Zápis
z 1./VI zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 24. 11. 2020
Přítomno

45 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené prezenční listiny)

Ověřovatelé zápisu

Ing. Markéta Khauerová, Ing. Jarmila Valešová

Zapisovatelka

Bc. Iveta Kavanová

1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 3. 11. 2020
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 14.05 hodin. Uvítal všechny
přítomné na 1./VI zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2020. Dále upozornil
všechny přítomné, že z průběhu 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 přítomné, aby si během zasedání ZK nespouštěli na svých přenosných zařízeních
přímý přenos z webových stránek LK.
Martin Půta konstatoval, že je přítomno všech 45 členů zastupitelstva kraje.
Následně Martin Půta určil zapisovatelkou jednání Bc. Ivetu Kavanovou.
Pan hejtman k zápisu z ustavujícího zasedání ZK dne 3. 11. 2020 uvedl, že ověřovateli byli
zvoleni Ing. Jan Sviták a Ing. Michal Kříž. Zeptal se obou ověřovatelů a oba sdělili, že ověřili
zápis bez připomínek. Připomínky nebyly vzneseny.
Uvítal ředitele KÚ LK Mgr. René Havlíka a předal mu slovo.
2. Složení slibu členů Zastupitelstva Libereckého kraje
Mgr. Havlík
 „Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vítám Vás na dnešním 1./VI 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 „Zastupitel Jaroslav Kořínek ještě před složením slibu obdrží Osvědčení
o zvolení členem Zastupitelstva LK. Toto převzetí rovněž stvrdí svým podpisem
do připravené listiny. Po přečtení textu slibu pozvu Jaroslava Kořínka sem
ke mně, předám mu vaše osvědčení. Následně na mikrofon pronesete slovo „slibuji“ a slib
stvrdíte svým podpisem“.
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„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, Jaroslave Kořínku, abyste přistoupil k předsednickému stolu, kde obdržíte
Osvědčení o zvolení a poté se podepsal do prezence o převzetí Osvědčení
a do prezence o složení slibu:“
Poř.
č.

Titul

Jméno

Příjmení

Jaroslav

Podpis

KOŘÍNEK

3. Volba ověřovatelů zápisu
Překladatel: Martin Půta
Navrhl, aby zápis ověřily Ing. Markéta Khauerová a Ing. Jarmila Valešová.


Obě navržené s nominací souhlasily.

Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 24/VI/20/ZK
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu ze zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
- Ing. Markétu Khauerovou (SLK),
-

Ing. Jarmilu Valešovou (PIRÁTI).
HLASOVÁNÍ Č.:

1

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

4. Volba návrhové komise
Překladatel: Martin Půta
Přečetl obsazení návrhové komise.
Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda komise,
Ing. Miloslav Tůma (ANO 2011),
Jan Tempel (Piráti),
RNDr. Jiří Čeřovský (ODS),
Mgr. Věnceslava Drábková (SPD).
Diskuze:
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Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 25/VI/20/ZK
Volba 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.:

2

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

5. Volba volební komise
Překladatel: Martin Půta
Přečetl obsazení návrhové komise.
- 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. 26/VI/20/ZK
Volba 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.:

3

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:
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6. Návrh programu
Martin Půta sdělil, že všichni zastupitelé byli dne 13. 11. 2020 informováni e-mailem o tom,
že na Gportále je umístěn návrh programu a materiály pro 1./VI jednání ZK dne 24. 11. 2020.
Dne 20. 11. 2020 byli všichni vyrozuměni e-mailem o doplněných bodech:
 č. 10 - Volba do Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje
 č. 11 - Volba do Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje
 č. 12 – Volba do Výboru výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti Zastupitelstva
Libereckého kraje
 č. 13 – Volba do Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva
Libereckého kraje
 č. 14 – Volba do Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
 č. 15 – Volba do Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova
Zastupitelstva Libereckého kraje
 č. 16 – Volba do Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje
 č. 17 – Volba do Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého
kraje
 č. 18 - Volba do Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje
 č. 37 f) - Písemné informace: Návrh zastoupení Libereckého kraje v dozorčích radách
společností s majetkovou účastí LK
 č. 39 - 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
 č. 40 - Zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ (Českolipsko) vnitřním
dopravcem (projednáno v 15.00 hodin).
 č. 41 - Schválení upraveného Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje
 č. 42 - Potvrzení stanoviska Libereckého kraje k návrhu novely stavebního zákona,
projednávaného v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
 č. 43 - Volba do Výboru tělovýchovy a sportu Zastupitelstva Libereckého kraje
Dne 23. 11. 2020 byli vyrozuměni e-mailem o doplnění nominací a souhlasů s nominací u
všech bodů, které se týkají výborů tj. 10 – 18, 43.
Do desek na stůl obdrželi všichni členové zastupitelstva kraje jmenné seznamy nominací do
výborů. Dalším dokumentem, který obdrželi byl dopis od firmy HAVEL A PARTNERS
s.r.o., Praha s vyjádřením k tvrzením uvedeným v dopise společnosti BUS.COM a.s. Také
všichni obdrželi dopis od firmy BUS.COM a.s.
M. Půta informoval o předřazení bodu č. 41 „Schválení upraveného Jednacího řádu ZLK“ za
bod č. 6 „Návrh programu“.
Dále předřadil bod č. 43 „Volbu do Výboru tělovýchovy a sportu ZLK“ za bod č. 18.
Bod č. 40 „Zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ (Českolipsko) vnitřním
dopravcem“ bude projednán v 15.00 hodin.
Nechal hlasovat o zařazení nových bodů na program jednání
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-

body č. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 39, 40, 41, 42, 43 a písemná informace 37 f).

HLASOVÁNÍ Č.:

4

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 4

VÝSLEDEK: byl přijat

Hlasování o doplněném návrhu programu:
1.

Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z
ustavujícího zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 3. 11. 2020

Martin Půta

2.

Složení slibu člena Zastupitelstva Libereckého kraje

Mgr. René Havlík

3.

Volba ověřovatelů zápisu

Martin Půta

4.

Volba návrhové komise

Martin Půta

5.

Volba volební komise

Martin Půta

6.

Návrh programu

Martin Půta

7.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje

Martin Půta

8.

Zpráva o činnosti rady kraje za období od 2. září do 2.
listopadu 2020

Martin Půta

9.

Harmonogram jednání zastupitelstva kraje na období
listopad a prosinec 2020

Martin Půta

10.

Volba do Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého
kraje

Martin Půta

11.

Volba do Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje Martin Půta

12.

Volba do Výboru výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti
Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

13.

Volba do Výboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

14.

Volba do Výboru sociálních věcí Zastupitelstva
Libereckého kraje

Martin Půta

15.

Volba do Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a
rozvoje venkova Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

16.

Volba do Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého
kraje

Martin Půta

17.

Volba do Výboru životního prostředí a zemědělství
Zastupitelstva Libereckého kraje

Martin Půta

18.

Volba do Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého Martin Půta
kraje

19.

Revokace části usnesení č. 369/20/ZK – Schválení
poskytnutí daru nanofiltrů obcím v Libereckém kraji –
Janův Důl

Martin Půta

20.

Majetkoprávní operace – darování

Ing. Zbyněk Miklík
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1.
2.
3.

pozemku v k. ú. Sloup v Čechách
pozemků v k. ú. Radvanec
pozemku v k. ú. Volfartice

21.

Revokace části usnesení č. 267/20/ZK a změna rozpočtu - Mgr. Petr Tulpa
rozpočtové opatření č. 359/20 – poskytnutí dotací z
kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí financování sociálních služeb z prostředků Libereckého
kraje (předfinancování na rok 2021) dle zvláštního zákona

22.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 360/20 - navýšení Mgr. Petr Tulpa
příjmů kraje a navýšení výdajů kapitoly 917 05 Transfery,
odbor sociálních věcí, poskytnutí individuálních dotací z
rozpočtu Libereckého kraje

23.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 366/20 – úpravy v Mgr. Petr Tulpa
kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí,
rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v oblasti
sociálních věcí z rozpočtu Libereckého kraje – „Komunitní
plánování obcí“

24.

Změna přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace
Domov důchodců Jablonecké Paseky

Mgr. Petr Tulpa

25.

Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu
Libereckého kraje programu Podpora sportovní
infrastruktury v Libereckém kraji 2019 příjemce Město
Lomnice nad Popelkou, projekt s názvem „Rekonstrukce
multifunkčního hřiště při ZŠ T. G. Masaryka v Lomnici
nad Popelkou“

Ing. Dan Ramzer

26.

Dodatky k veřejnosprávním smlouvám o poskytnutí
návratné finanční výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/1587/2019 a OLP/1588/2019 uzavřené mezi
Libereckým krajem a Severočeským muzeem v Liberci,
příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykova 473/11,
Liberec I – Staré Město, IČ 00083232

Ing. Květa
Vinklátová

27.

Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu
Libereckého kraje – oblasti kultury – Statutárnímu městu
Liberec

Ing. Květa
Vinklátová

28.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 364/20 Převod
prostředků z kapitoly 917 07 – Transfery do kapitoly 913
07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu

Ing. Květa
Vinklátová

29.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 370/20 – úprava
kapitol 914 08 – působnosti a 917 08 - transfery, odbor
životního prostředí a zemědělství a 914 10 – působnosti,
právní odbor – převod finančních prostředků na právní
služby ve věci rozšíření těžby dolu Turów

Václav Židek
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30.

Poskytnutí finančního daru Nemocnici Jablonec nad Nisou, Mgr. Vladimír
p.o. a MMN, a.s. - vybavení k testování či péči o covidRichter
pozitivní pacienty

31.

Dodatky ke smlouvám na podporu dopravní výchovy na
dětských dopravních hřištích v Libereckém kraji v roce
2020

32.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 375/20 – navýšení Ing. Jan Sviták
příjmů kraje a navýšení výdajů v kapitole 912 06 - Účelové
příspěvky PO, odbor dopravy; investiční a neinvestiční
příspěvek KSS LK na akci „Projektové dokumentace na
silnice LK II. a III. třídy“ a investiční příspěvek KSS LK na
akci „Opatření na havarijních mostech Bulovka (2914-5) a
Brniště (26834-6)“

33.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 363/20 - snížení
výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor
dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 - Transfery,
odbor dopravy; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí
dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok 2020

34.

Žádost o změnu parametru v projektu příjemce účelové
Mgr. Jiří Ulvr
dotace z Programu obnovy venkova – obec Hamr na Jezeře

35.

Prodloužení lhůty pro podání žádosti vyhlášeného
programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“

Mgr. Jiří Ulvr

36.

Žádost o změnu termínu realizace projektu příjemce
účelové dotace z Regionálního inovačního programu –
Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály,
pokročilé technologie a inovace

Mgr Jiří Ulvr

37.

Písemné informace
Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2020

členové rady kraje
Ing. Zbyněk Miklík

a)
b)
c)

Ing. Jan Sviták

Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v Ing. Zbyněk Miklík
období od 9. 9. 2020 – 10. 11. 2020
Harmonogram jednání rady kraje na období listopad a
Martin Půta
prosinec 2020

d)

Výsledek soutěže „Nejlepší knihovna Libereckého kraje“ a Ing. Květa
poskytnutí finančních darů vítězným knihovnám
Vinklátová

e)

Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Martin Půta
Zastupitelstva Libereckého kraje za období 1. 11. 2019 –
31. 12. 2019 a za období 1. 1. 2020 – 30. 9. 2020
Návrh zastoupení Libereckého kraje v dozorčích radách
Martin Půta
společností s majetkovou účastí LK

f)
38.

Ing. Jan Sviták

Náměty a připomínky
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39.

Požadavek Libereckého kraje v souladu s přijatým
Martin Půta
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

40.

Zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ
(Českolipsko) vnitřním dopravcem

Ing. Jan Sviták

41.

Schválení upraveného Jednacího řádu Zastupitelstva
Libereckého kraje

Martin Půta

42.

Potvrzení stanoviska Libereckého kraje k návrhu novely
stavebního zákona, projednávaného v Poslanecké
sněmovně Parlamentu České republiky

Martin Půta

43.

