Z á p i s č. 2
z 2./VI mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 16. 11. 2020
Přítomno

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

Ověřovatelé

Mgr. Petr Tulpa a Mgr. Vladimír Richter

Zapisovatelka

Jitka Machálková

2./VI mimořádné zasedání rady kraje v roce 2020 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.00 hodin.
Navrhl, aby zápis ověřili Mgr. Petr Tulpa a Mgr. Vladimír Richter, 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.

Výpověď smluv o mediální spolupráci
mezi Libereckým krajem a některými
městy, obcemi a subjekty Libereckého
kraje ohledně pravidelného uveřejňování
měsíčníku „KRAJ – Příloha Libereckého
kraje“

3.

Návrh zastoupení Libereckého kraje
v dozorčích radách společností
s majetkovou účastí LK

4.

Smlouvy o výpůjčce 10 kusů přístrojů
pro umělou plicní ventilaci

Mgr. Vladimír
Richter

5.

Stanovení počtu zaměstnanců
Libereckého kraje zařazených
do Krajského úřadu Libereckého kraje

Mgr. René Havlík odb. kancelář
ředitele

6.

Různé

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

Z pís. Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana
odb. zdravotnictví

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

pro 9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Zápis z 2./VI mimořádného zasedání RK konaného dne 16. 11. 2020
2. Výpověď smluv o mediální spolupráci mezi Libereckým krajem a některými městy,
obcemi a subjekty Libereckého kraje ohledně pravidelného uveřejňování měsíčníku
„KRAJ – Příloha Libereckého kraje“
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Mgr. Chýle doplnil, že se jedná o 44 subjektů.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 84/VI/20/mRK
Výpověď smluv o mediální spolupráci mezi Libereckým krajem a některými městy,
obcemi a subjekty Libereckého kraje ohledně pravidelného uveřejňování měsíčníku
„KRAJ – Příloha Libereckého kraje“
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o výpovědi všech smluv o mediální spolupráci mezi Libereckým krajem a městy, obcemi
a jinými subjekty Libereckého kraje, na základě kterých docházelo k pravidelnému
uveřejňování měsíčníku „KRAJ – Příloha Libereckého kraje“ v periodicích těchto měst, obcí
a jiných subjektů
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje, výpověď smluv o mediální spolupráci k podpisu, a zajistit její zaslání všem
obcím, městům a jiným subjektům, se kterými Liberecký kraj tuto smlouvu o mediální
spolupráci uzavřel.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 3 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
3. Návrh zastoupení Libereckého kraje v dozorčích radách společností s majetkovou
účastí LK
M. Půta sdělil, že materiál obsahuje prozatím neúplné nominace do dozorčích rad akciových
společností, v nichž má Liberecký kraj majetkový podíl. Dotázal se, kdy budou mít politické
kluby nominace kompletní.
V. Židek sdělil, že včera večer byly nominace dořešeny a v průběhu dnešního dne by měly být
k dispozici na krajském úřadě.
M. Půta sdělil, že předpokládá nějaké záležitosti k diskuzi.
Proběhla diskuze ohledně obsazení dozorčích rad. Z diskuze vyplynulo, že do dozorčí rady
Silnice LK, v případě obsazení dvou míst z řad zaměstnanců, bude dále jedna nominace
za ODS, jedna nominace za Piráty a dvě nominace za SLK. Požádal, aby byla v příloze tohoto
materiálu provedena tato úprava po projednání.
M. Půta dále vyjádřil, že v ČSAD Liberec a v Autocentru Nord není žádná dohoda mezi
akcionáři.
Ing. Ramzer konstatoval, že odeslal datovou schránkou informaci ČSAD Liberec, Autocentru
Nord a Krajskému statku Frýdlant, že od 1. 11. 2020 není oprávněn pobírat za tuto činnosti
odměnu, a to na základě jeho zvolení uvolněným členem rady kraje, potažmo náměstkem
hejtmana.
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M. Půta sdělil, že oznámí předsedům klubů hnutí ANO a SPD výsledek dnešního projednání.
Dále shrnul, že doplněné tabulky budou doplněny konkrétními jmény na čtvrtečním jednání
předsedů zastupitelských klubů.
M. Půta dále požádal Mgr. Richtera, aby pozval na jednání rady kraje nominované osoby
na členy představenstva KNL, a.s., a to do 12. 12. 2020.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 85/VI/20/mRK
Návrh zastoupení Libereckého kraje v dozorčích radách společností s majetkovou účastí
LK
Rada kraje po projednání
schvaluje
návrh zastoupení Libereckého kraje v dozorčích radách obchodních korporací, v nichž má
Liberecký kraj majetkovou účast, podmínek pro nominaci zástupců a pravidla pro zástupce
kraje v dozorčích radách
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, vyrozumět o přijatém usnesení předsedy zastupitelských klubů.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 4 pro 9
Proti
0
zdržel se
0
byl přijat
4. Smlouvy o výpůjčce 10 kusů přístrojů pro umělou plicní ventilaci
Mgr. Richter stručně uvedl, že se jedná o výpůjčku 10 kusů plicních ventilátorů z NATO.
Přístroje budou na základě smlouvy zapůjčeny NsP ČL, a.s., a Nemocnici Jablonec nad Nisou,
p. o.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 86/VI/20/mRK
Smlouvy o výpůjčce 10 kusů přístrojů pro umělou plicní ventilaci
Rada kraje po projednání
schvaluje
a) smlouvu o výpůjčce č. OLP/4016/2020 mezi Českou republikou-Ministerstvem
zdravotnictví a Libereckým krajem, jejímž předmětem je výpůjčka 10 kusů přístrojů
pro umělou plicní ventilaci typ ZOLL EMV 731+, včetně příslušenství,
b) smlouvu o výpůjčce č. OLP/4017/2020 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí
s poliklinikou Česká Lípa, a.s., IČO: 27283518, se sídlem Purkyňova 1849, 470 01 Česká
Lípa, jejímž předmětem je výpůjčka 6 kusů přístrojů pro umělou plicní ventilaci typ ZOLL
EMV 731+, včetně příslušenství,
c)

