Zápis
z 2. mimořádného zasedání
Zastupitelstva Libereckého kraje
konaného dne 17. 8. 2021
Přítomno

33 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny)

Omluveni

Mgr. Roman Baran, Mgr. Šárka Prachařová, Ing. Michal Kříž,
Josef Chuchlík, Martin Brož, Mgr. Daniel David, Markéta
Červinková, Václav Židek, Ing. Zbyněk Miklík, Ing. Jarmila
Valešová, Bc. Lena Mlejnková, Mgr. Vladimír Richter

Ověřovatelé zápisu

Ing. Radek Lípa a Libor Křenek

Zapisovatelka

Bc. Iveta Kavanová

1. Zahájení zasedání, určení zapisovatelky
Martin Půta, hejtman, zahájil mimořádné zasedání zastupitelstva kraje ve 14.00 hodin. Uvítal
všechny přítomné na 2. mimořádném zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2021.
Sdělil, že toto jednání bylo svoláno na základě projednání důležitých bodů, které je nutné
projednat v zastupitelstvu kraje. 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 33 zastupitelů a zastupitelstvo kraje
je tak usnášeníschopné. Sdělil, že se z jednání omluvili – Mgr. Roman Baran, Mgr. Šárka
Prachařová, Ing. Michal Kříž, Josef Chuchlík, Martin Brož, Daniel David, Markéta
Červinková, Václav Židek, Ing. Zbyněk Miklík, Ing. Jarmila Valešová, Bc. Lena Mlejnková,
Mgr. Vladimír Richter.
Následně Martin Půta určil zapisovatelkou jednání Bc. Ivetu Kavanovou.

2. Volba ověřovatelů
Předkladatel: Martin Půta
Navrhl, aby zápis ověřili Ing. Radek Lípa a Libor Křenek.
Oba zastupitelé s návrhem souhlasili.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 311/21/mZK
Volba ověřovatelů
1
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Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
ověřovatele zápisu z mimořádného zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
- Libora Křenka (SPD),
- Ing. Radka Lípu (SLK).
HLASOVÁNÍ Č.: 1

PRO:

32

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

3. Volba návrhové komise
Předkladatel: Martin Půta
Přečetl obsazení návrhové komise.
Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 312/21/mZK
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).
ZDRŽEL SE: 1
HLASOVÁNÍ Č.: 2
PRO: 32
PROTI: 0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

4. Návrh programu
Martin Půta sdělil, že všichni zastupitelé byli dne 3. 8. 2021 informováni e-mailem o tom, že
je svoláno mimořádné zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Dne 6. 8. 2021 byli vyrozuměni e-mailem o zveřejnění materiálů na Gportálu.
Hlasování o návrhu programu jednání
1.

Zahájení zasedání

2.

Volba ověřovatelů

Martin Půta

3.

Volba návrhové komise

Martin Půta

4.

Návrh programu

5.

Závazek spolufinancování projektu „Rekonstrukce a stavební
úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci“
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6.

Navýšení závazku spolufinancování projektu „Revitalizace
dolního centra Liberce a Parkovací dům"

7.

Náměty a připomínky

HLASOVÁNÍ Č.: 3

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

0

Mgr. Jiří Ulvr

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

5. Závazek spolufinancování projektu „Rekonstrukce a stavební úpravy městského
plaveckého bazénu v Liberci“
Předkladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál. Sdělil, že o závazek spolufinancování požádal Statutární
město Liberec Liberecký kraj, a to z důvodu toho, že město Liberec má v plánu podat žádost
o dotaci do Národní sportovní agentury. Jedním z hodnotících kritérií je i finanční podpora ze
strany Libereckého kraje, z níž je možné získat procentuální i bodové hodnocení navíc.
Statutární město Liberec má na tuto akci vyčíslený rozpočet ve výši cca 1 mld. Kč. Z Národní
sportovní agentury může město Liberec získat max. 300.000 Kč. Poslední možný termín pro
podání žádosti je 31. 8. 2021 v 17.00 hodin.
Diskuze
M. Půta
Vysvětlil, že vzhledem k tomu, že realizace projektu se uskuteční zřejmě v letech 2023
– 2024, tak částka ve výši 1 mil. Kč je dostačující.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 313/21/mZK
Závazek spolufinancování projektu „Rekonstrukce a stavební úpravy městského
plaveckého bazénu v Liberci“
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Statutárního města Liberec o finanční podporu projektu „Rekonstrukce a stavební
úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci“, na který bude Statutární město Liberec
žádat o dotaci Národní sportovní agenturu,
schvaluje
závazek spolufinancování projektu „Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého
bazénu v Liberci“ Libereckým krajem do výše 1.000.000 Kč v případě, že danému projektu
bude schválena dotace z programu č. 162 54 nadregionální sportovní infrastruktura 2020
– 2024, výzva 6/2021 Nadregionální sportovní infrastruktura 2021, do které bude Statutárním
městem Liberec předložena žádost o dotaci na uvedený projekt
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit informování
Statutárního města Liberec o přijatém usnesení.
Termín: 31. 08. 2021
HLASOVÁNÍ Č.: 4