Volba do Výboru tělovýchovy a sportu Zastupitelstva
Libereckého kraje

Martin Půta

HLASOVÁNÍ Č.:

5

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

7. (41.) Schválení upraveného Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje
Překladatel: Martin Půta
Představil předložený materiál doplněný o distanční možnost jednání ZK. Sdělil, že osobní
účast na jednání je nenahraditelná.
Diskuze:
Ing. Valešová
Poděkovala za zapracování distančního jednání. Požádala, aby u společného projednávání
bodů, byl v případě překročení časového limitu u daného příspěvku umožněn časový prostor
i nad rámec jednacího řádu.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 27/VI/20/ZK
Schválení upraveného Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
nové znění jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje, kterým se nahrazuje jednací řád
schválený 3. 11. 2020 usnesením č. 3/VI/20/ZK.

HLASOVÁNÍ Č.:
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8. (7.) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Překladatel: Martin Půta
Představil předložený materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 28/VI/20/ZK
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva kraje,
souhlasí
s posunutím termínu usnesení č.
- 276/18/ZK z 30. 9. 2020 na 31. 12. 2021,
- 294/20/ZK - ad 1) z 30. 9. 2020 na 31. 12. 2020,
- 338/20/ZK - ad 2. z 31. 10. 2020 na 31. 12. 2020,
-

242/19/ZK z 15. 10. 2020 na 31. 12. 2020,
380/19/ZK - ad a) z 30. 8. 2020 na 31. 12. 2020,

a vypouští
ze sledování usnesení č. 12/20/ZK, 14/20/ZK, 60/20/ZK, 98/20/ZK, 157/20/ZK,
178/20/ZK, 179/20/ZK, 180/20/ZK, 181/20/ZK, 198/20/ZK, 199/20/ZK,
203/20/ZK, 205/20/ZK, 218/20/ZK, 220/20/ZK, 223/20/ZK, 229/20/ZK,
247/20/ZK, 248/20/ZK, 249/20/ZK, 251/20/ZK, 253/20/ZK, 262/20/ZK,
267/20/ZK, 270/20/ZK, 271/20/ZK, 272/20/ZK, 273/20/ZK, 274/20/ZK,
276/20/ZK, 277/20/ZK, 280/20/ZK, 282/20/ZK, 283/20/ZK, 284/20/ZK,
286/20/ZK, 287/20/ZK, 288/20/ZK, 290/20/ZK, 291/20/ZK, 292/20/ZK,
296/20/ZK, 297/20/ZK, 298/20/ZK, 299/20/ZK, 300/20/ZK, 3001/20/ZK,
303/20/ZK, 304/20/ZK, 305/20/ZK, 307/20/ZK, 309/20/ZK, 311/20/ZK,
313/20/ZK, 320/20/ZK, 328/20/ZK, 329/20/ZK, 330/20/ZK, 331/20/ZK,
333/20/ZK, 334/20/ZK, 337/20/ZK, 339/20/ZK, 340/20/ZK, 341/20/ZK,
347/20/ZK, 348/20/ZK, 350/20/ZK, 351/20/ZK, 353/20/ZK, 357/20/ZK,
359/20/ZK, 360/20/ZK, 362/20/ZK, 363/20/ZK, 364/20/ZK, 365/20/ZK,
367/20/ZK, 369/20/ZK, 370/20/ZK, 372/20/ZK.
HLASOVÁNÍ Č.:

7

PRO:

42

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

171/20/ZK,
200/20/ZK,
237/20/ZK,
263/20/ZK,
275/20/ZK,
285/20/ZK,
295/20/ZK,
302/20/ZK,
312/20/ZK,
332/20/ZK,
342/20/ZK,
358/20/ZK,
366/20/ZK,

VÝSLEDEK: byl přijat

9. (8.) Zpráva o činnosti rady kraje za období od 2. září do 2. listopadu 2020
Překladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál. Předal slovo Ing. Miklíkovi.
Diskuze:
Ing. Miklík
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Představil prezentaci, kterou obdrželi všichni členové zastupitelstva kraje na stůl.
Nejdůležitější údaj je dopad daňového balíčku na Liberecký kraj, což je částka mínus 540
mil. Kč. Předpokládáme příjmy 2 760 mil. Kč a mandatorní výdaje vyčíslené ekonomickým
odborem jsou 2 820 mil. Kč. Na základě restrikcí v roce 2020 je propad daňových příjmů 360
mil. Kč. Dále je v prezentaci uvedeno jaký propad příjmů se očekává v roce 2021. Dále sdělil,
že do mandatorních výdajů nejsou prozatím uvedeny fondy, jako je krizový, sociální, a další.
Jsou tam navrženy možnosti, co realizovat a co naopak vynechat. Navrhuje schválit rozpočet
pro rok 2021, tak jak ho již připravují a bude předložen na jednání zastupitelstva kraje dne 22.
12. 2020. Navrhuje dále vypustit pro rok 2021 veškeré dotační programy uvedené v návrhu
rozpočtu pro rok 2021. Dne 23. 11. 2020 na poradě uvolněných radních požádal všechny
členy rady kraje, aby prověřili zasmluvněné vztahy v rámci kapitoly 917, v rámci transferů,
co by bylo možné ještě vynechat. Navrhuje provést úpravu rozpočtu v lednu 2021, pokud
bude daňový balíček definitivně schválen.
Martin Půta
Doplnil, že v mandatorních výdajích je LK schopen za 2,760 mil. Kč zabezpečit všechny
příspěvkové organizace LK, zabezpečit zimní a letní údržbu komunikací. Dále lze udržet
fungování krajského úřadu a samosprávy. Upozornil, že se může v prosinci schvalovat také
rozpočtové provizorium.
Ing. Canov
Informoval, že Senát se bude návrhem Poslanecké sněmovny zabývat. Má na to 30 dnů od
doby, co obdrží materiál. Předpokládá, že k projednání v Senátu dojde 16. nebo 17. 12. 2020.
Mezi senátory již probíhají různé diskuze na toto téma. Sdělil, že se domnívá, že je
vyloučeno, že by Senát schválil návrh tak, jak byl předán z Poslanecké sněmovny a také je
málo pravděpodobné, že by návrh Senát zamítl. Domnívá se, že bude mnoho pozměňovacích
návrhů a návrh, který obdržel Senát, bude jen upraven. Návrh bude takový, aby návrh ze
Senátů nepřehlasovala Poslanecká sněmovna. Zákon bude pravděpodobně schválen na konci
prosince 2020 nebo začátkem ledna 2021.
Ing. Beitl
Zeptal se na to, proč se nebude rovnou jednat o rozpočtovém provizoriu. Sdělil, že v Jablonci
n. N. se dělá každoročně, což vidí jako více racionální rozpočet, než to, co je schvalováno na
krajském úřadě nebo i v jiných městech.
M. Půta
Vysvětlil, že jak rozpočet, tak rozpočtové provizorium jsou rovnocenné varianty. Rozpočtové
provizorium by vycházelo z rozpočtu roku 2020 a dělilo by se jednou dvanáctinou. Rozpočet
roku 2020 je vyšší než rozpočet připravovaný na rok 2021. Proto se musí tyto varianty
posoudit.
Ing. Miklík
Vysvětlil, že je lepší schválit rozpočet, a poté ho v lednu případně upravit.
Ing. Beitl
Dále řekl, že se poté mění rozpočet v lednu a v únoru, kdy je minimální rozpočtová aktivita.
A pokud se týká smluvních závazků, tak se domnívá, že se o nich musí začít bavit již nyní.
Martin Půta
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Sdělil, že pokud výsledek v Praze bude odsouhlasen, tak se již nebudou muset schvalovat
žádné smluvní závazky. Na žádné nové smluvní závazky nebude mít LK finanční prostředky.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 29/VI/20/ZK
Zpráva o činnosti rady kraje za období od 2. září do 2. listopadu 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje za období od 2. září do 2. listopadu 2020.
HLASOVÁNÍ Č.:

8

PRO:

45

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

10. (9.) Harmonogram jednání zastupitelstva kraje na období listopad a prosinec 2020
Překladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál a sdělil, že harmonogram na celý rok 2021 bude předložen
na 2. jednání ZK dne 22. 12. 2020.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 30/VI/20/ZK
Harmonogram jednání zastupitelstva kraje na období listopad a prosinec 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
harmonogram jednání Zastupitelstva Libereckého kraje na listopad a prosinec 2020.
HLASOVÁNÍ Č.:

9

PRO:

45

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Martin Půta
Sdělil, že body č. 10 – 18, 43 se budou projednávat hromadně. Požádal, aby před samotným
projednáním každého výboru se nejprve zvolil předseda a místopředseda na základě sdělení
příslušného předsedy klubu. Tito nominovaní by měli být ze členů zastupitelstva kraje, aby
mohli na jednání zastupitelstva kraje vystoupit. Všichni nominovaní předali svá souhlasná
stanoviska s volbou, včetně svého medailonku.
Dále informoval, že návrh, který klub SLK předal opozici, což je výbor kontroly a výbor
finanční, tak berou to, jako nejdůležitější výbory, v nichž opozice má možnost kontrolovat
fungování kraje.
Ing. Kříž
Konstatoval, že došlo k dohodě na členech výborů i na počtu členů ve výborech. Dále zmínil,
že s klubem ANO koalice neprojednávala, jaké by chtěli předsedy, a už vůbec neprojednávala
místopředsedy výborů. Jen klubu ANO, navrhla a ještě jen to, co jim někde zůstalo navíc či to
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nechtěli. Na všech jednáních předsedů klubů stále opakují, že předsedu finančního výboru
klub ANO nechce obsazovat. Důležitější je pro ně výbor dopravní, kde byl v posledních
čtyřech létech největší problém. Proto chtějí tento výbor dopravní s předsedou.
M. Půta
Konstatoval, že nepovažuje výbory finanční a kontrolní za nedůležité. Za klub SLK sdělil, že
si ponechají funkci předsedy ve výboru finančním, který projednává ekonomiku kraje a
přenechá klubu ANO výbor dopravní.
Předal slovo Ing. Hockemu, předsedovi volební komise s tím, že se budou projednávat
nejprve výbory kontrolní a finanční a poté ostatní výbory.
11. (16.) Volba do Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje
Překladatel: Martin Půta
Sdělil, že se nyní bude hlasovat o tom, zda volby do výborů budou provedeny aklamací.
Hlasování o způsobu aklamací:
HLASOVÁNÍ Č.:

10

PRO:

45

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Diskuze:
Ing. Hocke
Přečetl seznam dle nominací.
- Mgr. Michal Švarc (SPD), předseda výboru,
- Ing. Stanislav Říha (ANO), místopředseda výboru,
- Michal Seidl (ANO),
- Ing. Petr Ullrich (SLK),
- Vladimír Vondráček (SLK),
- Bc. František Kučera (SLK),
- Ing. Radek Lípa (SLK),
- Ing. Bc. Zuzana Wudyová (ANO),
- Pavel Felgr (PIRÁTI),
- Rudolf Farský (ODS),
- Petros Kalpakcis (ODS).
Ing. Hocke
Požádal předsedy klubů, aby sdělili nominace na pozici předsedy a místopředsedy.
Mgr. Švarc
Navrhl na funkci předsedy výboru sám sebe.
Ing. Kříž
Navrhl na funkci místopředsedy výboru Ing. Říhu.
Ing. Hocke, se zeptal, zda má někdo otázku na nominované. Nikdo se nepřihlásil.
Všichni nominovaní mají odevzdané souhlasy se svojí nominací.
Hlasování o návrhu usnesení:
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USNESENÍ č. 31/VI/20/ZK
Volba do Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
členy Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraje
- Mgr. Michal Švarc (SPD), předseda výboru,
- Ing. Stanislav Říha (ANO), místopředseda výboru,
- Michal Seidl (ANO),
- Ing. Petr Ullrich (SLK),
- Vladimír Vondráček (SLK),
- Bc. František Kučera (SLK),
- Ing. Radek Lípa (SLK),
- Ing. Bc. Zuzana Wudyová (ANO),
- Pavel Felgr (PIRÁTI),
- Rudolf Farský (ODS),
- Petros Kalpakcis (ODS).
HLASOVÁNÍ Č.:

11

PRO:

