Výpis usnesení z 3./VI mimořádného zasedání
Rady Libereckého kraje konaného dne 18. 11. 2020

USNESENÍ č. 88/VI/20/mRK
Požadavek Libereckého kraje v souladu s přijatým usnesením AKČR ze dne 13. listopadu 2020
na kompenzaci propadu příjmů krajů v souvislosti s opatřeními k řešení druhé vlny pandemie
koronaviru SARS CoV-2 a v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy. Nesouhlas s nastavením
programu REACT-EU. Podpora a připojení se ke společné výzvě územních partnerů v
souvislosti s dopady opatření na samosprávy
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. informace o očekávaných negativních dopadech ve výši přibližně 11 mld. Kč na rozpočty krajů
v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy od 1. ledna 2021 a v souvislosti se schválením
zákona o kompenzačním bonusu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 10. listopadu
2020,
2.

3.

informace o postoji Ministerstva financí ČR a Vlády ČR k možnostem kompenzace propadu
příjmů krajů v souvislosti s opatřeními k řešení dopadů druhé vlny pandemie koronaviru SARS
CoV-2 (kompenzační bonusy) a v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy,
společnou Výzvu Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR), Sdružení místních samospráv ČR (SMS
ČR) a Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOV ČR) za podpory Národní sítě Místních akčních
skupin (NS MAS), primátora hl. m. Prahy a hejtmanů Libereckého kraje, Pardubického kraje,
Olomouckého kraje, adresovanou Vládě ČR a Parlamentu ČR, týkajíc se dopadů daňových
změn v roce 2021 na samosprávy,

4.

usnesení Rady AKČR z videokonferenčního jednání ze dne 19. 10. 2020 k návrhu využití
prostředků REACT-EU v Integrovaném regionálním operačním programu 2014 – 2020,
schváleném Vládou ČR dne 14. 10. 2020,
nesouhlasí
1. s postojem Ministerstva financí ČR a Vlády ČR k nepotřebnosti kompenzace propadu příjmů
krajů v souvislosti s přijímanými opatřeními k řešení dopadů druhé vlny pandemie koronaviru
SARS CoV-2,
2. s využitím finančních prostředků REACT-EU v rámci ČR na aktivitu tzv. „kabin
pro sportovce“, a to s ohledem na nutnost zaměření finančních prostředků REACT-EU dle
návrhu nařízení REACT-EU výlučně na operace podporující zotavení z krize v souvislosti
s pandemií COVID-19 nebo přípravu ekologického, digitálního a odolného oživení
hospodářství pomocí investic do operací přispívajících k přechodu na digitální a zelenou
ekonomiku,
požaduje
1. schválení jednorázové kompenzace ve výši 300 Kč na obyvatele kraje v souvislosti s dopady
přijetí zákona o kompenzačním bonusu,
2. poskytnutí adekvátních a systémových náhrad krajům za negativní dopady na rozpočty krajů
v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy, kde dopady jsou očekávány ve výši 8,5 mld. Kč
ročně, a to úpravou rozpočtového určení daní (RUD),
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pověřuje
Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje, obrátit se do 31. 12. 2020 dopisem na předsedu vlády,
předsedu Senátu Parlamentu ČR a předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, na vědomí všem
členům vlády ČR a všem poslancům a senátorům ve smyslu výše uvedených požadavků, a s výzvou
k okamžitému zahájení jednání k řešení vzniklé situace
a ukládá
a) Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, v případě schválení daňového balíčku na rok
2021, tj. návrhu, kterým se ruší tzv. superhrubá mzda a provádí změna výpočtu daně z příjmů,
na úrovni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bez kompenzací pro územně
samosprávné celky, urgentně svolat zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje k aktuální
finanční situaci a přípravy rozpočtu na rok 2021,
b)

Termín: 31. 12. 2020
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, informovat Zastupitelstvo Libereckého kraje
o aktuální finanční situaci LK v souvislosti s připravovaným zrušením superhrubé mzdy, dále
o postoji Ministerstva finanční ČR a vlády ČR k možnostem kompenzace propadu příjmů krajů
v souvislosti s opatřeními k řešení dopadů druhé vlny pandemie koronaviru SARS CoV-2
a o rozhodnutí vlády o využití finančních prostředků REACT-EU.
Termín: 31. 12. 2020

USNESENÍ č. 89/VI/20/mRK
Zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ (Českolipsko) vnitřním dopravcem
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zajištěním dopravní obslužnosti v oblasti Západ (Českolipsko) od 12. 12. 2021 prostřednictvím
vnitřního provozovatele - společnosti ČSAD Liberec, IČ: 25045504, a to formou „brutto“ režimu dle
zákona o zadávání veřejných zakázek
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit zajištění
dopravní obslužnosti v oblasti Západ vnitřním dopravcem k rozhodnutí Zastupitelstvu Libereckého
kraje.
Termín: 24. 11. 2020

USNESENÍ č. 90/VI/20/mRK
Veřejná zakázka „Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích - humanizace průtahu vč. chodníků“
- dodatek č. 2
Rada kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/202/2019, uzavíraný tak, aby nebyl v rozporu s §
222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů mezi
Libereckým krajem a společností Integra stavby a. s., IČO 25014391, se sídlem Hrádecká 156, 460
01 Liberec, jehož předmětem je prodloužení termínu pro dokončení stavby a předání a převzetí stavby
o 22 dní, tj. na 354 dní od předání a převzetí staveniště
a ukládá
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Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, zajištění dalšího
postupu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Termín: 30. 11. 2020

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

Zapsala Jitka Machálková
Liberec 18. 11. 2020
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