Z á p i s č. 15
z 15. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 8. 10. 2021
Přítomno

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

Omluveni

Ing. Dan Ramzer a Mgr. Jiří Ulvr

Ověřovatelé

Martin Půta a Mgr. Vladimír Richter

Zapisovatelka

Jitka Machálková

15. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2021 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.00 hodin.
Konstatoval, že je celkem přítomno 7 členů rady kraje. Navrhl, aby zápis ověřili on
a Mgr. Vladimír Richter, zapisovatelkou dnešního jednání určil Jitku Machálkovou.
Ing. Miklík sdělil, že k bodu č. 4 byli přizváni předsedové zastupitelských klubů, ale všichni
se z jednání omluvili, vzhledem k pracovním povinnostem. Ing. Hocke zaslal své připomínky
e-mailem.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro 7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Zahraniční pracovní cesta č. 31/2021,
31a/2021

Mgr. René Havlík odb. kancelář
hejtmana

3.

Zahraniční pracovní cesta č. 35/2021

Mgr. René Havlík odb. kancelář
hejtmana

4.

Střednědobý výhled rozpočtu
Libereckého kraje na období let 2022
– 2025

5.

Dohoda o poskytování právních služeb
č. OLP/3508/2021 s advokátem
Mgr. Štěpánem Ciprýnem, LL.M.,
ve věci sporu se společností Frank Bold
advokáti, s.r.o.

Z

Ing. Zbyněk
Miklík

odb. ekonomiky

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

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

pro

7

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Zápis z 15. mimořádného zasedání RK konaného dne 8. 10. 2021
2. Zahraniční pracovní cesta č. 31/2021, 31a/2021
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1668/21/mRK
Zahraniční pracovní cesta č. 31/2021, 31a/2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zahraniční pracovní cestou Ing. Květy Vinklátové, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje
a Ing. Jana Svitáka, statutárního náměstka hejtmana Libereckého kraje, v termínu 11. - 14. 10.
2021 do Německa a do Rakouska. Důvodem je účast na studijní cestě Křišťálové údolí,
návštěva sklářských firem, prohloubení spolupráce s německými a rakouskými partnery.
hlasování č. 3 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
3. Zahraniční pracovní cesta č. 35/2021
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1669/21/mRK
Zahraniční pracovní cesta č. 35/2021
Rada kraje po projednání
souhlasí
se zahraniční pracovní cestou hejtmana Martina Půty v termínu 11. - 14. října 2021 do Bruselu.
Účelem zahraniční cesty je účast na Plenárním zasedání Evropského výboru regionů.
hlasování č. 4 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
4. Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2022 – 2025
Ing. Miklík shrnul obsah předloženého materiálu, sdělil, že vše bylo konzultováno se členy rady
kraje. Dále uvedl, že obdržel několik dotazů od Ing. Tomáše Hockeho, předsedy finančního
výboru, které zodpoví a odpověď přepošle rovněž všem členům rady kraje.
Mgr. Tulpa sdělil, že řešil některé dotazy ředitelů příspěvkových organizací rezortu sociálních
věcí týkajících se návrhu rozpočtu. Konstatoval, že panuje největší obava a problém
se současným navyšováním cen energií.
M. Půta konstatoval, že ceny energií jsou u příspěvkových organizací fixovány do konce roku
2022 a poté bude nutné aktuální situaci řešit.
Ing. Klíma sdělil, že v předloženém materiálu nebyla zapojena položka na dopravu turistické
infrastruktury, po projednání bude doplněna.
Načež proběhla krátká diskuze k předloženému návrhu rozpočtu.
Bez další diskuze a dalších připomínek bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1670/21/mRK
Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2022 – 2025
Rada kraje po projednání
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souhlasí
s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje na období let 2022 – 2025,
schvaluje
1) celkový příjmový / zdrojový rámec pro přípravu návrhu rozpočtu Libereckého kraje
na rok 2022 ve výši 3.886.424.120 Kč,
2) celkový výdajový rámec limitů pro přípravu návrhu rozpočtu Libereckého kraje na rok
2022 ve výši 3.886.424.120 Kč, v členění jednotlivých výdajových limitů resortů/odborů
a peněžních fondů kraje na rok 2022 ve výši
Název resortu/odboru, peněžního fondu kraje
a) Kancelář hejtmana
b) Regionálního rozvoje a evropských projektů
Ekonomický včetně financování splátek jistin
c)
úvěrů
d) Školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
e) Sociálních věcí
f) Silniční hospodářství
g) Kultury, památkové péče a cestovního ruchu
h) Životního prostředí a zemědělství
i) Zdravotnictví
j) Právní
k) Územního plánování a stavebního řádu
l) Informatiky
m) Investic a správy nemovitého majetku
n) Kancelář ředitele
o) Oddělení sekretariátu ředitele
p) Oddělení veřejných zakázek
q) Odbor dopravní obslužnosti
r) Sociální fond
s) Krizový fond
t) Fond ochrany vod
u) Lesnický fond
v) Dotační fond
v tom:
kancelář hejtmana
regionální rozvoj a evropské projekty
školství, mládež, tělovýchova a sport
sociální věci
silniční hospodářství
kultura, památková péče a cestovní ruch
životní prostředí a zemědělství
zdravotnictví
CELKEM
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v Kč
Výdajový limit
39.808.800
49.316.750
96.556.640
387.817.700
186.671.800
694.070.330
288.429.300
27.335.330
440.440.940
4.750.000
3.315.000
47.815.760
189.405.250
403.621.650
12.500.000
3.000.000
850.500.870
9.428.000
10.000.000
28.820.000
2.000.000
110.820.000
14.800.000
32.220.000
23.980.000
1.000.000
6.600.000
15.000.000
15.320.000
1.900.000
3.886.424.120
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a to za podmínky schválení Střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje na období let
2022 – 2025 zastupitelstvem kraje
a ukládá
Ing. Zbyňku Miklíkovi, náměstkovi hejtmana, resort ekonomiky, majetku, investic, veřejných
zakázek a informatiky,
1) předložit Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2022 – 2025
k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 26. 10. 2021
2) po odsouhlasení Střednědobého výhledu rozpočtu Libereckého kraje na období let 2022
– 2025 radou kraje zahájit proces a zpracovat návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok
2022 a předložit jej k projednání Radě Libereckého kraje.
hlasování č. 5