45

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

12. (10.) Volba do Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje
Překladatel: Martin Půta
Diskuze:
Ing. Hocke
Přečetl seznam dle nominací.
- Ing. Tomáš Hocke (SLK), předseda výboru,
- Ing. Jarmila Valešová, FCCA (PIRÁTI), místopředsedkyně výboru,
- Mgr. František Lufinka (SLK),
- Michal Hron (SLK),
- JUDr. Kateřina Malá (SLK),
- Ing. Ilja Štěpánek (SLK),
- Petr Matyáš (SLK),
- Jakub Mencl (SLK),
- Ing. Jitka Volfová (ANO),
- Ing. Přemysl Šulc (ANO),
- Ing. Jaroslav Knížek (ANO),
- Ing. Jiří Kittner (ODS),
- Marcela Kropáčková (SPD).
Ing. Tomáš Hocke
Požádal předsedy klubů, aby sdělili nominace na pozici předsedy a místopředsedy.
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Bc. Mlejnková
Navrhla na funkci předsedy výboru Ing. Hockeho.
Ing. Valešová
Navrhla na funkci místopředsedy výboru sama sebe.
Ing. Hocke se zeptal, zda má někdo otázku na nominující. Nikdo se nepřihlásil.
Všichni nominovaní mají odevzdané souhlasy s nominací.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 32/VI/20/ZK
Volba do Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
členy Výboru finančního Zastupitelstva Libereckého kraje
- Ing. Tomáš Hocke (SLK), předseda výboru,
- Ing. Jarmila Valešová, FCCA (PIRÁTI), místopředsedkyně výboru,
- Mgr. František Lufinka (SLK),
- Michal Hron (SLK),
- JUDr. Kateřina Malá (SLK),
- Ing. Ilja Štěpánek (SLK),
- Petr Matyáš (SLK),
- Jakub Mencl (SLK),
- Ing. Jitka Volfová (ANO),
- Ing. Přemysl Šulc (ANO),
- Ing. Jaroslav Knížek (ANO),
- Ing. Jiří Kittner (ODS),
- Marcela Kropáčková (SPD).
HLASOVÁNÍ Č.:

12

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

13. (11.) Volba do Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje
Překladatel: Martin Půta
Diskuze:
Ing. Hocke
Přečetl seznam dle nominací.
- Josef Chuchlík (ANO), předseda výboru,
- Jaroslav Demčák (SLK), místopředseda výboru,
- Eva Zbrojová (SLK),
- Ing. Luděk Sajdl (SLK),
- František Kaiser (SLK),
- Mgr. Vladimír Vyhnálek (SLK),
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- Bc. Tomáš Levinský (SLK),
- Petr Král (ANO),
- Bc. Vojtěch Prachař (ANO),
- David Schindler (PIRÁTI),
- Marek Förster (PIRÁTI),
- Bc. Jan Stejskal (ODS),
- Jan Boor (SPD).
Ing. Tomáš Hocke
Požádal předsedy klubů, aby sdělili nominace na pozici předsedy a místopředsedy.
Ing. Kříž
Navrhl na funkci předsedy výboru Josefa Chuchlíka.
Bc. Mlejnková
Navrhl na funkci místopředsedy výboru Jaroslava Demčáka.
Ing. Hocke se zeptal, zda má někdo otázku na nominující. Nikdo se nepřihlásil.
Všichni nominovaní mají odevzdané souhlasy s nominací.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 33/VI/20/ZK
Volba do Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
členy Výboru dopravy Zastupitelstva Libereckého kraje
- Josef Chuchlík (ANO), předseda výboru,
- Jaroslav Demčák (SLK), místopředseda výboru,
- Eva Zbrojová (SLK),
- Ing. Luděk Sajdl (SLK),
- František Kaiser (SLK),
- Mgr. Vladimír Vyhnálek (SLK),
- Bc. Tomáš Levinský (SLK),
- Petr Král (ANO),
- Bc. Vojtěch Prachař (ANO),
- David Schindler (PIRÁTI),
- Marek Förster (PIRÁTI),
- Bc. Jan Stejskal (ODS),
- Jan Boor (SPD).
HLASOVÁNÍ Č.:

13

PRO:

45

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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14. (12.) Volba do Výboru výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti Zastupitelstva
Libereckého kraje
Překladatel: Martin Půta
Diskuze:
Ing. Tomáš Hocke
Požádal předsedy klubů, aby sdělili nominace na pozici předsedy a místopředsedy.
Bc. Mlejnková
Navrhl na funkci předsedy výboru Mgr. Jaromíra Dvořáka.
Ing. Valešová
Navrhl na funkci místopředsedy výboru Danielu Weissovou.
Ing. Hocke
Přečetl seznam dle nominací.
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda výboru,
- Daniela Weissová (PIRÁTI), místopředsedkyně výboru,
- doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., (SLK),
- Mgr. František Lufinka (SLK),
- Tomáš Vlček (SLK),
- Eva Bartoňová (SLK),
- Mgr. Josef Šimek (SLK),
- Mgr. Šárka Prachařová (ANO),
- Mgr. David Mánek (ANO),
- Nicola Reichlová (ANO),
- Mgr. Martina Picko Baumannová (PIRÁTI),
- Bc. Martin Trita (ODS),
- Mgr. Věnceslava Drábková (SPD).
Ing. Hocke se zeptal, zda má někdo otázku na nominující. Nikdo se nepřihlásil.
Všichni nominovaní mají odevzdané souhlasy s nominací.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 34/VI/20/ZK
Volba do Výboru výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti Zastupitelstva Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
členy Výboru výchovy, vzdělávání a zaměstnanosti Zastupitelstva Libereckého kraje
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda výboru,
- Daniela Weissová (PIRÁTI), místopředsedkyně výboru,
- doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., (SLK),
- Mgr. František Lufinka (SLK),
- Tomáš Vlček (SLK),
- Eva Bartoňová (SLK),
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- Mgr. Josef Šimek (SLK),
- Mgr. Šárka Prachařová (ANO),
- Mgr. David Mánek (ANO),
- Nicola Reichlová (ANO),
- Mgr. Martina Picko Baumannová (PIRÁTI),
- Bc. Martin Trita (ODS),
- Mgr. Věnceslava Drábková (SPD).
HLASOVÁNÍ Č.:

14

PRO:

45

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

15. (13.) Volba do Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva
Libereckého kraje
Překladatel: Martin Půta
Diskuze:
Ing. Hocke
Dotázal se předsedů klubů, aby sdělili nominace na pozici předsedy a místopředsedy.
Ing. Ramzer
Sdělil na funkci předsedy výboru Ing. Petra Beitla.
Bc. Mlejnková
Sdělila na funkci místopředsedy výboru Mgr. Daniela Davida.
Ing. Hocke
Přečetl seznam dle nových nominací.
- Ing. Petr Beitl (ODS), předseda výboru,
- Mgr. Daniel David (SLK), místopředseda výboru,
- PhDr. Hana Maierová (SLK),
- Mgr. Miloš Krčmář (SLK),
- Mgr. Josef Svoboda (SLK),
- Petr Hozák (SLK),
- Jaroslav Kořínek (SLK),
- Lukáš Pohanka (SLK),
- Martin Brož (ANO),
- Lenka Urbánková (ANO),
- Jaroslava Kašparová (ANO),
- Bronislav Kalvoda (SPD),
- Ondřej Víteček (PIRÁTI).
Ing. Hocke se zeptal, zda má někdo otázku na nominující. Nikdo se nepřihlásil.
Všichni nominovaní mají odevzdané souhlasy s nominací.
Hlasování o návrhu usnesení:
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USNESENÍ č. 35/VI/20/ZK
Volba do Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva
Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
členy Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Zastupitelstva Libereckého kraje
- Ing. Petr Beitl (ODS), předseda výboru,
- Mgr. Daniel David (SLK), místopředseda výboru,
- PhDr. Hana Maierová (SLK),
- Mgr. Miloš Krčmář (SLK),
- Mgr. Josef Svoboda (SLK),
- Petr Hozák (SLK),
- Jaroslav Kořínek (SLK),
- Lukáš Pohanka (SLK),
- Martin Brož (ANO),
- Lenka Urbánková (ANO),
- Jaroslava Kašparová (ANO),
- Bronislav Kalvoda (SPD),
- Ondřej Víteček (PIRÁTI).
HLASOVÁNÍ Č.:

15

PRO:

45

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

16. (14.) Volba do Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Překladatel: Martin Půta
Diskuze:
Ing. Hocke
Požádal předsedy klubů, aby sdělili nominace na pozici předsedy a místopředsedy.
Ing. Valešová
Navrhla na funkci předsedy výboru Danielu Weissovou.
Bc. Mlejnková
Navrhla na funkci místopředsedy výboru Evu Zbrojovou.
Ing. Hocke
Přečetl seznam dle nominací.
- Daniela Weissová (PIRÁTI), předsedkyně výboru,
- Eva Zbrojová (SLK), místopředsedkyně výboru,
- Bc. Anna Provazníková (SLK),
- Robert Prade (SLK),
- Ing. Taťána Janoušková (SLK),
- PhDr. Jiří Miler, Ph.D., (SLK),
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- Lenka Malá (SLK),
- Bc. Martina Teplá (ANO),
- Jaroslava Bizoňová (ANO),
- Bc. Jana Hajná (ANO),
- Naďa Jozífková (ODS),
- Tomáš Pěnička (ODS),
- Nikola Rybová (SPD).
Ing. Hocke se zeptal, zda má někdo otázku na nominující. Nikdo se nepřihlásil.
Všichni nominovaní mají odevzdané souhlasy s nominací.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 36/VI/20/ZK
Volba do Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
členy Výboru sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje
- Daniela Weissová (PIRÁTI), předsedkyně výboru,
- Eva Zbrojová (SLK), místopředsedkyně výboru,
- Bc. Anna Provazníková (SLK),
- Robert Prade (SLK),
- Ing. Taťána Janoušková (SLK),
- PhDr. Jiří Miler, Ph.D., (SLK),
- Lenka Malá (SLK),
- Bc. Martina Teplá (ANO),
- Jaroslava Bizoňová (ANO),
- Bc. Jana Hajná (ANO),
- Naďa Jozífková (ODS),
- Tomáš Pěnička (ODS),
- Nikola Rybová (SPD).
HLASOVÁNÍ Č.:

16

PRO:

45

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

17. (15.) Volba do Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova
Zastupitelstva Libereckého kraje
Překladatel: Martin Půta
Diskuze:
Ing. Hocke
Požádal předsedy klubů, aby sdělili nominace na pozici předsedy a místopředsedy.
Bc. Mlejnková
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Navrhla na funkci předsedy výboru Mgr. Josefa Horinku.
Ing. Kříž
Navrhla na funkci místopředsedy výboru Ing. Miloslava Tůmu.
Ing. Hocke
Přečetl seznam dle nominací.
- Mgr. Josef Horinka (SLK), předseda výboru,
- Ing. Miloslav Tůma (ANO), místopředseda výboru,
- Ing. Markéta Khauerová (SLK),
- Markéta Červinková (SLK),
- Ing. Jiří Formánek (SLK),
- Osvald Süss (SLK),
- Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek (SLK),
- Bc. Markéta Humpoláková (SLK),
- Bc. Martin Smolík (ANO),
- MgA. Ida Chuchlíková (PIRÁTI),
- Václav Židek (PIRÁTI),
- Marek Potsedníček (ODS),
- Bc. Michaela Veverková (SPD).
Ing. Hocke se zeptal se, zda má někdo otázku na nominující. Nikdo se nepřihlásil.
Všichni nominovaní mají odevzdané souhlasy s nominací.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 37/VI/20/ZK
Volba do Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva
Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
členy Výboru hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova Zastupitelstva
Libereckého kraje
- Mgr. Josef Horinka (SLK), předseda výboru,
- Ing. Miloslav Tůma (ANO), vmístopředseda výboru,
- Ing. Markéta Khauerová (SLK),
- Markéta Červinková (SLK),
- Ing. Jiří Formánek (SLK),
- Osvald Süss (SLK),
- Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek (SLK),
- Bc. Markéta Humpoláková (SLK),
- Bc. Martin Smolík (ANO),
- MgA. Ida Chuchlíková (PIRÁTI),
- Václav Židek (PIRÁTI),
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- Marek Potsedníček (ODS),
- Bc. Michaela Veverková (SPD).
HLASOVÁNÍ Č.:

17

PRO:

