Drábkové za
pana Křenka.
Dále požádal Ing. Kříže, předsedu klubu ANO, aby nahradil pana Barana, panem Tůmou.
Materiál bude upraven, dle uvedených změn, po projednání.

Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Martin Půta požádal Ing. Tomáše Hockeho, předsedu volební komise, aby se naposledy
v tomto jednání ujal funkce a uvedl volbu.
Ing. Tomáš Hocke, předseda volební komise
 Sdělil, že vzhledem k tomu, že se již na začátku jednání odsouhlasilo, že tento bod se
bude projednávat aklamací, tak žádá všechny navržené členy o vyjádření souhlasu do
Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za LK. V případě, že se ještě
nepředstavili, tak je o to požádal.
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Všichni členové výboru sdělili postupně, že s nominací souhlasí.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 22/VI/20/ZK
Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za Liberecký
kraj
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
v souladu s § 16 d) odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění
pozdějších předpisů, pro funkční období 2020 - 2024 členy Výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Severovýchod tyto členy Zastupitelstva Libereckého kraje:
- Mgr. Jiřího Ulvra (SLK), předsedou výboru,
- Mgr. Petra Tulpu (SLK),
-

Ing. Květu Vinklátovou (SLK),
Libora Křenka (SPD),
Ing. Stanislava Říhu (ANO),

-

Ing. Miloslava Tůmu (ANO),
Ing. Jarmilu Valešovou (Piráti),

-

Mgr. Vladimíra Richtera (ODS).
HLASOVÁNÍ Č.:

14

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

26. Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje s účinností od
3. 11. 2020
Překladatelka: Bc. Lena Mlejnková
Martin Půta
 Informoval, že návrh vychází z předchozích let. Nic se v něm nezměnilo.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 23/VI/20/ZK
Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje s účinností od 3. 11.
2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
stanovuje
a) s účinností od 3. 11. 2020 při splnění podmínek stanovených směrnicí zastupitelstva č.
1/2017 ve znění novelizace č. 3 výši měsíčních odměn neuvolněným členům
Zastupitelstva Libereckého kraje za výkon funkce:
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1. neuvolněného člena zastupitelstva 5.050 Kč,
2. neuvolněného člena zastupitelstva, který je předsedou výboru zastupitelstva, nebo
předsedou komise rady 8.800 Kč,
3. neuvolněného člena zastupitelstva, který je členem výboru zastupitelstva, nebo členem
komise rady 7.550 Kč,
b) s účinností od 3. 11. 2020 při splnění podmínek stanovených směrnicí zastupitelstva č.
1/2017 ve znění novelizace č. 3 neuvolněným členům Zastupitelstva Libereckého kraje v
případě souběhu funkcí další měsíční odměnu:
1. předsedovi výboru zastupitelstva 5.600 Kč,
2. předsedovi komise rady 5.600 Kč,
3. členovi výboru zastupitelstva 2.800 Kč,
4. členovi komise rady 2.800 Kč,
c)

s účinností od 3. 11. 2020 výši odměny předsedovi a členům Komise architektů a
urbanistů Rady Libereckého kraje sazbou ve výši 700 Kč za hodinu,
d) náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena
zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou
samostatně výdělečnou činnost, paušální částkou ve výši 200 Kč za hodinu s tím, že
vyplacená částka náhrady výdělku v souhrnu za kalendářní měsíc může činit maximálně
1.600 Kč,
rozhoduje
s účinností od 3. 11. 2020 při splnění podmínek stanovených směrnicí zastupitelstva č. 1/2017
ve znění novelizace č. 3 o měsíčních peněžitých plněních fyzickým osobám, které nejsou
členem zastupitelstva, a zastávají tyto funkce:
1. člen výboru zastupitelstva 2.800 Kč,
2. předseda komise rady 5.600 Kč,
3. člen komise rady 2.800 Kč,
schvaluje
Směrnici Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2017 k odměňování neuvolněných členů
Zastupitelstva Libereckého kraje, k řešení náhrady ušlé mzdy, platu nebo výdělku ušlého v
souvislosti s výkonem funkce a k odměňování za výkon funkce předsedy a člena výboru
zastupitelstva, předsedy a člena komise rady ve znění novelizace č. 3,
ruší
usnesení č. 197/05/ZK, stanovující cestovní náhrady členům zastupitelstva
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, podepsat schválenou Směrnici Zastupitelstva Libereckého
kraje č. 1/2017 ve znění novelizace č. 3.
Termín: 30. 11. 2020
HLASOVÁNÍ Č.:

15

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

27. Náměty a připomínky
Martin Půta
 Pozval všechny členy zastupitelstva kraje na 1. řádné jednání ZK, které se bude konat
v této místnosti dne 24. 11. 2020 od 14 hodin.

Strana 29 z 30

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 3. 11. 2020




Požádal všechny členy zastupitelstva kraje, aby neodnášeli z jednání své hlasovací karty.
Informoval, že se 4. 11. 2020 koná první mimořádná rada kraje.
--- XXXX ---

Martin Půta ukončil ustavující zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v 18.45 hodin.
Další zasedání zastupitelstva kraje se bude konat dne 24. 11. 2020 od 14 hodin.

Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Ing. Jan Sviták

………………………………
Ing. Michal Kříž

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

V Liberci, 9. 11. 2020

Zapsala: Bc. Iveta Kavanová
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