Z á p i s č. 2
z 2. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 26. 1. 2021
Přítomno

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

Ověřovatelé

Mgr. Vladimír Richter a Mgr. Jiří Ulvr

Zapisovatelka

Jitka Machálková

2. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2021 zahájil Martin Půta, hejtman, v 16.10 hodin.
Konstatoval, že jsou přítomni všichni členové rady kraje. Navrhl, aby zápis ověřili
Mgr. Vladimír Richter a Mgr. Jiří Ulvr, zapisovatelkou dnešního jednání určil Jitku
Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro 9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Rozpočtové opatření č. 14/21 – úprava
kapitoly 916 04 – Účelové provozní
(neinvestiční) dotace, odbor školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu - účelová
dotace Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy na financování
soukromých škol a školských zařízení
v roce 2021

3.

Dohoda o narovnání – ke Smlouvě
o dílo "Redesign portálu
www.hrebenovka.cz" (projekt Českopolská Hřebenovka, východní část)

Z pís. Mgr. René Havlík odb. školství,
mládeže,
tělovýchovy
a sportu

Ing. Květa
Vinklátová

odb. kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

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

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Rozpočtové opatření č. 14/21 – úprava kapitoly 916 04 – Účelové provozní (neinvestiční)
dotace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - účelová dotace Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy na financování soukromých škol a školských zařízení
v roce 2021

Zápis z 2. mimořádného zasedání RK konaného dne 26. 1. 2021
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu.
Ing. Princová stručně uvedla předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 101/21/mRK
Rozpočtové opatření č. 14/21 – úprava kapitoly 916 04 – Účelové provozní (neinvestiční)
dotace, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu - účelová dotace Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy na financování soukromých škol a školských zařízení
v roce 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 14/21, kterým se navyšuje rozpočet Libereckého kraje v příjmové
i výdajové části o účelovou dotaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši
63.577.119 Kč na financování soukromých škol a školských zařízení na 1. čtvrtletí 2021
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu ekonomiky, majetku, investic,
veřejných zakázek a informatiky, zajistit předložení rozpočtového opatření č. 14/21 jako
písemnou informaci na jednání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Termín: 23. 02. 2021
hlasování č. 3 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
3. Dohoda o narovnání – ke Smlouvě o dílo "Redesign portálu www.hrebenovka.cz"
(projekt Česko-polská Hřebenovka, východní část)
Na jednání rady kraje byl přizván PhDr. Mgr. René Brož, vedoucí odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu.
PhDr. Mgr. Brož stručně uvedl předložený materiál.
Bez připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 102/21/mRK
Dohoda o narovnání – ke Smlouvě o dílo "Redesign portálu www.hrebenovka.cz"
(projekt Česko-polská Hřebenovka, východní část)
Rada kraje po projednání
schvaluje
dohodu o narovnání ke Smlouvě o dílo "Redesign portálu www.hrebenovka.cz"
č. OLP/3822/2019, uzavíranou mezi Libereckým krajem a společností as4u.cz, s.r.o.,
IČ: 28884035, se sídlem Na Dlouhém lánu 19/3, Vokovice, 160 00 Praha zastoupenou
Ernestem Salamancou, jednatelem
a ukládá
Ing. Květě Vinklátové, náměstkyni hejtmana, řízení resortu kultury, památkové péče
a cestovního ruchu, předložit dohodu o narovnání k podpisu hejtmanovi.
Termín: 30. 01. 2021
hlasování č. 4 pro 9
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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Zápis z 2. mimořádného zasedání RK konaného dne 26. 1. 2021
Náměty ani připomínky nebyly vzneseny. Martin Půta, hejtman, ukončil 2. mimořádné
zasedání rady kraje v roce 2021 v 16.15 hodin.
Ověřovatelé

Mgr. Vladimír Richter

………………………………….

Mgr. Jiří Ulvr

…………………………………

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

Liberec 26. 1. 2021
zapsala Jitka Machálková
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