45

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

18. (17.) Volba do Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého
kraje
Překladatel: Martin Půta
Diskuze:
Ing. Tomáš Hocke
Dotázal se předsedů klubů, aby sdělili nominace na pozici předsedy a místopředsedy.
Bc. Mlejnková
Sdělila na funkci předsedy výboru Vladimíra Stříbrného.
Ing. Kříž
Sdělila na funkci místopředsedy výboru Mgr. Romana Barana.
Ing. Hocke
Přečetl seznam dle nominací.
- Vladimír Stříbrný (SLK), předseda výboru,
- Mgr. Roman Baran (ANO), místopředseda výboru,
- Jiří Černý (SLK),
- Ing. Petr Kreisinger (SLK),
- Petr Kubíček (SLK),
- Michal Rezler (SLK),
- Jiří Löffelmann (SLK),
- Jaroslav Křupala (SLK),
- David Pražák (ANO),
- Ing. Martin Volf (ANO),
- Ing. Zbyněk Vlk (PIRÁTI),
- Jindřich Kvapil (ODS),
- Jan Boor (SPD).
Ing. Hocke se zeptal se, zda má někdo otázku na nominující. Nikdo se nepřihlásil.
Všichni nominovaní mají odevzdané souhlasy s nominací.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 38/VI/20/ZK
Volba do Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
členy Výboru životního prostředí a zemědělství Zastupitelstva Libereckého kraje
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- Vladimír Stříbrný (SLK), předseda výboru,
- Mgr. Roman Baran (ANO), místopředseda výboru,
- Jiří Černý (SLK),
- Ing. Petr Kreisinger (SLK),
- Petr Kubíček (SLK),
- Michal Rezler (SLK),
- Jiří Löffelmann (SLK),
- Jaroslav Křupala (SLK),
- David Pražák (ANO),
- Ing. Martin Volf (ANO),
- Ing. Zbyněk Vlk (PIRÁTI),
- Jindřich Kvapil (ODS),
- Jan Boor (SPD).
HLASOVÁNÍ Č.:

18

PRO:

45

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

19. (18.) Volba do Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje
Překladatel: Martin Půta
Diskuze:
Ing. Tomáš Hocke
Dotázal se předsedů klubů, aby sdělili nominace na pozici předsedy a místopředsedy.
Martin Půta
Sdělil na funkci předsedy výboru Bc. Lenu Mlejnkovou.
Ing. Valešová
Sdělila na funkci místopředsedy výboru sama sebe.
Ing. Hocke
Přečetl seznam dle nominací.
- Bc. Lena Mlejnková (SLK), předsedkyně výboru,
- Ing. Jarmila Valešová, FCCA, (PIRÁTI), místopředsedkyně výboru,
- MUDr. Jiří Bartoš (SLK),
- MUDr. Michal Mrázek (SLK),
- Ing. Alena Kuželová, MBA, (SLK),
- MUDr. Zdeňka Křenková (SLK),
- Jana Holcová (SLK),
- Mgr. Jana Pastuchová (ANO),
- Jiří Kratochvíl (ANO),
- Ing. Michal Kříž (ANO),
- Mgr. Petr Židek, MPA, (ODS),
- Lukáš Bělohradský (ODS),
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- Mgr. Jitka Rotková, DiS (SPD).
Ing. Hocke se zeptal se, zda má někdo otázku na nominující. Nikdo se nepřihlásil.
Všichni nominovaní mají odevzdané souhlasy s nominací.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 39/VI/20/ZK
Volba do Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
členy Výboru zdravotnictví Zastupitelstva Libereckého kraje
- Bc. Lena Mlejnková (SLK), předsedkyně výboru,
- Ing. Jarmila Valešová, FCCA, (PIRÁTI), místopředsedkyně výboru,
- MUDr. Jiří Bartoš (SLK),
- MUDr. Michal Mrázek (SLK),
- Ing. Alena Kuželová, MBA, (SLK),
- MUDr. Zdeňka Křenková (SLK),
- Jana Holcová (SLK),
- Mgr. Jana Pastuchová (ANO),
- Jiří Kratochvíl (ANO),
- Ing. Michal Kříž (ANO),
- Mgr. Petr Židek, MPA, (ODS),
- Lukáš Bělohradský (ODS),
- Mgr. Jitka Rotková, DiS (SPD).
HLASOVÁNÍ Č.:

19

PRO:

45

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

20. (43.) Volba do Výboru tělovýchovy a sportu Zastupitelstva Libereckého kraje
Překladatel: Martin Půta
Diskuze:
Ing. Tomáš Hocke
Dotázal se předsedů klubů, aby sdělili nominace na pozici předsedy a místopředsedy.
Bc. Mlejnková
Sdělila na funkci předsedy výboru Ing. Vladimíra Boháče.
Ing. Kříž
Sdělila na funkci místopředsedy výboru Romana Hejnu.
Ing. Hocke
Přečetl seznam dle nových nominací.
- Ing. Vladimír Boháč (SLK), předseda výboru,
- Roman Hejna (ANO), místopředseda výboru,
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- Štěpán Slaný (SLK),
- Ing. Jiří Veselka, MBA (SLK),
- Ing. František Příhoda (SLK),
- Bc. Jaroslav Postl, MSc., MPA (SLK),
- Michael Georgiev (SLK),
- Mgr. Renáta Balašová (ANO),
- Petr Marek (PIRÁTI),
- Ing. Mgr. Jan Kubeš (PIRÁTI),
- Jiří Stodůlka (ODS),
- Bc. Adam Pelta (ODS),
- Pavel Mrklas (SPD).
Ing. Hocke se zeptal se, zda má někdo otázku na nominující. Nikdo se nepřihlásil.
Všichni nominovaní mají odevzdané souhlasy s nominací.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 40/VI/20/ZK
Volba do Výboru tělovýchovy a sportu Zastupitelstva Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
členy Výboru tělovýchovy a sportu Zastupitelstva Libereckého kraje
- Ing. Vladimír Boháč (SLK), předseda výboru,
- Roman Hejna (ANO), místopředseda výboru,
- Štěpán Slaný (SLK),
- Ing. Jiří Veselka, MBA (SLK),
- Ing. František Příhoda (SLK),
- Bc. Jaroslav Postl, MSc., MPA (SLK),
- Michael Georgiev (SLK),
- Mgr. Renáta Balašová (ANO),
- Petr Marek (PIRÁTI),
- Ing. Mgr. Jan Kubeš (PIRÁTI),
- Jiří Stodůlka (ODS),
- Bc. Adam Pelta (ODS),
- Pavel Mrklas (SPD).
HLASOVÁNÍ Č.:

20

PRO:

45

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

21. (40.) Zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ (Českolipsko) vnitřním
dopravcem
Překladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál. Informoval, že na stůl všichni členové zastupitelstva kraje
dostali dopis od společnosti Havel a Partners, který se týká mailu, jenž obdrželi všichni
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členové ZK od firmy BUS.COM. Stručně shrnul obsah materiálu. V únoru 2018 byla LK
založena společnost Autobusy LK. Tato jednotka má za cíl zabezpečit vnitřního dopravce
v oblasti LK. Dále 22. 10. 2019 schválilo ZK záměr zajištění dopravní obslužnosti
v oblastech Českolipska, prostřednictvím vnitřního provozovatele, a to nejpozději od platnosti
nových řádů tj. prosinec 2021. RK dne 8. 9. 2020 uložila, společnosti Autobusy LK, zajistit
přímo či prostřednictvím ovládaných osob dopravní obslužnost linkového autobusu v oblasti
Západ v režimu vnitřního provozovatele. Tato společnost uzavřela smlouvu se společností
Nexia, která měla za úkol zpracovat analýzu převzetí linkové autobusové dopravy v oblasti
Západ, což mají zastupitelé ve svých materiálech. Dne 23. 11. 2020 byli členové ZK
seznámeni na jednání s firmou Nexia a jejich prezentací. Důvody a vše k tomu je shrnuto
v materiálu.
Diskuze:
M. Půta
Požádal Ing. Linka, předsedu představenstva, Nexia AP a.s., aby se dostavil k řečnickému
pultu. Poděkoval všem, kteří se zúčastnili prezentace p. Linka. Vysvětlil, že obdrželi návrh.
Několikrát návrh byl projednáván na jednání rady kraje. Poslední jednání tohoto návrhu bylo
16. 11. 2020. Po jednání byly zapracovány připomínky, které k tomuto návrhu byly sděleny.
Je nutné tento návrh schválit v zastupitelstvu kraje, aby to bylo rok předtím.
Ing. Ramzer
Sdělil, že slíbil firmě Nexia, že předá své prohlášení předsedy dozorčí rady společnosti ČSAD
Liberec. Dozorčí rada se seznámila s materiálem a jako předseda DR garantuje správnost
čísel, která jsou předložena včetně nabídky.
Ing. Linek
Informoval, že se nebude více opakovat, protože mnoho toho bylo sděleno na včerejší
prezentaci. Celou prezentaci obdrželi všichni členové zastupitelstva kraje do e-mailu.
Podstatná fakta sdělil na začátku projednávání materiálu Ing. Sviták. Tento krok, který se zde
projednává je ekonomicky i managementsky správný. Vede ke stabilizaci veřejné dopravy
v LK. Požádal spíše o dotazy.
Ing. Kříž
Zeptal se Ing. Miklíka finance. V materiálu se deklaruje, že se za dva roky musí dodat cca 85
mil. Kč. Zda již je tato částka v rozpočtu připravena.
Ing. Miklík
Sdělil, že se s touto částkou počítá.
Ing. Kříž
Požádal o konkrétní odpověď např., zda to bude z vlastních zdrojů, z ušetřených prostředků.
Ing. Miklík
Vysvětlil, že hledají finanční prostředky v souvislosti, která je uvedena v prezentaci, která
byla na začátku jednání předvedena. Zvažují několik variant.
Ing. Volfová
Navázala na Ing. Kříže, a to, že jak rozpočet na rok 2021, tak střednědobý výhled na roky
následující bude tyto finanční prostředky zahrnovat.
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Ing. Miklík
Odpověděl Ing. Volfové, že je to přesně tak, jak říká.
Ing. Volfová
Sdělila, že ve vyjádření odboru dopravy je konstatováno, že firma Nexia v analýze uvádí
informace o nadstandartním vysokém zisku, který LK hradí dopravci ČSAD Česká Lípa.
S ČSAD Česká Lípa byla vždy dobrá spolupráce, ceny nemají přemrštěné a na základě tohoto
se dotázala, zda se situace nějak změnila. V čem je případně problém týkající se
nadstandardního vysokého zisku.
M. Půta
Vysvětlil, že tři body, které jsou za odbor dopravy tj. vyjádření firmy Nexia v prezentaci,
vyjádření ke způsobu stanovení maximální ceny v soutěži na dvě oblasti na východě v roce
2018. Poslední bod je stanovisko odboru dopravy k ceně dopravního výkonu. Právě tyto tři
body se projednávaly na jednání rady kraje. Požádal o vysvětlení Ing. Linka, o to v čem
považují cenu od ČSAD Česká Lípa za nevýhodnou.
Ing. Linek
Vysvětlil Ing. Volfové, že v prezentaci je uveden jeden slide, který se zabývá komparací
CDV ČSAD Liberec a ČSAD Česká Lípa. Zdůvodněním je, že náklady dopravní obslužnosti
fakturuje ČSAD Česká Lípa Libereckému kraji položené za nejméně neefektivní transakci
nákupu přepravních služeb LK. Důvodem je to, že když se podívá do struktury CDV, tak se
zjistí, že provozních nákladů je poměrně více a ČSAD Česká Lípa je dražší než ČSAD
Liberec. ČSAD Česká Lípa má starý vozový park, a kdyby pořídila obnovu vozového parku,
tak CDV stoupne.
M. Půta
Vysvětlil, že se platí nejlevnější částka za km a je to z důvodu toho, že není obnovený vozový
park.
Ing. Volfová
Sdělila, že vždy bylo uváděno, že LK zřídil vnitřního dopravce proto, aby jezdil za nižší ceny
než dopravci ostatní. Vzhledem k tomu, že si ČSAD Liberec vzalo úvěr a bude nakupovat
jiné autobusy, tak je předpoklad, že to bude muset do ceny dopravního výkonu zahrnout také.
Je zde tedy garantováno, že ČSAD Liberec bude jezdit v budoucnu levněji než by jezdilo
ČSAD Česká Lípa.
Dále se zeptala, že firma Nexia v analýze navrhuje navýšení vypočtené CDV na rok 2021 o
dalších 0,60 Kč. Zeptala se, jak může firma navrhnout něco, co podle odboru dopravy není
podle smlouvy pro oblast Sever možné.
Ing. Linek
Odpověděl Ing. Volfové na CDV. V materiálu je uvedeno, že cena plánovaná pro obě části
počínaje rokem 2022 vychází z reálné ekonomiky. Počítají s 10% nárůstem pohonných hmot
a 5% nárůstem mzdových nákladů. Pokud nárůst nenastane, tak model CDV se aktualizuje
v listopadu 2021, tak jak bude v tu dobu ekonomika. Dále odpověděl, že není žádná garance
ničeho, takže ani toho, že bude cena nějak ovlivněna. Dále informoval, že LK je kraj, který
má nejhorší podmínky pro zajištění veřejné dopravy z hlediska kopců, sněhu i množství
zastávek. Nejefektivnější je pro dopravu zadat vše ČSAD Liberci i s tím, že je navýšení mezd
i ceny PHM.