pro 7

proti

Termín: 02. 11. 2021
zdržel se
0
byl přijat

0

5. Dohoda o poskytování právních služeb č. OLP/3508/2021 s advokátem Mgr. Štěpánem
Ciprýnem, LL.M., ve věci sporu se společností Frank Bold advokáti, s.r.o.
Mgr. Ulmann seznámil členy rady kraje s důvody vedoucími k uzavření dohody,
která je obsahem předloženého materiálu.
Bez diskuze a připomínek bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 1671/21/mRK
Dohoda o poskytování právních služeb č. OLP/3508/2021 s advokátem Mgr. Štěpánem
Ciprýnem, LL.M., ve věci sporu se společností Frank Bold advokáti, s.r.o.
Rada kraje po projednání
schvaluje
Dohodu o poskytování právních služeb č. OLP/3508/2021 ve věci sporu se společností Frank
Bold advokáti, s.r.o. mezi Libereckým krajem a Mgr. Štěpánem Ciprýnem, LL.M., advokátem,
ev č. ČAK: 16247, IČO: 04005406, se sídlem Praha 2, Rumunská 1720/12
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, podepsat dohodu u poskytování právních služeb
č. OLP/3508/2021.
Termín: 31. 10. 2021
hlasování č. 6 pro 7
proti
0
zdržel se
0
byl přijat
Náměty ani připomínky nebyly vzneseny. M. Půta, hejtman, ukončil 15. mimořádné zasedání
rady kraje v roce 2021 v 8.25 hodin.

--XXX--
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Ověřovatelé

Martin Půta

………………………………….

Mgr. Vladimír Richter

…………………………………

……………………………..……

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Liberec 8. 10. 2021
zapsala Jitka Machálková
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