Z á p i s č. 5
z 5. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 3. 2. 2022
Přítomno

9 členů rady kraje (dle přiložené prezenční listiny), Mgr. René Havlík,
Mgr. Karel Ulmann, Mgr. Josef Chýle a Bc. Markéta Berková

Ověřovatelé

Ing. Květa Vinklátová a Ing. Dan Ramzer

Zapisovatelka

Bc. Markéta Berková

5. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil Martin Půta, hejtman Libereckého kraje,
v 8.02 hodin. Navrhl, aby zápis ověřili Ing. Květa Vinklátová a Ing. Dan Ramzer,
zapisovatelkou dnešního jednání určil Bc. Markétu Berkovou.
Bylo hlasováno o navržených ověřovatelích zápisu.
hlasování č. 1

pro

9
9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

1. Návrh programu
1.

Návrh programu

2.

Dar od polské společnosti PGE
Foundation na realizaci projektů
zmírnění dopadů z těžby v dole Turów

Martin Půta

odb. životního
prostředí
a zemědělství

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

pro

9

proti

0

zdržel se

0

byl přijat

2. Dar od polské společnosti PGE Foundation na realizaci projektů zmírnění dopadů
z těžby v dole Turów
Na jednání rady kraje byli přizváni Ing. Karel Pop, vedoucí oddělení vodního a lesního
hospodářství, a Mgr. Martin Hýsek, právník.
M. Půta stručně okomentoval předložený materiál. Poděkoval za podílení se všech
na zpracování předkládaného materiálu. Uvedl, že darovací smlouva bude podepsána
v anglickém jazyce.
Mgr. Chýle informoval, že smlouva bude přeložena do českého jazyka a po projednání vložena
do materiálu.
Mgr. Hýsek přislíbil pečlivý překlad smlouvy.
Proběhla krátká diskuze týkající se předchozí úpravy smlouvy.

Mgr. Chýle zrekapituloval jednotlivé paragrafy v příloze. Konstatoval, že proběhla kontrola
darovacích smluv právním odborem. Přílohu č. 1 zkontroloval za odbor životního prostředí
a zemědělství Ing. Karel Pop, vedoucí oddělení vodního a lesního hospodářství. Přílohu
č. 2 - bankovní certifikát dodal Ing. Klíma, vedoucí ekonomického odboru. Přílohu
č. 3 – registrační formulář dodala společnost PGE Foundation.
Mgr. Havlík navrhl, aby před podpisem samotné smlouvy byla vytištěná forma řádně
zkontrolována.
Mgr. Chýle přislíbil kontrolu smlouvy před podpisem.
M. Půta požádal o ověřený výpis přijatého usnesení po projednání.
Proběhla krátká diskuze týkající se rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie.
M. Půta uvedl, že bankovní účet je veden v Kč, k přepočtu z Eur na Kč dojde automaticky
již během převodu.
Ing. Ramzer seznámil ve stručnosti členy rady kraje s chystanými projekty a jejich
financováním.
Mgr. Ulmann požádal o úpravu usnesení následovně
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o přijetí daru od společnosti PGE Foundation, se sídlem ul. Mysia 2, 00-496 Varšava,
statistické klasifikační číslo REGON 14291434, ve výši 10.000.000 EUR na realizaci projektů
na zmírnění dopadů z těžby v dole Turów,
schvaluje
darovací smlouvu (Donation Agreement) č. OLP/276/2022, uzavíranou mezi obdarovaným
Libereckým krajem a dárcem společností PGE Foundation, se sídlem ul. Mysia 2,
00-496 Varšava, KRS 0000383006
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, podepsat darovací smlouvu (Donation Agreement)
č. OLP/276/2022.
Bez dalších připomínek a další diskuze bylo hlasováno o upraveném návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 204/22/mRK
Dar od polské společnosti PGE Foundation na realizaci projektů zmírnění dopadů z těžby
v dole Turów
Rada kraje po projednání
rozhoduje
o přijetí daru od společnosti PGE Foundation, se sídlem ul. Mysia 2, 00-496 Varšava, statistické
klasifikační číslo REGON 14291434, ve výši 10.000.000 EUR na realizaci projektů na zmírnění
dopadů z těžby v dole Turów,
schvaluje
darovací smlouvu (Donation Agreement) č. OLP/276/2022, uzavíranou mezi obdarovaným
Libereckým krajem a dárcem společností PGE Foundation, se sídlem ul. Mysia 2, 00-496
Varšava, KRS 0000383006
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi, podepsat darovací smlouvu (Donation Agreement)
č. OLP/276/2022.

hlasování č. 3

pro

9

proti

0

Termín: 28. 02. 2022
zdržel se
0
byl přijat

Náměty ani připomínky nebyly vzneseny. Martin Půta, hejtman, ukončil 5. mimořádné
zasedání rady kraje v roce 2022 v 8.20 hodin.

Ověřovatelé

Ing. Květa Vinklátová

………………………………….

Ing. Dan Ramzer

…………………………………

……………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Liberec 3. 2. 2022
zapsala Bc. Markéta Berková