Strana 26 z 51

Zápis z 1./VI zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 11. 2020

==================================================================
Dále odpověděl na připomínky, které obdrželi od odboru dopravy. Všechny připomínky byly
zpracovány. Smlouva přímým zadáním umožňuje jakoukoliv modifikaci mezi LK a
poskytovatelem přepravní služby. Pokud na straně ČSAD Liberec vznikaly objektivní
náklady na přípravu převzetí oblasti Západ a jsou v účetnictví obsazeny, tak dopravce může
přijít s legitimním požadavkem na LK, aby byly uhrazený. Firma Nexia přišla s návrhem, aby
úhrada těchto nákladů byla provedena alternativou zvýšení CDV o 0,60 Kč s tím, že to není
jediná cesta a rada kraje o tomto již diskutovala. Jiná alternativa je, že to bude jiné smluvní
ujednání s řešením jiným smluvním dodatkem. Třetí alternativa je, že to bude součástí
kapitálových vkladů. Každá z těchto cest je legitimní.
Mgr. Dvořák
Sdělil, že vnímá to, že ČSAD Česká Lípa v minulosti pomohla LK tím, že byla uzavřena
dvouletá smlouva. ČSAD Česká Lípa měla v minulosti nejmenší procento zpoždění autobusů.
Je tu slib finanční, ale je zde i stavba na zelené louce.
Ing. Linek
Sdělil, že vše je uvedeno v materiálu.
p. Knížek
Upozornil na počítání 300 mil. Kč, které dle výpočtu Ing. Lineka nevychází.
Ing. Linek
Omluvil výpočet, který v posledním výpočtu je 540 mil. Kč. Předpokládají, že se něco i vrátí
ve výkonu řidičů.
Ing. Sviták
Vysvětlil, že společnost ČSAD Česká Lípa se vždy chovala k LK velmi korektně. BUS.COM,
který vlastní ČSAD Česká Lípa, tak právě s touto firmou nebyla standardní jednání. Do
stávající smlouvy zasahovat LK nebude. Proces zajištění Českolipska je poměrně dlouhý.
Ing. Linek
Opět zareagoval, že vše je uvedeno v materiálu.
p. Chuchlík
Sdělil, že v dopravě pracuje více jak 25 let. Analýzu si přečetl velmi podrobně. Domnívá se,
že LK nemá podnikat v prostoru dopravy. Byl ovšem dobrý krok zřídit ČSAD Liberec, jako
prostředek pro konkurenční prostředí. Upozornil na záporný výsledek v ČSAD Liberec a
tento výsledek bude také připočten k CDV. Upozornil, že bude dopravce, který bude mít
garantované podmínky a bude je muset promítnout do CDV, a tudíž nemá žádný motiv ani
motor tak, aby pracoval konkurenceschopně a budou se řešit podobné otázky, jako řeší města
v podobě vnitřních dopravců na službě, která je na službě městského provozu a bude tady
další společnost, jako je např. Silnice LK, kde se nyní hovoří o funkčnosti a odpovědnosti této
organizace. Nabízí se otázka – chceme-li mít další společnost, která bude mít takto široký
záběr a bude podnikat, bude za ní LK odpovědný a budou nést riziko i případných ztrát a
problémů s tím spojených. Domnívá se, že toto téma není správné a jako kraj neumí řídit
dopravní společnost. Ing. Linek informoval o mnoha údajích, které v analýze uvedl. Údaje
jsou tendenční, skrývají velká rizika, které v projektu jsou. Největší riziko jsme od něho
slyšeli, a to nabrání 90 řidičů a jejich zaškolení. Informoval, že má spolupráci s 250 řidiči a
vidí velký problém, jak s řidiči pracovat a vycházet. Všichni mu dají určitě za pravdu, že
největší problém je nedostatek řidičů. Domnívá se, že v analýze chybí spoustu věcí, které
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zvýrazní riziko a celá analýza je od Ing. Linka postavena velmi tendenčně. Dále se domnívá,
že ČSAD Liberec je podnik, který LK stačí.
p. Brož
Požádal o vysvětlení, zda je pravda, že společnost Nexia vypracovávala pro firmu Autobusy
LK také analýzu, která by měla srovnávat cenu v jednotlivých krajích. Výsledkem analýzy je
to, že vnitřní dopravce ČSAD Liberec je příliš drahý a pro srovnání nejdražší dopravce v ČR
vychází vnitřní dopravce v Ústeckém kraji.
Ing. Linke
Vysvětlil, že v materiálu je uvedeno, že LK má nejnižší CDV v ČR za rok 2020. Vše je
uvedeno v materiálu.
Ing. Sviták
Domnívá se, že v krajích, kde se pohybují mafiánská jednání tak, by kraj neměl provozovat
vnitřního dopravce. Minulost ale ukázala, že bez vnitřního dopravce by se LK dnes
pohyboval ve vleku komerčních firem a CDV by se pohybovala v jiných číslech. Nesouhlasí
s tím, že je tato cesta špatná.
Ing. Hocke
Požádal o úpravu usnesení:
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Západ (Českolipsko) od 12. 12. 2021
prostřednictvím vnitřního provozovatele - společnosti ČSAD Liberec, IČ: 25045504, formou
„brutto“ režimu dle zákona o zadávání veřejných zakázek, a to na základě analýzy od
společnosti NEXIA AP a.s., z listopadu 2020
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, předložit
orgánům kraje k projednání návrh smlouvy ve věci zajištění dopravní obslužnosti v oblasti
Západ prostřednictvím vnitřního provozovatele - společnosti ČSAD Liberec, IČ: 25045504.
Termín: 30. 5. 2021.
Ing. Miklík
Navázal na Ing. Svitáka a podpořil ho v tom, co říkal. Na prvním místě je soutěž a to pokud
funguje tržní prostředí. V této oblasti, ale tržní prostředí nefunguje.
R. Hejna
Upozornil, že před 4 roky firma Nexia říkala na ZK, že je výhodné vstoupit do ČSAD
Liberec, je tam kmen řidičů, jsou tam autobusy a jsou i licence. A nyní se domnívá také, že
největší problém bude zajištění řidičů.
p. Knížek
Reagoval na řidiče v soukromém sektoru a podivil se u klubu Pirátů, kteří sdělili, že se
soutěžit nemusí.
Ing. Ramzer
Informoval, že měli problém se zajištěním řidičů do ČSAD Liberec, ale v momentě, kdy byla
garance vnitřního dopravce, tak nedostatek již nebyl. Řidiči měli jistou práci a jistou mzdu. A
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začali odcházet od privátního dopravce. Garantuje za svůj resort, že se spojí s úřadem práce a
nabídli zaměstnání těm, kteří práci potřebují a chtějí. Řidiči se musí proškolit, proto musí
portfolio přes 2 měsíce již fungovat. Sledujte, co se děje na území ČR.
Ing. Sviták
Sdělil, že se ztotožňuje s upraveným návrhem, který přednesl Ing. Hocke. To co sdělil, je
pravdivé a patří k situaci, která za poslední dva roky existuje v ČR.
Ing. Miklík
Sdělil p. Knížkovi, že to není obecný pirátský přístup. Klub Piráti prosazují otevřená
výběrová řízení. V momentě kartelové dohody trh nefunguje tak, jak má. V tomto případě
nemá smysl soutěžit, protože nedosáhnete tržního výsledku.
Ing. Volfová
Informovala, že byla podporovatelem vnitřního dopravce. Bylo to ovšem s vidinou, že by se
mělo jezdit levněji než s ostatními. Navázala na Ing. Ramzera, že když je garance kraje, tak
získání řidičů je lepší.
M. Půta
Souhlasí s Ing. Volfovou. Nebere to jako cíl, ale jako nástroj. Poděkoval p. Chuchlíkovi za
pohled z druhé strany. Racionální pohledy jsou vždy lepší. Konstatoval, že mu také trvalo
nějakou dobu pochopení, že veřejná doprava není tržní prostředí. Na tom není žádný volný
trh.
Ing. Valešová
Navázala na M. Půtu a Ing. Svitáka. Sdělila, že podpoří upravené usnesení týkající se výše
CDV, které je uvedeno na str. 24 v prezentaci a které navrhl Ing. Hocke. Vysvětlila, že jako
bývalá členka rady kraje města Jablonce nad Nisou byla v této době přítomna uzavírání
smlouvy, kdy sice CDV bylo velmi vysoké, ale uzavírala se smlouva s vědomím, že např.
autobusy vůbec nevyjedou. Sdělila tedy, že by se do této situace nerada znovu dostávala.
V. Židek
Sdělil, že je snaha, aby firmy, které fungují pod krajem, měly nastaveny správné kontrolní
principy.
Ing. Linek
Sdělil, že na základě reakcí členů rady kraje je, že tržní prostředí existuje (např. do Jablonce
nad Nisou je to 20 minut) a je tam vidět, co se může stát. Soud jim tam zakáže uzavřít
smlouvy s privátním provozovatelem veřejné přepravy. Jediný, jak se tomu vyhnout je vnitřní
provozovatel.
M. Bobek, předseda představenstva ČSAD Liberec a.s.
Reagoval na diskuzi. ČSAD Liberec není nestabilní firmou. Je stabilizovaná. Nesouhlasí
s tím, že by poskytovala nekvalitní služby. Informoval, že společnost v roce 2020 pořídila 43
nových nízkopodlažních autobusů. To se promítne i na hospodaření společnosti. Je uzavřený
úvěrový rámec na 255 mil. Kč, ze kterého se financuje vozový park. Platí se 0,45% ročně
úroky. Když by nebyla společnost stabilní, tak by žádná banka společnosti nepůjčila.
HLASOVÁNÍ Č.:

21

PRO:

32

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

11

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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Přestávka 16.00 – 16.15 hodin.
22. (19.) Revokace části usnesení č. 369/20/ZK – Schválení poskytnutí daru nanofiltrů
obcím v Libereckém kraji – Janův Důl
Překladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 42/VI/20/ZK
Revokace části usnesení č. 369/20/ZK – Schválení poskytnutí daru nanofiltrů obcím v
Libereckém kraji – Janův Důl
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 369/20/ZK ze dne 22. 9. 2020, kterým bylo schváleno poskytnutí daru 50 000
ks nanofiltrů v hodnotě 445.500 Kč obci Janův Důl, IČO: 00831395, se sídlem Janův Důl čp.
75, 463 52, s tím, že celkové množství nanofiltrů pro obce, o jejichž darování je oprávněno
rozhodnout zastupitelstvo kraje, se mění z 317.000 ks na 267.000 ks v celkové hodnotě
2.378.970 Kč
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, zajistit postup podle přijatého usnesení.
Termín: 31. 12. 2020
HLASOVÁNÍ Č.:

23

PRO:

40

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

23. (20.) Majetkoprávní operace – darování
1.
pozemku v k. ú. Sloup v Čechách
2.
pozemků v k. ú. Radvanec
3.
pozemku v k. ú. Volfartice
Překladatel: Ing. Zbyněk Miklík
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 43/VI/20/ZK
Majetkoprávní operace – darování
1.
pozemku v k. ú. Sloup v Čechách
2.
pozemků v k. ú. Radvanec
3.
pozemku v k. ú. Volfartice
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje

Strana 30 z 51

0

NEHLASOVAL: 4

VÝSLEDEK: byl přijat

Zápis z 1./VI zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 24. 11. 2020

==================================================================
1.

2.