smlouvu o výpůjčce č. OLP/4018/2020 mezi Libereckým krajem a Nemocnicí Jablonec
nad Nisou, p. o., IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec
nad Nisou, jejímž předmětem je výpůjčka 4 kusů přístrojů pro umělou plicní ventilaci typ
ZOLL EMV 731+, včetně příslušenství
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit podpisy
smluv.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 5 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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5. Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu
Libereckého kraje
Mgr. Havlík sdělil, že se jedná o projekt „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání Libereckého kraje II“, na který je plánováno 7 nových pracovních míst na dobu
určitou, a to po dobu trvání projektu. Platové náklady budou plně hrazeny z projektu.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 87/VI/20/mRK
Stanovení počtu zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského úřadu
Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
stanovuje
z důvodu realizace projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání
Libereckého kraje II“ na odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, počet
systemizovaných pracovních pozic zaměstnanců Libereckého kraje zařazených do Krajského
úřadu Libereckého kraje na 428, což celkově představuje zvýšení o 7 pracovních pozic
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit provedení příslušných organizačních
změn.
Termín: 30. 11. 2020
hlasování č. 6 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
6. Různé
M. Půta se dotázal členů rady kraje, zda si udělali reálnou představu o rozpočtu kraje
v souvislosti s návrhem premiéra na zrušení superhrubé mzdy. AK ČR, Svaz měst a obcí,
a Sdružení místních samospráv budou mít schůzku za účelem podpory protinávrhu paní
poslankyně Kovářové, který by měl být předložen ve sněmovně. Ovšem i tak to pro kraj
nevypadá pozitivně. Předeslal relevantní možnosti a predikce, včetně důsledků tohoto vládního
rozhodnutí pro kraje. Pro Liberecký kraj bude jedním z důsledků, že v příštím roce nejspíš
nebude Dotační fond Libereckého kraje. Úspory bude nutné hledat napříč celým rozpočtem a
všemi rezorty. První pololetí bude dramaticky úsporné, načež bude řešen další vývoj.
Dalším tématem, které pan hejtman otevřel, byla možnost antigenních testů či poskytnutí
nanoroušek dětem 1. a 2. tříd ZŠ, které se vrací od středy 18. 11. 2020 zpět do škol. Na základě
zjištění prozatím není možné provést testování v tomto množství.
Ing. Vinklátová sdělila, že nanoroušky jsou příliš velké, a tudíž pro takto malé děti
nevyhovující.
Ing. Ramzer sdělil, že pro děti ze speciálních škol je možné nanoroušky poskytnout a doplnil,
že konkrétní čísla upřesní. Dále doplnil, že očekává finální čísla o počtech žáků 1. a 2. tříd
od starostů ORP. Potvrdil, že nanoroušky jsou pro děti opravdu velké.
M. Půta požádal o zjištění přesných čísel pro poskytnutí OOP do speciálních škol v Libereckém
kraji.
Ing. Miklík sdělil, že ve středu 18. 11. a ve čtvrtek 19. 11. 2020 jsou domluvena jednání
samostatně s každým členem rady kraje ohledně rozpočtu na rok 2021.
Ing. Ramzer konstatoval, že bude nutné zahájit jednání ohledně realizace akcí, jako je Jizerská
50, což bude nutné také v rámci rozpočtu vyřešit. Jedná se o akce, které jsou smluvně zajištěny.
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M. Půta požádal Ing. Miklíka o zvážení, zda by významné akce mohly být v jedné samostatné
kapitole rozpočtu Libereckého kraje.
Následně proběhla diskuze týkající se podpory a financování významných akcí i jiných akcí,
které jsou již smluvně podchyceny.
Další náměty ani připomínky nebyly vzneseny. Martin Půta, hejtman, ukončil 2./VI mimořádné
zasedání rady kraje v roce 2020 v 8.35 hodin.

Ověřovatelé

Mgr. Petr Tulpa

………………………………….

Mgr. Vladimír Richter

…………………………………

……………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Liberec 16. 11. 2020
zapsala Jitka Machálková
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