PRO:

33

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

3

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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6. Navýšení závazku spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce
a Parkovací dům"
Předkladatel: Mgr. Jiří Ulvr
Představil projednávaný materiál.
Diskuze
M. Půta
Sdělil, že se v poslední době objevují četné amatérské názory, kteří tvrdí, že by parkovací
dům postavili lépe a levněji. Připomenul, že Liberecký kraj návrh na parkovací dům obdržel
na základě architektonické soutěže v roce 2017. Vysvětlil, že k navýšení ceny dochází díky
tomu, že významně se navýšily ceny stavebních materiálů. Dojde zřejmě i k tomu, že
Liberecký kraj požádá o navýšení dotace z IPRU. Parkovací dům je potřeba, protože bez
parkovacího domu není možné revitalizovat dolní centrum Liberce. Vysvětlil, že v blízkosti
krajského úřadu je málo parkovacích míst a otevřením budovy E a D, došlo k větší poptávce a
rezervaci dalších parkovacích míst. Několikrát bylo komunikováno s obchodním domem
Forum, zda by nepronajalo parkovací místa Libereckému kraji, ale vždy obdrželi stejnou
odpověď, a to, že žádná místa na víc nejsou k dispozici.
Na jednání zastupitelstva kraje přivítal Ing. Zámečníka, CSc., primátora města Liberce, a
sdělil mu, že bod týkající se spolufinancování Libereckého bazénu, byl schválen.
Hlasování o návrhu usnesení
USNESENÍ č. 314/21/mZK
Navýšení závazku spolufinancování projektu „Revitalizace dolního centra Liberce a
Parkovací dům"
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) navýšení závazku předpokládané výše spolufinancování projektu „Revitalizace dolního
centra Liberce a Parkovací dům“ z původní částky 136.346.480 Kč na novou částku do
výše 164.194.115 Kč a jeho rozložení v letech 2021 až 2022,
b) navýšení předpokládané výše předfinancování daného projektu Libereckým krajem z
původní částky 69.148.620 Kč na novou částku do výše 84.753.923 Kč a jeho rozložení v
letech 2021 až 2022
a ukládá
Mgr. Jiřímu Ulvrovi, členovi rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova, zajistit další postup.
Termín: 31. 12. 2028
HLASOVÁNÍ Č.: 5

PRO:

28

PROTI: 0

ZDRŽEL SE:

5

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

7. Náměty a připomínky
Diskuze
Mgr. Tulpa
Pozval přítomné zastupitele LK na seminář „Strategie sociálního začleňování v Libereckém
kraji“, který se uskuteční dne 23. 8. 2021. Seminář proběhne distanční formou. Následně se
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uskuteční výbor sociálních věcí, a to dne 24. 8. 2021. Doplnil možnost připomínkování tak,
aby do projednání v zastupitelstvu kraje bylo vše v pořádku.
V. Stříbrný
Dotázal se pana hejtmana na dopis, který obdrželi všichni starostové obcí v Libereckém kraji
a to ohledně očkování proti Covid-19. Termín do 2 dnů zjistit a nahlásit počty není možné,
zda mají občané zájem o očkování. Z pohledu starosty obce přesvědčovat lidi, aby se dali
očkovat, když se neví termín, je těžký. Navrhl, zda by nebylo lepší navrhnout konkrétní
termín, kdy přijede mobilní očkovací tým do dané obce. K určenému termínu by se snažil
přesvědčit občany, aby se nechali oočkovat proti Covid-19.
M. Půta
Sdělil, že chápe situaci, ale na druhou stranu nemůže posílat mobilní očkovací tým od obce
k obci a nevědět, kde kolik lidí bude připraveno k očkování.
J. Demčák
Vysvětlil, že sehnat o prázdninách 20 zájemců o očkování je velmi těžké a o to víc, když na
to mají starostové od krizového odboru pouhé dva dny.
M. Půta
Sdělil, že účelem dopisu bylo zjistit konkrétní zájem obcí a zmapovat oblast, kam by měl být
mobilní očkovací tým vyslán.
Celá tato diskuze a celý audio-video záznam z jednání mimořádného ZK je k dispozici na
webu LK.
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, ukončil 2. mimořádné zasedání Zastupitelstva
Libereckého kraje ve 14.20 hodin.
Ověřovatelé zápisu

……………………………….

…………………………….

Ing. Radek Lípa

Libor Křenek

……………………………….
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
V Liberci 20. 8. 2021
Zapsala Bc. Iveta Kavanová
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