Výpis usnesení z 8. mimořádného zasedání Rady
Libereckého kraje konaného dne 24. 2. 2022

USNESENÍ č. 296/22/mRK
Podpora partnerského regionu Vinnytská oblast na Ukrajině v době válečného stavu
Rada kraje po projednání
vyjadřuje
svou plnou podporu obyvatelům partnerské Vinnytské oblasti na Ukrajině i všem občanům
Ukrajiny, která se dnes stala obětí bezprecedentní agrese ze strany ozbrojených sil Ruské
federace,
souhlasí
a) s poskytnutím finančního daru ve výši 25.000.000 Kč nadaci Podilska Hromada,
Community Foundation, registrační číslo: 35904183, se sídlem: Bratslavka 27A,
Vinnytsia City, Ukraine, zastoupena: Andriy Druchynskyi, předseda správní rady, č. účtu
IBAN UA473204780000000026002188653,
b) s poskytnutím věcného daru 20 kusů satelitních telefonů Vinnytské oblastní státní správě,
registrační číslo: 20089290, sídlo: Khmelnytske Shose 7, Vinnytsia, 21000, Ukraine,
která je partnerem Libereckého kraje,
se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 87/22, kterým se snižují výdaje
v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, rezerva na řešení věcných,
finančních a organizačních opatření orgánů kraje ve výši 26.200.000 Kč a současně
navyšují výdaje v kapitole 917 01 – Transfery, odbor kancelář hejtmana, finanční
dar - Ukrajina, Vinnytská oblast, ve výši 25.000.000 Kč a v kapitole 914 01 – Působnosti,
odbor kancelář hejtmana, materiální pomoc - Ukrajina, Vinnytská oblast, ve výši
1.200.000 Kč,
rozhoduje
o přímém zadání veřejné zakázky „Nákup 20 kusů satelitních telefonů“ v hodnotě
do 1.000.000 Kč bez DPH,
schvaluje
výjimku z postupu dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných
zakázek, článku 2, odst. 2.2 – veřejná zakázka bude zadána formou přímého zadání v souladu
se Směrnicí RK č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek, článku 11, odst. 11.4
a ukládá
a) Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit návrh na schválení uvedených finančních
a věcných darů Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 07. 03. 2022
b) Martinu Půtovi, hejtmanovi, předložit změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 87/22
k projednání a schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje.
c)

Termín: 07. 03. 2022
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……………………………..……
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Liberec 24. 2. 2022
zapsala Bc. Markéta Berková
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