Z á p i s č. 7
ze 7. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 12. 4. 2021
Přítomno

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

Omluven

Mgr. Vladimír Richter

Ověřovatelé

Martin Půta a Ing. Jan Sviták

Zapisovatelka

Jitka Machálková

7. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2021 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.05 hodin.
Omluvil nepřítomnost Mgr. Vladimíra Richtera. Dále navrhl, aby zápis ověřili on a Ing. Jan
Sviták, zapisovatelkou dnešního jednání určil Jitku Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Richter.

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Závazek spolufinancování projektu
„Revitalizace dolního centra Liberce
a Parkovací dům“

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

3.

Navýšení závazku spolufinancování
projektu „Silnice III/2784 Světlá
pod Ještědem – Horní Hanychov,
1. etapa“

Z

Mgr. Jiří Ulvr

odb. regionálního
rozvoje
a evropských
projektů

4.

Změna rozpočtu - rozpočtové opatření
č. 124/21 - zapojení zůstatku
disponibilních zdrojů z nerealizovaných
výdajů a ostatních příjmů kraje roku
2020 alokací použitelných finančních
zdrojů minulých rozpočtových období
do rozpočtu kraje 2021

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. ekonomiky

5.

Jednání rady kraje v působnosti jediného
akcionáře akciové společnosti Silnic LK
a.s.

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

6.

Vyjádření dopravce k využití vnitřního
provozovatele při výkonu dopravní
obslužnosti na území Libereckého kraje

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy
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7.

Dohoda o narovnání a vypořádání
vzájemných pohledávek a závazků
č. OLP/1215/2021 – ČSAD Liberec, a.s.

Ing. Jan Sviták

odb. dopravy

Požadavky na úpravu programu nebyly vzneseny, M. Půta o něm nechal hlasovat.
hlasování č. 2 pro 8
proti
Na jednání nebyl přítomen Mgr. Richter.

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Závazek spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací
dům“
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů.
Mgr. Ulvr sdělil, že je v materiálu představen celý projekt, který bude podán do IPRU. Jedná
se o komplet parkovací dům, venkovní parkoviště a část revitalizace parku.
Mgr. Otta doplnil, že co se týče stavební části a přípravy projektu je vše připraveno. Závazek
je stále velký.
Ing. Miklík sdělil, že před jednáním zastupitelstva kraje se uskuteční prezentace za účasti
architektů, kteří představí kompletní projekt jak fázi 1, tak fázi 2. Dále doplnil, že veřejná soutěž
na parkovací dům se uskuteční v co nejbližším možném termínu.
Bez další diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 618/21/mRK
Závazek spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací
dům“
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům“
do výzvy č. 51 Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2
– Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, prostřednictvím výzvy č. 36 Udržitelná mobilita
IV - Integrovaného programu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou,
souhlasí
a) se závazkem předpokládané výše spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra
Liberce a Parkovací dům“ Libereckým krajem do výše 136.346.480 Kč a jeho rozložením
v letech 2021 – 2022 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z výzvy č. 51
Integrovaného regionálního operačního programu,
b) s předpokládaným předfinancováním projektu „Revitalizace dolního centra Liberce
a Parkovací dům“ Libereckým krajem do výše 69.148.620 Kč a jeho rozložením v letech
2021 – 2022,
c) se zajištěním provozu Parkovacího domu prostřednictvím KSS LK, p. o.
a ukládá
1. Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova,
a) předložit projektovou žádost do výzvy č. 51 Integrovaného regionálního operačního
programu prostřednictvím výzvy č. 36 Udržitelná mobilita IV - Integrovaného
programu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou,
Termín: 30. 06. 2021
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b) předložit závazek předpokládané výše spolufinancování a předfinancování projektu
„Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům“ zastupitelstvu kraje
ke schválení,
Termín: 27. 04. 2021
c) zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů
projektu „Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům“ v případě jeho
schválení Řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu,
2.