3.

darování p. p. č. 1788/2 o výměře 130 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní
komunikace, nacházející se v k. ú. Sloup v Čechách, obci Sloup v Čechách, a evidovaný
na listu vlastnictví č. 1 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci Sloup v Čechách, se
sídlem Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách, hodnota daru dle účetní evidence činí
2.600 Kč (slovy: dva tisíce šest set korun českých), jedná se o pozemek, na němž se
nachází stavba chodníku,
darování části p. p. č. 997/1 nově označených jako p. p. č. 997/5 o výměře 19 m2, ostatní
plocha, způsob využití jiná plocha, části p. p. č. 997/1 nově označené jako 997/6 o
výměře 686 m2, ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace a části p. p. č. 997/1
nově označených jako p. p. č. 997/7 o výměře 145 m2, ostatní plocha, způsob využití
ostatní komunikace, vymezených geometrickým plánem č. 817-73/2018 ze dne 4. 10.
2018, nacházejících se v k. ú. Radvanec, obci Radvanec, a evidovaných na listu
vlastnictví č. 824 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci Radvanec, se sídlem
Radvanec č. p. 756, 473 01 Nový Bor, hodnota daru dle účetní evidence činí 17.000Kč
(slovy: sedmnáct tisíc korun českých), jedná se o pozemky, na kterých se nachází stavba
chodníku,
darování části p. p. č. 1279/1 nově označený jako p. p. č. 1279/3 o výměře 5 m2, ostatní
plocha, způsob využití ostatní komunikace, vymezená geometrickým plánem č. 70481/2020 ze dne 24. 6. 2020, nacházejících se v k. ú. Volfartice, obci Volfartice, a
evidovaný na listu vlastnictví č. 399 u Katastrálního pracoviště Česká Lípa, obci
Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, 471 12 Volfartice, hodnota daru dle účetní
evidence činí 87,50 Kč (slovy: osmdesát sedm korun českých, 50 haléřů), jedná se o
pozemek, na němž se nachází část opěry mostu ve vlastnictví obce Volfartice

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana kraje, zajistit splnění usnesení.
Termín: 30. 06. 2021
HLASOVÁNÍ Č.:

24

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

24. (21.) Revokace části usnesení č. 267/20/ZK a změna rozpočtu - rozpočtové opatření č.
359/20 – poskytnutí dotací z kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí financování sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje (předfinancování na rok
2021) dle zvláštního zákona
Předkladatel: Mgr. Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 44/VI/20/ZK
Revokace části usnesení č. 267/20/ZK a změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 359/20
– poskytnutí dotací z kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí - financování
sociálních služeb z prostředků Libereckého kraje (předfinancování na rok 2021) dle
zvláštního zákona
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Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
část usnesení č. 267/20/ZK ze dne 25. 8. 2020 v části „rozhoduje“, kterým Zastupitelstvo
Libereckého kraje rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje v
rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2021, jejichž služby jsou
zařazené do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v objemu 94.000 Kč níže
uvedeným příjemcům:
Poř.
číslo

Název
poskytovatele

IČO

Sídlo

Registrační
číslo

Druh sociální
služby

Výše dotace
2021
(v Kč)

38.

SANREPO,
o.p.s.

Klášterní 39,
471 25
22796932
Jablonné v
Podještědí

66.

LAMPA, z. s.

22889159

Husova 89, 471
24 Mimoň

6877163

§ 62 nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

51.000

1457407

§ 62 nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

43.000

a to na základě vzdání se dotace poskytovatelem sociálních služeb SANREPO, o.p.s. před
podpisem smlouvy z důvodu ukončení služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
registrační číslo 6877163 k 31. 12. 2020, a poskytovatelem sociálních služeb LAMPA, z. s.
z důvodu ukončení služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, registrační číslo 1457407
k 31. 12. 2020,
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 359/20, kterým se upravují ukazatele v kapitole 917
05 – Transfery, odbor sociálních věcí, financování sociálních služeb z prostředků
Libereckého kraje bez dopadu na celkový objem kapitoly, a to:
a) snížením specifického ukazatele č. a. 0570058 0000 – SANREPO, o.p.s. (§ 4375,
položka 5221, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, reg. č. 6877163) - ve výši
51.000 Kč,
b) snížením specifického ukazatele č. a. 0570048 0000 – LAMPA, z.s. (§ 4375,
položka 5222, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, reg. č. 1457407) – ve výši
43.000 Kč,
c) a navýšením nespecifikovaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor
sociálních věcí, č. a. 0570091 0000 – Financování sociálních služeb z prostředků
Libereckého kraje ve výši 94.000 Kč
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku
a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2020,
Termín: 31. 12. 2020
2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu sociálních věcí, vyrozumět
příjemce dotací o zrušení poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Libereckého kraje na
služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, číslo registrace 6877163 a číslo
registrace č. 1457407 v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb na rok
2021.
Termín: 22. 12. 2020
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HLASOVÁNÍ Č.:

25

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

25. (22.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 360/20 - navýšení příjmů kraje a
navýšení výdajů kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí
individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje
Předkladatel: Mgr. Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 45/VI/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 360/20 - navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů kapitoly 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí, poskytnutí individuálních
dotací z rozpočtu Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 360/20, kterým se:
a)

navyšují příjmy rozpočtu Libereckého kraje na rok 2020 zapojením vratek z
nevyčerpaných dotací o částku 2.088.815 Kč,
b) navyšují výdaje v kapitole 917 05 Transfery, odbor sociálních věcí, o částku
2.088.815 Kč pro níže uvedené poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s
řešením naléhavých potřeb v této oblasti,
rozhoduje o
poskytnutí neinvestičních individuálních dotací z rozpočtu Libereckého kraje pro
poskytovatele sociálních služeb na rok 2020, v úhrnném objemu 2.088.815 Kč, níže
uvedeným příjemcům ve výši:
Název

CENTRUM
PRO
ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉ
Libereckého
kraje, o.p.s.

Diakonie
Beránek z.s.

Hospic sv.
Zdislavy,
o.p.s.

IČO

Sídlo

Zahradní
415/10;
Liberec XIRůžodol I; 460
26593980 01 Liberec 1
1. máje
868/11;
Liberec IIIJeřáb; 460 07
40233189 Liberec 7
Pod
Perštýnem
321/1; Liberec
IV-Perštýn;
460 01 Liberec
28700210 1

Registračn
í číslo
služby

Druh
sociální
služby

Výše
dotace v
Kč

osobní
9349276 asistence

213.541

pečovatelsk
5231429 á služba

219.761

odlehčovací
4343228 služby

255.005
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Pod
Perštýnem
321/1, Liberec
IV-Perštýn,
460 01 Liberec
28700210 1

Odlehčovací
3069495 služby

175.000

MAREVA z.s.

Na Pískovně
657/24;
Liberec XIVRuprechtice;
460 14 Liberec
1679198 14

pečovatelsk
7734736 á služba

129.576

MCU
KOLOSEUM,
o.p.s.

Generála
Svobody
83/47; Liberec
XIII-Nové
Pavlovice; 460
25405080 01 Liberec 1

osobní
4873800 asistence

174.150

Návrat,
o.p.s.

Široká 304/68;
Liberec IIIJeřáb; 460 07
27323773 Liberec 7

azylové
6224406 domy

305.000

Reva o. p. s.

Na Perštýně
352/33;
Liberec IVPerštýn; 460
25447726 01 Liberec 1

osobní
2049573 asistence

616.782

Hospic sv.
Zdislavy,
o.p.s.

Celkem

2.088.815

schvaluje
vzorovou Smlouvou o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském
zájmu z rozpočtu Libereckého kraje pro výše uvedené příjemce
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, správy majetku a
informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2020.
Termín: 31. 12. 2020
HLASOVÁNÍ Č.:

26

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

26. (23.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 366/20 – úpravy v kapitole 917 05 –
Transfery, odbor sociálních věcí, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v oblasti
sociálních věcí z rozpočtu Libereckého kraje – „Komunitní plánování obcí“
Předkladatel: Mgr. Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 46/VI/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 366/20 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery,
odbor sociálních věcí, rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací v oblasti sociálních
věcí z rozpočtu Libereckého kraje – „Komunitní plánování obcí“
Zastupitelstvo kraje po projednání
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schvaluje
1) změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 366/20, kterým se upravují specifické ukazatele
v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, v celkové výši 715.000 Kč, a to:
a) snížení nerozepsaných rezerv v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí, č.
a. 0570011 0000 „Zajištění spolufinancování projektu – Společné komunitní
plánování obcí“ o částku 715.000 Kč,
b) zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, č. a. 0580123 5004 „Město Jilemnice“, IČO 00275808 a navýšení o částku
210.000 Kč,
c) zavedení specifického ukazatele v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních
věcí, č. a. 0580124 4001 „Město Česká Lípa“, IČO 00260428 a navýšení o částku
505.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje níže uvedenému
žadateli o finanční podporu na tuto akci a v této výši.
žadatel

IČO/
datum
nar.

sídlem/
trvale bytem

akce

název parametru

hodnota
měrná
Max. výše
parajednotka
fin. Podpory
metru

Výše úvazku
Komunitní
úvazek
pracovníka
plánování
Město
sociálních
Jilemnice
Grantový program
služeb na
kus
Sociální služby
Jilemnicku
Zajištění
plánování
sociálních
náměstí. T.G.
Město Česká
služeb na území Komunitní plán
00260428 Masaryka 1/1,
ks
sociálních služeb
Lípa
ORP Česká
Česká Lípa 470 36
Lípa –
komunitní
plánování obcí
Masarykovo
00275808
náměstí 82,
Jilemnice 51401

0,5
1

1

210.000
Kč

505.000
Kč

schvaluje
a) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3864/2020, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Městem Jilemnice,
Masarykovo náměstí 82, Jilemnice 514 01, IČ 00275808, na projekt pod názvem
„Komunitní plánování sociálních služeb na Jilemnicku“,
b) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje
č. OLP/3866/2020 uzavíranou mezi Libereckým krajem a Městem Česká Lípa,
náměstí T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa 470 36, IČ 00260428, na projekt pod
názvem „Zajištění plánování sociálních služeb na území ORP Česká Lípa –
komunitní plánování obcí“
a ukládá
1) Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy majetku,
investic, veřejných zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého
kraje pro rok 2020,
Termín: 24. 11. 2020
2) Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, předložit
hejtmanovi kraje k podpisu smlouvy o poskytnutí účelové dotace v oblasti sociálních
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věcí z rozpočtu Libereckého kraje s organizacemi, kterým Zastupitelstvo Libereckého
kraje schválilo poskytnutí dotace.
Termín: 31. 12. 2020
HLASOVÁNÍ Č.:

27

PRO:

45

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

27. (24.) Změna přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov důchodců
Jablonecké Paseky
Předkladatel: Mgr. Petr Tulpa
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 47/VI/20/ZK
Změna přílohy zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov důchodců Jablonecké
Paseky
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu přílohy č. 1 ke zřizovací listině zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky,
příspěvková organizace se sídlem Vítězslava Nezvala 87/14, Jablonecké Paseky, 466 02
Jablonec nad Nisou, z důvodu technického zhodnocení nemovitého majetku
a ukládá
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí, zajistit po schválení
materiálu v Zastupitelstvu Libereckého kraje předložení přílohy č. 1 ke zřizovacím listinám
uvedených příspěvkových organizací k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje.
Termín: 15. 12. 2020
HLASOVÁNÍ Č.:

28

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

28. (25.) Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje programu
Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2019 příjemce Město Lomnice
nad Popelkou, projekt s názvem „Rekonstrukce multifunkčního hřiště při ZŠ T. G.
Masaryka v Lomnici nad Popelkou“
Předkladatel: Ing. Dan Ramzer
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 48/VI/20/ZK
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Žádost o změnu projektu podpořeného z rozpočtu Libereckého kraje programu
Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2019 příjemce Město Lomnice
nad Popelkou, projekt s názvem „Rekonstrukce multifunkčního hřiště při ZŠ T. G.
Masaryka v Lomnici nad Popelkou“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
1. změnu termínu realizace projektu „Rekonstrukce multifunkčního hřiště při ZŠ T. G.
Masaryka v Lomnici nad Popelkou“ s tím, že výše dotace, účel projektu a závazné
parametry se nemění:
Název příjemce

Název projektu

Město Lomnice nad
Popelkou
2.

