Z á p i s č. 17
ze 17. mimořádného zasedání Rady Libereckého
kraje konaného dne 8. 11. 2021
Přítomno

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

Omluvena

Ing. Květa Vinklátová

Ověřovatelé

Mgr. Vladimír Richter a Mgr. Petr Tulpa

Zapisovatelka

Jitka Machálková

17. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2021 zahájil Martin Půta, hejtman, v 8.25 hodin.
Konstatoval, že je celkem přítomno 8 členů rady kraje. Navrhl, aby zápis ověřili Mgr. Vladimír
Richter a Mgr. Petr Tulpa, zapisovatelkou dnešního jednání určil Jitku Machálkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro 8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Rozpočtové opatření č. 375/21 – úprava
kapitoly 916 04 – Účelové provozní
(neinvestiční) dotace - financování
soukromých škol a školských zařízení
v roce 2021

3.

Záměr finanční spoluúčasti Libereckého
kraje ve financování Fondu malých
projektů v souladu s Dohodou mezi ČR
a Polskou republikou o spolupráci
ve věci dolu Turów

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

odb. životního
prostředí
a zemědělství

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

pro

8

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

Zápis z 17. mimořádného zasedání RK konaného dne 8. 11. 2021
2. Rozpočtové opatření č. 375/21 – úprava kapitoly 916 04 – Účelové provozní
(neinvestiční) dotace - financování soukromých škol a školských zařízení
v roce 2021
Ing. Ramzer sdělil, že tento bod stahuje z programu jednání a současně požádal o svolání
18. mimořádné rady kraje na 15. 11. 2021. Důvodem je, že od MŠMT mají být nejpozději
do 15. 11. 2021 doručeny finanční prostředky, které doposud Liberecký kraj neobdržel.
3. Záměr finanční spoluúčasti Libereckého kraje ve financování Fondu malých projektů
v souladu s Dohodou mezi ČR a Polskou republikou o spolupráci ve věci dolu Turów
M. Půta shrnul aktuální informace z jednání s polskou ministryní pro klima a životní prostředí
Annou Moskwou.
Následně proběhla rozsáhlá diskuze k problematice hnědouhelného dolu
na jejímž základě V. Židek, jakožto předkladatel, stáhl bod z programu jednání.

Turów,

Další náměty ani připomínky nebyly vzneseny. M. Půta, hejtman, ukončil 17. mimořádné
zasedání rady kraje v roce 2021 v 8.40 hodin.
Ověřovatelé

Mgr. Vladimír Richter

………………………………….

Mgr. Petr Tulpa

…………………………………

……………………………..……

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
Liberec 8. 11. 2021
zapsala Jitka Machálková
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