Termín: 31. 12. 2027
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
veškeré kroky k převodu majetku k hospodaření KSS LK, p. o., v případě úspěšné
realizace projektu nejpozději k datu zahájení provozu Parkovacího domu.

hlasování č. 3

pro 8

proti

Termín: 30. 06. 2023
zdržel se
0
byl přijat

0

3. Navýšení závazku spolufinancování projektu „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem
– Horní Hanychov, 1. etapa“
Mgr. Ulvr sdělil k předloženému materiálu, že bude Libereckému kraji poskytnuta finanční
částka za nerealizovaný terminál v Jablonci nad Nisou. Je snaha tyto finance použít na realizaci
projektu rekonstrukce silnice III/2784 v části Výpřež - Světlá pod Ještědem.
M. Půta požádal, aby rekonstrukce dané silnice neprobíhala pod plnou uzávěrou.
Mgr. Otta doplnil, že toto bylo řešeno s projektanty i se společností EUROVIA, která realizuje
stávající etapu. Termín IPRÚ je 30. 6. 2023 a zatím není signál, že by realizace měla být delší.
Projekt je, dle harmonogramu, připraven na 9 měsíců.
Načež proběhla diskuze, ze které vyplynul závěr, že důvodová zpráva bude po projednání
upravena, a to ve smyslu, že akce bude probíhat bez úplné uzávěry.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 619/21/mRK
Navýšení závazku spolufinancování projektu „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem
– Horní Hanychov, 1. etapa“
Rada kraje po projednání
schvaluje
předložení projektové žádosti projektu „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Horní
Hanychov, 1. etapa“ do Výzvy č. 40 Integrovaného regionálního operačního programu,
specifický cíl SC 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí
regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T, prostřednictvím připravované výzvy
Integrovaného programu rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou,
souhlasí
1. s navýšením závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Silnice III/2784
Světlá pod Ještědem – Horní Hanychov, 1. etapa“ Libereckým krajem z původní výše
78.100.000 Kč na novou výši spolufinancování 99.973.890 Kč a jeho rozložením v letech
2020 až 2023 za předpokladu, že danému projektu bude schválena dotace z Integrovaného
regionálního operačního programu,
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2.

se snížením předfinancování projektu „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Horní
Hanychov, 1. etapa“ Libereckým krajem z původní výše 60.000.000 Kč na novou částku
42.882.352 Kč a jeho rozložením v letech 2020 až 2023
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova:
1. předložit navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování a snížení závazku
předfinancování tohoto projektu zastupitelstvu kraje ke schválení,
2.

3.

Termín: 27. 04. 2021
předložit projektovou žádost projektu „Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Horní
Hanychov, 1. etapa“, včetně všech příloh, do výzvy č. 40 Integrovaného regionálního
operačního programu, prostřednictvím připravované výzvy Integrovaného programu
rozvoje území aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou,
Termín: 31. 12. 2021
zajistit řízení projektu a následnou udržitelnost sjednaných parametrů a výstupů projektu
„Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Horní Hanychov, 1. etapa“ v případě jeho
schválení Řídícím orgánem Integrovaného regionálního operačního programu.

hlasování č. 4

pro 8

proti

Termín: 31. 12. 2028
zdržel se
0
byl přijat

0

4. Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 124/21 - zapojení zůstatku disponibilních
zdrojů z nerealizovaných výdajů a ostatních příjmů kraje roku 2020 alokací použitelných
finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021
Na jednání rady kraje byla přizvána Ing. Anna Matoušková, vedoucí oddělení rozpočtu
a financí.
Ing. Miklík uvedl, že se jedná o rozdělení částky ve výši 151.000.000 Kč na jednotlivá
rozpočtová opatření, která jsou rozložena na konkrétní projekty a aktivity.
Ing. Vinklátová upozornila, že stále probíhají jednání s vlastníky některých památek a požádala
o možnost úpravy komentáře u položky 16. Přislíbila, že upřesnění doplní po projednání
nejpozději zítra tj. 13. 4. 2021 do 9.00 hodin.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 620/21/mRK
Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 124/21 - zapojení zůstatku disponibilních zdrojů
z nerealizovaných výdajů a ostatních příjmů kraje roku 2020 alokací použitelných
finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
se změnou rozpočtu - rozpočtovým opatřením č. 124/21, kterým se:
I. navyšují zdroje kraje 2021 prostřednictvím financování - změnou stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech kraje v celkové výši 151.500.000 Kč,
II. navyšují výdaje kapitol rozpočtu kraje 2021 v celkové výši 151.500.000 Kč, z toho:
1)