Termín realizace

„Rekonstrukce multifunkčního
hřiště při ZŠ T. G. Masaryka
v Lomnici nad Popelkou“

Původní termín realizace:
1. 7. 2020 – 31. 12. 2020
Nový termín realizace:
1. 7. 2020 – 30. 9. 2021

znění dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje,
oblast podpory tělovýchova a sport, program Podpora sportovní infrastruktury v
Libereckém kraji 2019, č. OLP/5696/2019, uzavřené mezi Městem Lomnicí nad
Popelkou, IČO: 0275905, a Libereckým krajem

a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, informovat žadatele a zajistit předložení
dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/5696/2019 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi
Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2020
HLASOVÁNÍ Č.:

29

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

29. (26.) Dodatky k veřejnosprávním smlouvám o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1587/2019 a OLP/1588/2019 uzavřené
mezi Libereckým krajem a Severočeským muzeem v Liberci, příspěvkovou organizací,
se sídlem Masarykova 473/11, Liberec I – Staré Město, IČ 00083232
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 49/VI/20/ZK
Dodatky k veřejnosprávním smlouvám o poskytnutí návratné finanční výpomoci z
rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1587/2019 a OLP/1588/2019 uzavřené mezi
Libereckým krajem a Severočeským muzeem v Liberci, příspěvkovou organizací, se
sídlem Masarykova 473/11, Liberec I – Staré Město, IČ 00083232
Zastupitelstvo kraje po projednání
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bere na vědomí
žádost příjemce návratné finanční výpomoci Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková
organizace, se sídlem Masarykova 437/11, Liberec I, Staré Město, IČ 00083232, o
prodloužení termínu navrácení finančních prostředků u projektu „Geomorfologie severních
svahů Jizerských hor“, na jehož realizaci byla schválena návratná finanční výpomoc
usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 227/19/ZK ze dne 28. 5. 2019, a o
prodloužení termínu navrácení finančních prostředků u projektu „Podpora učitelů
přírodopisu“, na jehož realizaci byla schválena návratná finanční výpomoc usnesením
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 227/19/ZK ze dne 28. 5. 2019,
schvaluje
1) následující změny ve smlouvách o poskytnutí návratné finanční výpomoci na
předfinancování projektů realizovaných s finanční podporou Fondu malých projektů v
Euroregionu Nisa v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko
2014 - 2020 uzavřených mezi Libereckým krajem a Severočeským muzeem v Liberci,
příspěvkovou organizací, se sídlem Masarykova 437/11, Liberec I, Staré Město, IČ
00083232:
a) prodloužení termínu navrácení finančních prostředků z původního 31. 12. 2021 na
31. 12. 2022 a s prodloužením termínu pro doložení závěrečného vyúčtování z
původního termínu 31. 12. 2021 na 31. 12. 2022 u poskytnuté návratné finanční
výpomoci na projekt „Geomorfologie severních svahů Jizerských hor“,
b) změnu názvu projektu „Geomorfologie severních svahů Jizerských hor“ na nový
název projektu „Identifikace intruzivních hornin v granitovém masivu Jizerských
hor“,
c)

prodloužení termínu navrácení finančních prostředků z původního 31. 12. 2021 na
31. 12. 2022 a s prodloužením termínu pro doložení závěrečného vyúčtování z
původního termínu 31. 12. 2021 na 31. 12. 2022 u poskytnuté návratné finanční
výpomoci na projekt „Podpora učitelů přírodopisu“,
d) změnu názvu projektu „Podpora učitelů přírodopisu“ na nový název projektu
„Podpora dalšího vzdělávání učitelů přírodopisu“,
2) znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Libereckého kraje na předfinancování nákladů projektů „Geomorfologie severních svahů
Jizerských hor“ č. OLP/1588/2019,
3) znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Libereckého kraje na předfinancování nákladů projektů „Podpora učitelů přírodopisu“ č.
OLP/1587/2019
a ukládá
1) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, rezort kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, informovat ředitele Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové
organizace, o usnesení zastupitelstva kraje,
Termín: 31. 12. 2020
2) Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, rezort kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, předložit dodatky č. 1 ke smlouvám č. OLP/1587/2019 a č.
OLP/1588/2019, o poskytnutí návratné finanční výpomoci k podpisu Martinu Půtovi,
hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 31. 12. 2020
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HLASOVÁNÍ Č.:

30

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

30. (27.) Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblasti
kultury – Statutárnímu městu Liberec
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze:
Ing. Volfová
Sdělila, že v letošním roce, jak již bylo řečeno, byly dofinancovány tyto organizace a další se
budou dofinancovat opětovně, což předpokládá. V této době se potýká s propady financí více
organizací, tak nechápe, zda je spravedlivý přístup dávat finance do ZOO a Botanické
zahrady.
Ing. Vinklátová
Vysvětlila, že se dělal průzkum napříč krajem a týkalo se to rezortu kultury, sociálních věcí i
školství, kde se zkoumaly organizace, které mají celokrajský přesah. Nakonec z toho zbyly
jen tyto uvedené organizace, protože ty ostatní mají pomoc z obce či měst.
M. Půta
Požádal Ing. Vinklátovou, aby předložila písemnou informaci do zastupitelstva kraje
obsahující výsledky šetření nadregionálních funkcí příspěvkových organizací obcí a měst
Libereckého kraje.
Konstatoval, že se zafinancování ZOO bude týkat nejdříve v roce 2022.
Ing. Miklík
Zopakoval, co již bylo řečeno, že v roce 2021 není počítáno s žádným financování ZOO
Liberec. Schůzky probíhají, ale žádná dohoda nyní není uvedena.
Ing. Volfová
Reagovala na Ing. Vinklátovou, že to jsou sice nadregionální organizace, ale právě proto mají
kolonku v rozpočtu LK, kde je podpora každým rokem. A toto je podpora nadrámec, o které
právě hovoří.
Ing. Vinklátová
Odpověděla, že se právě proto jedná o mimořádnou situaci, protože se v mimořádné situaci
nacházíme.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 50/VI/20/ZK
Poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – oblasti kultury –
Statutárnímu městu Liberec
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu kraje níže uvedenému žadateli:
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Příjemce/
forma

Statutární
město
Liberec
obec

Sídlo/
bydliště

Název projektu

Zajištění činnosti
čtyř příspěvkových
organizací
Statutárního města
Liberec
nadregionálního
významu s ohledem
na propad příjmů
způsobený pandemií
koronaviru II

nám. Dr. E.
Beneše 1,
46059
Liberec

IČO

Rozhodující
závazné výstupy
projektu

00262978

* zajištění činnosti
Zoologické
zahrady Liberec –
122 dnů
* zajištění činnosti
Botanické zahrady
Liberec - 122 dnů
* zajištění činnosti
Divadla F. X.
Šaldy Liberec –
122 dnů
* zajištění činnosti
Naivního divadla
Liberec – 122 dnů

Dotace v
maximální výši
(Kč)

Termín
realizace
projektu

4.557.146 Kč

1. 9. –
31. 12.
2020

schvaluje
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č. OLP/3948/2020 na projekt „Zajištění
činnosti čtyř příspěvkových organizací Statutárního města Liberec nadregionálního významu
s ohledem na propad příjmů způsobených pandemií koronaviru II“ mezi Libereckým krajem a
Statutárním městem Liberec, IČO: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení schválené smlouvy k
podpisu Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, rezort kultury, památkové péče a
cestovního ruchu, pověřené k jejich podpisu na základě plné moci č. PM/168/2020.
Termín: 31. 12. 2020
HLASOVÁNÍ Č.:

31

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

31. (28.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 364/20 Převod prostředků z kapitoly
917 07 – Transfery do kapitoly 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
Předkladatelka: Ing. Květa Vinklátová
Představila projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 51/VI/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 364/20 Převod prostředků z kapitoly 917 07 –
Transfery do kapitoly 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
Zastupitelstvo kraje po projednání
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schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 364/20, kterou se snižují výdaje kapitoly 917 07 –
Transfery a navyšují výdaje kapitoly 913 07 - Příspěvkové organizace odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu, následovně:
a) v kapitole 917 07 - Transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu se
snižují výdaje o celkovou částku 781.653 Kč u jednotlivých dílčích ukazatelů Dvořákův Turnov a Sychrov 100.000 Kč, Taneční a pohybové studio Magdaléna Dětská scéna 35.000 Kč, Naivní divadlo Liberec-doprava dětí na představení 9.653 Kč,
DDM Větrník Liberec -Dětská scéna - oblastní kolo 17.000 Kč, Majáles 200.000 Kč,
Oslavy Ještědu 400.000 Kč, Záštita -Turnovské památky - Český ráj dětem 10.000 Kč,
Záštita - Sdružení Krompach - Cyrilometodějské slavnosti 10.000 Kč,
b) v kapitole 913 07 - Příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního
ruchu, se navyšuje dílčí ukazatel Muzeum Českého ráje v Turnově, o částku 781.653 Kč
určenou na provoz organizace
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok 2020.
Termín: 31. 12. 2020
HLASOVÁNÍ Č.:

32

PRO:

45

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

32. (29.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 370/20 – úprava kapitol 914 08 –
působnosti a 917 08 - transfery, odbor životního prostředí a zemědělství a 914 10 –
působnosti, právní odbor – převod finančních prostředků na právní služby ve věci
rozšíření těžby dolu Turów
Předkladatel: Václav Židek
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 52/VI/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 370/20 – úprava kapitol 914 08 – působnosti a
917 08 - transfery, odbor životního prostředí a zemědělství a 914 10 – působnosti, právní
odbor – převod finančních prostředků na právní služby ve věci rozšíření těžby dolu
Turów
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatřením č. 370/20, kterým se upravují ukazatele kapitol 914
08 - působnosti a 917 08 - transfery, odbor životního prostředí a zemědělství a 914 10 –
působnosti, právní odbor, bez vlivu na celkovou bilanci rozpočtu kraje, a to následovně:
1. snižují výdaje v kapitole 914 08 - Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství,
celkem o částku 440.000 Kč, a to dílčí ukazatel Posuzování vlivů na životní prostředí o
částku 300.000 Kč a dílčí ukazatel Udržitelnost projektů o částku 140.000 Kč,
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2.
3.

snižují výdaje v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství,
specifický ukazatel Semilský pecen - Semily o částku 100.000 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 91410 – Působnosti, právní odbor, dílčí ukazatel Poradenské a
právní služby, správní, soudní aj. poplatky o částku 540.000 Kč

a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, aktualizovat stávající rozpočet LK na rok
2020.
Termín: 31. 12. 2020
HLASOVÁNÍ Č.:

33

PRO:

45

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

33. (30.) Poskytnutí finančního daru Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. a MMN, a.s. vybavení k testování či péči o covid-pozitivní pacienty
Předkladatel: Mgr. Vladimír Richter
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
MUDr. Němeček
Nahlásil k tomuto bodu střet zájmu.
M. Půta
Sdělil, že se nakoupilo několik přístrojů, tak se může udělat dalších 1500 testů denně. Počet
testů klesá, ale v další vlně již budeme lépe připraveni. Poděkoval všem ředitelům nemocnic
za výbornou spolupráci.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 53/VI/20/ZK
Poskytnutí finančního daru Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. a MMN, a.s. - vybavení
k testování či péči o covid-pozitivní pacienty
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
a) o poskytnutí finančního daru ve výši 350.000 Kč, Nemocnici Jablonec nad Nisou, p. o.,
IČO: 00829838, se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou,
b) o poskytnutí finančního daru ve výši 350.000 Kč, MMN, a. s., IČO: 05421888, se sídlem
Metyšova 465, 514 01 Jilemnice
a ukládá
Mgr. Vladimíru Richterovi, členovi rady kraje, řízení resortu zdravotnictví, zajistit další
postup.
Termín: 31. 12. 2020
HLASOVÁNÍ Č.:
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PRO:

45

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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34. (31.) Dodatky ke smlouvám na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních
hřištích v Libereckém kraji v roce 2020
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 54/VI/20/ZK
Dodatky ke smlouvám na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních hřištích v
Libereckém kraji v roce 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Města Chrastava, náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava, IČ 00262871, ze dne 23. 10.
2020 a žádost Obce Košťálov, Košťálov 201, 512 02 Košťálov, IČ 00275841, ze dne 28. 10.
2020; o prodloužení termínu ukončení realizace dopravní výchovy na dětských dopravních
hřištích a změnu závazku pro předložení vyúčtování z důvodu pandemie a nemožnosti
provedení závěrečných zkoušek na průkaz cyklisty,
rozhoduje
1) o změně termínu ukončení realizace projektu Města Chrastava - dopravní výchovy na
dětských dopravních hřištích dle smlouvy č. OLP/648/2020 z 30. 11. 2020 na 30. 11.
2021 a o změně termínu pro předložení vyúčtování projektu z 30. 11. 2020 na 30. 11.
2021,
2) o změně termínu ukončení realizace projektu Obce Košťálov - dopravní výchovy na
dětských dopravních hřištích dle smlouvy č. OLP/650/2020 z 30. 11. 2020 na 30. 11.
2021 a o změně termínu pro předložení vyúčtování projektu 30. 11. 2020 na 30. 11.
2021,
schvaluje
1) znění dodatku č. 1 ke smlouvě OLP/648/2020, uzavřené mezi Libereckým krajem a
Městem Chrastava, IČO: 00262871, se sídlem náměstí 1. máje, 463 31 Chrastava,
2) znění dodatku č. 1 ke smlouvě OLP/650/2020, uzavřené mezi Libereckým krajem a Obcí
Košťálov, IČO: 00275841, se sídlem Košťálov 201, 512 02 Košťálov
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválené dodatky Ing. Janu Svitákovi,
statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, k podpisu.
Termín: 30. 11. 2020
HLASOVÁNÍ Č.:

