Z á p i s č. 11
z 11. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 25. 6. 2021
Přítomno

5 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,
Mgr. Leoš Teufl, Mgr. Josef Chýle, Jitka Machálková

Omluveni

Ing. Dan Ramzer, Mgr. Vladimír Richter, Václav Židek a Mgr. Jiří Ulvr

Ověřovatelé

Martin Půta a Ing. Jan Sviták

Zapisovatelka

Jitka Machálková

11. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2021 zahájil Martin Půta, hejtman, ve 12.35 hodin.
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 5

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření
č. 228/21, poskytnutí finančních darů
na obnovu po živelní pohromě, schválení
vzoru darovací smlouvy a úpravy
v kapitole 931 01

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

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

pro

5

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 228/21, poskytnutí finančních darů
na obnovu po živelní pohromě, schválení vzoru darovací smlouvy a úpravy v kapitole
931 01
Na jednání rady kraje byl přizván plk. Ing. Jan Hadrbolec, ředitel HZS Libereckého kraje.
M. Půta přivítal na jednání rady kraje plk. Ing. Hadrbolce a sdělil, že obsahem materiálu je
poskytnutí finančního daru obcím a Jihomoravskému kraji, které byly nejvíce zasaženy živelní
pohromou – bouří a tornádem, jež se přehnaly přes Jižní Moravu v noci 24. 6. 2021.
Mgr. Chýle doplnil, že na poskytnutí daru ve výši 5.000.000 Kč budou použity finanční
prostředky z nespecifikované rezervy krizového fondu.
Plk. Ing. Hadrbolec doplnil, že bylo zasaženo 7 obcí, z toho 4 obce kriticky. Poškozeno bylo
1200 domů. Na místě došlo k 5 úmrtím a je tam více než 200 zraněných osob. Nyní je na místě
nasazeno 130 jednotek hasičů a současně byla požádána AČR o poskytnutí 150 příslušníků.

Zápis z 11. mimořádného zasedání RK konaného dne 25. 6. 2021
Řeší se obrovský problém s dopravou a je uzavřena silnice D2, která slouží jako seřadiště
techniky a pomoci. Je dohoda, že každý kraj sestaví skupinu čítající 35 až 40 lidí, kteří budou
posláni do postižené oblasti. Nyní jsou vysílány technické kontejnery pro provizorní zajištění
budov, statické zajištění budov, stroje Bobcat, jeřáb a kontejner nouzového přežití, který bude
sloužit pro ubytování nasazených osob. Požadavek je na 5 dnů samostatné činnosti, což bude
řešeno střídáním lidí po dvou až třech dnech. První výměna se uskuteční v neděli. Požadavky
jsou zejména na hmotné věci – kolečka, lopaty, plachty, hřebíky, kladiva a další. Veškerá
materiální humanitární pomoc bude soustředěna na HZS v jednotlivých okresech – Jablonec
nad Nisou, Liberec, Semily a Česká Lípa. Denně bude humanitární pomoc převážena
do Liberce a dle požadavku bude vysláno auto s humanitární pomocí. Doplnil, že se hlásí
jednotky dobrovolných hasičů, kteří chtějí pomoci.
M. Půta sdělil, že starostové rozešlou možnost poskytnutí humanitární pomoci.
Plk. Ing. Hadrbolec dále požádal pana hejtmana, zda by nebylo možné vyčlenit finanční částku
z KF LK na nákup jídla pro nasazené osoby.
M. Půta navrhl, že po projednání by byl doplněn dar pro HZS LK ve výši 100.000 Kč.
Načež proběhla krátká diskuze. Členové rady kraje vyjádřili souhlasné stanovisko s uvedeným
doplněním.
Plk. Ing. Hadrbolec dále požádal, zda by bylo možné v rámci AK ČR navrhnout Vládě ČR
vyhlášení nouzového stavu.
M. Půta sdělil, že bude svoláno mimořádné zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje,
a to dne 7. 7. 2021 od 10.00 hodin.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1103/21/mRK
Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 228/21, poskytnutí finančních darů na obnovu
po živelní pohromě, schválení vzoru darovací smlouvy a úpravy v kapitole 931 01
Rada kraje po projednání
souhlasí
1) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 228/21, kterým se snižují
nespecifikované rezervy krizového fondu o částku 5.100.000 Kč a současně se navyšují
výdaje na nově zřízených specifických ukazatelích Finanční dar - následky živelní
pohromy v celkové výši 5.100.000 Kč,
2) s poskytnutím finančních darů v souvislosti s živelní pohromou, která zasáhla území
Jihomoravského kraje dne 24. 6. 2021, v celkové výši 5.000.000 Kč v tomto rozsahu
a těmto obdarovaným:
a) Městysi Moravská Nová Ves, IČO: 00283363, se sídlem nám. Republiky 107, 691 55
Moravská Nová Ves, ve výši 1.000.000 Kč,
b) Obci Lužice, IČO: 44164343, se sídlem Česká 592/1, 696 18 Lužice, ve výši
1.000.000 Kč,
c) Obci Mikulčice, IČO: 00285102, se sídlem Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice, ve výši
1.000.000 Kč,
d) Obci Hrušky, IČO: 00283185, U Zbrojnice 100, 691 56 Hrušky, ve výši
1.000.000 Kč,
e) Jihomoravskému kraji, IČO: 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno,
ve výši 1.000.000 Kč,
2

Zápis z 11. mimořádného zasedání RK konaného dne 25. 6. 2021
rozhoduje
o poskytnutí finančního daru v souvislosti s živelní pohromou, která zasáhla území
Jihomoravského kraje dne 24. 6. 2021, Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje,
IČO: 70888744, se sídlem Liberec III-Jeřáb, Barvířská 29/10, ve výši 100.000 Kč,
a to za podmínky schválení změny rozpočtu – rozpočtového opatření č. 228/21 zastupitelstvem
kraje,
schvaluje
vzor darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi Libereckým krajem a výše uvedenými
obdarovanými
a ukládá
1) Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Změnu rozpočtu - rozpočtové
opatření č. 228/21, poskytnutí finančních darů ke schválení Zastupitelstvu Libereckého
kraje,
Termín: 31. 08. 2021
2) Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit, za podmínky schválení
poskytnutí finančních darů zastupitelstvem kraje, darovací smlouvy hejtmanovi
k podpisu.
hlasování č. 3

pro 5

proti

Termín: 31. 08. 2021
zdržel se
0
byl přijat

0

Náměty ani připomínky nebyly vzneseny. M. Půta, hejtman, ukončil 11. mimořádné zasedání
rady kraje v roce 2021 ve 12.45 hodin.
Ověřovatelé
Martin Půta

………………………………….

Ing. Jan Sviták

…………………………………

……………………………..……

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Liberec 25. 6. 2021
zapsala Jitka Machálková
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