výdaje v kapitole 912 07 – Účelové příspěvky PO, odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu ve výši 3.525.000 Kč,
4
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2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

výdaje v kapitole 913 – Příspěvkové organizace v celkové výši
26.052.800 Kč, v tom:
a) v kapitole 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí
ve výši 4.000.000 Kč,
b) v kapitole 913 06 – Příspěvkové organizace, odbor dopravy, Běžná
údržba silnic ve výši 7.500.000 Kč,
c) v kapitole 913 07 – Příspěvkové organizace, odbor kultury, památkové
péče a cestovního ruchu ve výši 667.000 Kč,
d) v kapitole 913 09 – Příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví ve výši
13.885.800 Kč,
výdaje v kapitole 914 – Působnosti v celkové výši 10.000.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 914 02 – Působnosti, odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů, Liberecký kraj sobě ve výši 500.000 Kč,
b) v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy ve výši 7.500.000 Kč,
c) v kapitole 914 08 – Působnosti, odbor životního prostředí a zemědělství,
Adaptační opatření na změnu klimatu ve výši 1.500.000 Kč,
d) v kapitole 914 10 – Působnosti, právní odbor ve výši 500.000 Kč,
výdaje v kapitole 917 – Transfery v celkové výši 37.855.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu ve výši 21.255.000 Kč,
b) v kapitole 917 05 – Transfery, odbor sociálních věcí ve výši
5.000.000 Kč,
c) v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy ve výši 7.100.000 Kč,
d) v kapitole 917 07 – Transfery, odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu ve výši 4.000.000 Kč,
e) v kapitole 917 08 – Transfery, odbor životního prostředí a zemědělství
ve výši 500.000 Kč,
výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, rezerva
na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje ve výši
7.922.200 Kč,
výdaje v kapitole 920 – Kapitálové výdaje v celkové výši 35.400.000 Kč,
v tom:
a) v kapitole 920 05 – Kapitálové výdaje, odbor sociálních věcí ve výši
500.000 Kč,
b) v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy ve výši
18.500.000 Kč,
c) v kapitole 920 08 – Kapitálové výdaje, odbor životního prostředí
a zemědělství ve výši 500.000 Kč,
d) v kapitole 920 14 – Kapitálové výdaje, odbor investic a správy
nemovitého majetku v celkové výši 15.900.000 Kč,
výdaje v kapitole 923 03 – Spolufinancování EU, ekonomický odbor,
Kofinancování IROP a TOP ve výši 11.700.000 Kč,
výdaje v kapitole 926 – Dotační fond v celkové výši 9.045.000 Kč, v tom:
a) v kapitole 926 02 – Dotační fond, odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů, 2.2 Regionální inovační program ve výši
300.000 Kč,
b) v kapitole 926 04 – Dotační fond, odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu, 4.26 - Program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
ve sportovních klubech ve výši 8.745.000 Kč,
5
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9)