35

PRO:

45

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

35. (32.) Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 375/20 – navýšení příjmů kraje a
navýšení výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; investiční a
neinvestiční příspěvek KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice LK II. a III.
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třídy“ a investiční příspěvek KSS LK na akci „Opatření na havarijních mostech
Bulovka (2914-5) a Brniště (26834-6)“
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 55/VI/20/ZK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 375/20 – navýšení příjmů kraje a navýšení
výdajů v kapitole 912 06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy; investiční a
neinvestiční příspěvek KSS LK na akci „Projektové dokumentace na silnice LK II. a III.
třídy“ a investiční příspěvek KSS LK na akci „Opatření na havarijních mostech
Bulovka (2914-5) a Brniště (26834-6)“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 375/20, kterým se:
1. navyšují příjmy kraje v celkové výši 2.300.000 Kč, a to:
a) vybrané z licencí pro kamionovou dopravu ve výši 44.400 Kč,
b) vybrané za platby věcných břemen ve výši 1.009.833 Kč,
c) vybrané za sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů ve výši 41.400 Kč,
d) vybrané za sankční platby přijaté od jiných subjektů ve výši 1.191.867 Kč,
2.

e) vybrané za náklady řízení ve výši 12.500 Kč,
navyšují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy v celkové
výši 2.300.000 Kč, a u akce:
a) projektové dokumentace na silnice LK II. a III. třídy ve výši 800.000 Kč,

b) opatření na havarijních mostech Bulovka (2914-5) a Brniště (26834-6) ve výši
1.500.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2020.
Termín: 31. 12. 2020
HLASOVÁNÍ Č.:

36

PRO:

45

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

36. (33.) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 363/20 - snížení výdajů v kapitole 912
06 - Účelové příspěvky PO, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 Transfery, odbor dopravy; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování
služeb v obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok
2020
Předkladatel: Ing. Jan Sviták
Představil projednávaný materiál.
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Diskuze:
M. Půta
Vysvětlil, že na radě kraje se shodli, jak v minulém, tak v tomto volebním období, že by bylo
určitě skvělé, kdyby příští navyšování závazku pro KORID LK probíhalo dříve, než bude
práce vykonána, nikoliv zpětně, jak tomu bylo.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 56/VI/20/ZK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 363/20 - snížení výdajů v kapitole 912 06 Účelové příspěvky PO, odbor dopravy a navýšení výdajů v kapitole 917 06 - Transfery,
odbor dopravy; Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v
obecném hospodářském zájmu pro společnost KORID LK, spol. s r.o. – rok 2020
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o navýšení dotace na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu o 3.000.000 Kč
společnosti KORID LK, spol. s.r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
pro rok 2020,
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 363/20, kterým se:
1. snižují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, z akce
„Demolice havarijních objektů v bývalém VP Ralsko“ o částku 3.000.000 Kč,
2. navyšují výdaje v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy na akci „KORID LK, spol.
s r.o.“, o částku 3.000.000 Kč,
dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na poskytování služeb v obecném
hospodářském zájmu č. OLP/4144/2019 v celkové výši 18.000.000 Kč, mezi Libereckým
krajem a společností KORID LK, spol. s.r.o., IČ: 27267351, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80
Liberec
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2020.
Termín: 31. 12. 2020
HLASOVÁNÍ Č.:

37

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

9

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

37. (34.) Žádost o změnu parametru v projektu příjemce účelové dotace z Programu
obnovy venkova – obec Hamr na Jezeře
Předkladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
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USNESENÍ č. 57/VI/20/ZK
Žádost o změnu parametru v projektu příjemce účelové dotace z Programu obnovy
venkova – obec Hamr na Jezeře
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost obce Hamr na Jezeře o změnu parametru v projektu „Souvislá údržba místní
komunikace na p. č. 889, 890 a 957 v k. ú. Břevniště“,
mění
část usnesení č. 201/20/ZK ze dne 23. 6. 2020 v části parametry projektu „Souvislá údržba
místní komunikace na p. č. 889, 890 a 957 v k.ú. Břevniště“ příjemce Hamr na Jezeře,
Děvínská 1, 471 28, IČ 00673498, z původního parametru projektu - potrubí propustku 300
mm - m – 5 na nový parametr – betonové žlabovky - m - 22
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit vyrozumění příjemce
dotace obec Hamr na Jezeře o změně v projektu.
Termín: 31. 12. 2020
HLASOVÁNÍ Č.:

38

PRO:

44

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

38. (35.) Prodloužení lhůty pro podání žádosti vyhlášeného programu „Kotlíkové dotace
v Libereckém kraji III“
Předkladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 58/VI/20/ZK
Prodloužení lhůty pro podání žádosti vyhlášeného programu „Kotlíkové dotace v
Libereckém kraji III“
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu podmínek pro podání žádostí do vyhlášeného programu „Kotlíkové dotace v
Libereckém kraji III“, spočívající v prodloužení lhůty pro podání žádostí z původního termínu
30. 11. 2020 na nový termín 28. 2. 2021
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit zveřejnění upraveného
znění programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“.
Termín: 30. 11. 2020
HLASOVÁNÍ Č.:
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PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0
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VÝSLEDEK: byl přijat
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39. (36.) Žádost o změnu termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z
Regionálního inovačního programu – Technická univerzita v Liberci - Ústav pro
nanomateriály, pokročilé technologie a inovace
Předkladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 59/VI/20/ZK
Žádost o změnu termínu realizace projektu příjemce účelové dotace z Regionálního
inovačního programu – Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály,
pokročilé technologie a inovace
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Technická univerzita v Liberci - Ústav pro nanomateriály, pokročilé
technologie a inovace, Studentská 1402/2, 46001 Liberec I-Staré Město, o prodloužení
termínu ukončení realizace projektu „Výzkum v oblasti výroby motorových dílů s využitím
aditivních technologií“,
rozhoduje
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Výzkum v oblasti výroby motorových
dílů s využitím aditivních technologií“ z 30. 11. 2020 na 31. 12. 2020 a o prodloužení termínu
pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 1. 2021 na 19. 2. 2021,
schvaluje
znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/53/2020, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního
fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Technickou univerzitou v Liberci - Ústavem pro
nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, se sídlem Studentská 1402/2, 460 01 Liberec
I-Staré Město, IČO: 46747885, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu
ukončení projektu a závěrečného vyúčtování projektu „Výzkum v oblasti výroby motorových
dílů s využitím aditivních technologií“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek Mgr. Jiřímu Ulvrovi,
členovi rady kraje, k podpisu.
Termín: 30. 11. 2020
HLASOVÁNÍ Č.:

40

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

40. (37.) Písemné informace
Předkladatel: příslušní členové rady kraje
Diskuze:
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M. Půta
Konstatoval k písmenu f), že klub SLK je připraven vyřešit obsazení DR Silnice LK. Od
klubu ANO očekávají nějaký návrh na řešení vzniklého problému. Konkrétní návrhy budou
projednány v radě kraje předpoklad je 1. 12. 2020. V případě dvou společností, kde je kraj
s více akcionáři, tak tam se bude materiál předkládat na prosincové zastupitelstvo kraje, to se
týká DR Krajské nemocnice Liberec, a.s., a DR ČSAD Liberec a.s.
Ing. Volfová
Vznesla dotaz na nominaci do DR Silnice LK, kde je uvedeno, že Ing. Ramzer je nominován
za SLK.
M. Půta
Vysvětlil, že je nominace uvedena v pořádku. Ing. Ramzer z klubu ODS neodešel, ale je
nominován za klub SLK do DR, kde v minulém volebním období vykonával skvělou práci,
tak ho nominoval klub SLK touto formou znovu.
Ing. Valešová
Informovala, že klub Piráti budou měnit nominaci v Agentuře regionálního rozvoje, kde bude
místo paní Vondrákové nově nominovaná paní Jirmanová. Také ve výboru hospodářského a
regionálního rozvoje bude místo pana Židka nově jmenována paní Jirmanová.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 60/VI/20/ZK
Písemné informace
a)
Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2020
b)
Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 9. 9. 2020
– 10. 11. 2020
c)
Harmonogram jednání rady kraje na období listopad a prosinec 2020
d)
Výsledek soutěže „Nejlepší knihovna Libereckého kraje“ a poskytnutí finančních
darů vítězným knihovnám
e)
Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva
Libereckého kraje za období 1. 11. 2019 – 31. 12. 2019 a za období 1. 1. 2020 – 30.
9. 2020
f)
Návrh zastoupení Libereckého kraje v dozorčích radách společností s
majetkovou účastí LK
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
předložené písemné informace
a) Plnění rozpočtu kraje za období leden až říjen 2020,
b) Přehled rozpočtových opatření kraje přijatých radou kraje v období od 9. 9. 2020 – 10.
11. 2020,
c) Harmonogram jednání rady kraje na období listopad a prosinec 2020,
d) Výsledek soutěže „Nejlepší knihovna Libereckého kraje“ a poskytnutí finančních darů
vítězným knihovnám,
e) Informace o zahraničních pracovních cestách členů Rady a Zastupitelstva Libereckého
kraje za období 1. 11. 2019 – 31. 12. 2019 a za období 1. 1. 2020 – 30. 9. 2020,
f) Návrh zastoupení Libereckého kraje v dozorčích radách společností s majetkovou účastí
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LK.
HLASOVÁNÍ Č.:

41

PRO:

43

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

41. (39.) 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
Předkladatel: Martin Půta
Představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 61/VI/20/ZK
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
Zastupitelstvo 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. 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,
3. 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
a) 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,
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b) 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).
HLASOVÁNÍ Č.:

42

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

5

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

M. Půta předal řízení jednání zastupitelstva kraje Ing. Svitákovi. M. Půta opustil jednání
v 16.50 hodin.
42. Potvrzení stanoviska Libereckého kraje k návrhu novely stavebního zákona,
projednávaného v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Předkladatel: Martin Půta
Ing. Sviták představil projednávaný materiál.
Diskuze:
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 62/VI/20/ZK
Potvrzení stanoviska Libereckého kraje k návrhu novely stavebního zákona,
projednávaného v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
Zastupitelstvo kraje po projednání
potvrzuje
své původní nesouhlasné stanovisko k navrhované rekodifikaci stavebního práva, které přijalo
svým usnesením č. 614/19/ZK ze dne 17. 12. 2019.
HLASOVÁNÍ Č.:

43

PRO:

40

PROTI:

1

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

43. (38.) Náměty a připomínky
Ing. Beitl
Zeptal se Ing. Svitáka, z jakého důvodu došlo v tomto měsíci ke změně dopravního režimu na
objízdných trasách k dálnici D10. Dotázal se, co znamená termín „nástup zimy“. Není mu
jasné, zda je to nějaké datum či příchod sněhu.
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Ing. Sviták
Odpověděl, že Ing. Beitlovi písemně odbor dopravy odpoví.
Ing. Sviták
Pozval členy zastupitelstva kraje před jednání prosincového jednání tj. 22. 12. 2020 na
prohlídku budovy „D“ v časech 11.00 - 13.00 hodin.
Pozval všechny členy zastupitelstva kraje na 2. řádné jednání ZK, které se bude konat v této
místnosti dne 22. 12. 2020 od 14 hodin.
Ing. Viklátová
Informovala, že pokud to epidemiologická situace dovolí, tak dojde i na focení členů
zastupitelstva kraje.
Mgr. Dvořák
Sdělil, že se nestává tak často, aby v LK dostala nějakou cenu stavba za architekturu. Je velmi
rád za to, že tato cena doputovala i do Nového Boru.
Ing. Jan Sviták ukončil ustavující zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v 17.00 hodin.
Další zasedání zastupitelstva kraje se bude konat dne 22. 12. 2020 od 14 hodin.
Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Ing. Jarmila Valešová

………………………………
Ing. Markéta Khauerová

………………………………
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
V Liberci, 30. 11. 2020

Zapsala: Bc. Iveta Kavanová
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