výdaje v kapitole 931 01 – Krizový fond, odbor kancelář hejtmana ve výši
5.000.000 Kč
10) výdaje v kapitole 932 08 – Fond ochrany vod, odbor životního prostředí
a zemědělství v celkové výši 5.000.000 Kč
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, rezort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky, předložit změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 124/21 k projednání
a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
Termín: 27. 04. 2021
hlasování č. 5 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
5. Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Silnic LK a.s.
Na jednání rady kraje byli přizváni Mgr. Leoš Teufl, vedoucí oddělení dozoru a legislativy
a Ing. Petr Správka, Silnice LK a.s.
Ing. Sviták sdělil, že proběhlo výběrové řízení a požádal Ing. Miklíka, jakožto předsedu
výběrové komise o jeho komentář.
Ing. Miklík ve stručnosti seznámil členy rady kraje s průběhem výběrové komise a doplnil,
že se výběrového řízení zúčastnili dva kandidáti. Hodnotící komise vybrala Ing. Petra Správku
a doporučuje jej radě kraje jmenovat.
M. Půta se dotázal Ing. Správky na navrženého člena představenstva společnosti Ing. Petra
Finkouse.
Ing. Správka stručně popsal dosavadní praxi Ing. Finkouse s tím, že je odborníkem, který bude
pro společnost přínosem. Současně je zaměstnancem společnosti, je odborníkem
na rekonstrukce a realizace mostů, opěrných zdí a opravy silnic III. třídy. Byl navržen
dosavadními členy představenstva Silnice LK.
M. Půta navrhl, aby Ing. Šimoník, který je navržen na člena dozorčí rady, jako odborník,
předkládal aktuální informace na PUR.
Mgr. Teufl odpověděl, že ve smlouvě o výkonu funkce je uvedeno, že má za povinnost 1krát
za čtvrt roku vhodnou formou vyrozumět akcionáře.
M. Půta požádal Mgr. Ulmanna o zpracování a předložení písemné informace zastupitelstvu
kraje s novým obsazením představenstev a dozorčích rad.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 621/21/mRK
Jednání rady kraje v působnosti jediného akcionáře akciové společnosti Silnic LK a.s.
Rada kraje v působnosti jediného akcionáře společnosti Silnice LK a.s., se sídlem
Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou, IČO 28746503,
po projednání
bere na vědomí
doporučení výběrové komise v rámci výběrového řízení na pozici předsedy představenstva
společnosti Silnice LK a.s.,
odvolává
z představenstva společnosti Silnice LK a.s., IČ: 28746503, se sídlem 466 05 Jablonec
nad Nisou, Československé armády 4805/24,
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a)

Ing. Petra Šimoníka, nar.
12. 4. 2021,
b) Ing. Petra Správku, nar.
a to ke dni 12. 4. 2021,

a to ke dni

jmenuje
členem představenstva Silnice LK a.s., IČ: 28746503, se sídlem 466 05 Jablonec nad Nisou,
Československé armády 4805/24,
a) Ing. Petra Správku, nar.
a to ke dni 13. 4. 2021,
b) Ing. Petra Finkouse, nar.
a to ke dni
13. 4. 2021,
schvaluje
smlouvu o výkonu funkce pro Ing. Petr Správku, Zdeňka Sameše a Ing. Petra Finkouse,
odvolává
z dozorčí rady společnosti Silnice LK a.s. ke dni 12. 4. 2021 tyto členy:
Mgr. Josef Horinka, nar.
Jaroslav Demčák, nar.
Martin Brož, nar.
Ing. Miloš Tita,
jmenuje
do dozorčí rady společnosti Silnice LK a.s. s účinností od 13. 4. 2021 tyto členy:
Jaroslav Demčák,
Jiří Černý, na
Mgr. Jaroslav Šída, nar.
Ing. Miloš Vele, nar
Ing. Petr Šimoník, nar
Hynek Vrabec, nar.
stanovuje
měsíční odměnu za výkon funkce pro člena dozorčí rady ve výši 8.000 Kč a pro předsedu
dozorčí rady 12.000 Kč, s výjimkou odměny pro Ing. Petra Šimoníka, která je stanovena
smlouvou o výkonu funkce,
schvaluje
a) znění vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti Silnice LK a.s.,
pro členy dozorčí rady jmenované rozhodnutím jediného akcionáře dne 12. 4. 2021,
b) smlouvu o výkonu funkce pro Ing. Petra Šimoníka
a ukládá
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení rezortu dopravy, informovat
o přijatém usnesení společnost Silnice LK a.s.
Termín: 16. 04. 2021
hlasování č. 7 pro 8
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
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6. Vyjádření dopravce k využití vnitřního provozovatele při výkonu dopravní obslužnosti
na území Libereckého kraje
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Monika Šulcová, vedoucí oddělení dopravní
obslužnosti a Ing. Jiří Zdražil, jednatel Autobusy LK, s. r. o.
Ing. Sviták sdělil, že zastupitelé kraje obdrželi dopis od společnosti BUS.COM a.s., a to jeden
den před konáním zastupitelstva kraje, v němž napadají Liberecký kraj, že není postupováno
v oblasti Západ dle zákona. Na tomto základě bylo vyžádáno stanovisko od advokátní kanceláře
Havel & Partners, ze kterého vyplývá, že uvedené argumenty nejsou opodstatněné a nelze se
s nimi ztotožnit. Kroky, které jsou doporučovány BUS.COM, jsou protiprávní. Námitky
uvedené v dopise nejsou opodstatněné, a tudíž na ně není nutné více reagovat.
M. Půta se dotázal, na textaci od advokátní kanceláře, že se jedná o důvěrný dokument.
Zastupitelé toto stanovisko obdrží v plné verzi.
Následně proběhla diskuze, na jejímž základě bude po projednání v důvodové zprávě rozepsána
zkratka ZZVZ a bude vypuštěna formulace důvěrné.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 622/21/mRK
Vyjádření dopravce k využití vnitřního provozovatele při výkonu dopravní obslužnosti
na území Libereckého kraje
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
1. společné vyjádření společností ČSAD Česká Lípa a.s., BUS.COM a.s., a BUSCONNECT
a žádost o zařazení na program zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje 27. 4. 2021
ze dne 29. 3. 2021,
2. stanovisko advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS s.r.o., k vyjádření dopravce
k využití vnitřního provozovatele při výkonu dopravní obslužnosti na území Libereckého
kraje ze dne 8. 4. 2021
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy,
informovat dopravce o přijatém usnesení Rady Libereckého kraje,
Termín: 20. 04. 2021
b) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
materiál jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.
hlasování č. 8

pro 8

proti

Termín: 27. 04. 2021
zdržel se
0
byl přijat

0

7. Dohoda o narovnání a vypořádání vzájemných pohledávek a závazků č. OLP/1215/2021
– ČSAD Liberec, a.s.
Ing. Sviták stručně okomentoval obsah předloženého materiálu a doplnil, že i tento materiál
bude předložen jako písemná informace na jednání zastupitelstva kraje.
Bez dalších připomínek a diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 623/21/mRK
Dohoda o narovnání a vypořádání vzájemných pohledávek a závazků č. OLP/1215/2021
– ČSAD Liberec, a.s.
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Zápis ze 7. mimořádného zasedání RK konaného dne 12. 4. 2021
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dohodu o narovnání a vypořádání vzájemných pohledávek a závazků č. OLP/1215/2021
mezi Libereckým krajem a společností ČSAD Liberec, a.s., IČ 25045504, zastoupenou
Martinem Bobkem, předsedou představenstva a Ing. Jiřím Zdražilem, členem představenstva,
se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
a ukládá
a) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, zajistit
předložení dohody o narovnání č. OLP/1215/2021 k podpisu hejtmanovi Libereckého
kraje,
Termín: 30. 04. 2021
b) Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, učinit
všechny nezbytné kroky k naplnění dohody o narovnání č. OLP/1215/2021,
c)

Termín: 31. 05. 2021
Ing. Janu Svitákovi, statutárnímu náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, předložit
materiál jako písemnou informaci Zastupitelstvu Libereckého kraje.

hlasování č. 9

pro 8

proti

Termín: 27. 04. 2021
zdržel se
0
byl přijat

0

Náměty ani připomínky nebyly vzneseny. M. Půta, hejtman, ukončil 7. mimořádné zasedání
rady kraje v roce 2021 v 8.35 hodin.
Ověřovatelé
Martin Půta

………………………………….

Ing. Jan Sviták

…………………………………

……………………………..……

Martin Půta
hejtman
Liberec 12. 4. 2021
zapsala Jitka Machálková
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