Z á p i s č. 9
z 9. mimořádného zasedání Rady Libereckého kraje
konaného dne 7. 3. 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 Mgr. Petr Tulpa

Zapisovatelka

Bc. Markéta Berková

9. mimořádné zasedání rady kraje v roce 2022 zahájil Martin Půta, hejtman Libereckého kraje,
v 15.50 hodin. Navrhl, aby zápis ověřili Ing. Květa Vinklátová a Mgr. Petr Tulpa,
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.

ZR–RO č. 93/22 – poskytnutí finančního Z
daru KNL, a.s., úpravy v kapitole 931 01
– Krizový fond, schválení darovací
smlouvy

Martin Půta

odb. kancelář
hejtmana

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. ZR–RO č. 93/22 – poskytnutí finančního daru KNL, a.s., úpravy v kapitole 931 01
– Krizový fond, schválení darovací smlouvy
Na jednání rady kraje byl přizván Mgr. Petr Anton, zástupce vedoucího odboru, vedoucí
právního oddělení.
Mgr. Chýle stručně okomentoval obsah předloženého materiálu. Uvedl, že se jedná o poskytnutí
finančního daru ve výši 3.418.174 Kč Krajské nemocnici Liberec. Informoval, že součástí
materiálu je email od Ing. Mgr. Milana Trpišovského LL.M., MBA, obchodně-investičního
ředitele KNL, a.s.
Bez připomínek a další diskuze bylo hlasováno o návrhu usnesení.
USNESENÍ č. 390/22/mRK
ZR–RO č. 93/22 – poskytnutí finančního daru KNL, a.s., úpravy v kapitole 931 01
– Krizový fond, schválení darovací smlouvy

Zápis z 9. mimořádného zasedání RK konaného dne 7. 3. 2022
Rada kraje po projednání
souhlasí
a) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 93/22, kterým se v kapitole 931 01
– Krizový fond, odbor kancelář hejtmana, snižují nespecifikované rezervy krizového
fondu výdajů ukazatele Nouzový stav I. – Ukrajina, o částku 3.418.174 Kč a současně
se navyšují výdaje na nově zřízeném specifickém ukazateli Finanční dar - humanitární
pomoc KNL, a.s. - Ukrajina, o částku 3.418.174 Kč určené pro Krajskou nemocnici
Liberec, a.s., IČO 272 83 933, se sídlem Husova 357/10, Liberec I – Staré Město,
460 01 Liberec,
b) s poskytnutím finančního daru ve výši 3.418.174 Kč Krajské nemocnici Liberec, a.s.,
IČO: 272 83 933, se sídlem: Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec,
v souvislosti s poskytnutím humanitární pomoci Vinnytské oblastní státní správě v době
válečného stavu na Ukrajině,
schvaluje
návrh darovací smlouvy č. OLP/592/2022, uzavíranou mezi Libereckým krajem a Krajskou
nemocnicí Liberec, a.s., jejímž předmětem je darování částky 3.418.174 Kč, v souvislosti
s poskytnutím humanitární pomoci Vinnytské oblastní státní správě v době válečného stavu
na Ukrajině
a ukládá
1. Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, předložit Změnu rozpočtu – rozpočtové
opatření č. 93/22, poskytnutí finančního daru, úpravy v kapitole 931 01 ke schválení
Zastupitelstvu Libereckého kraje,
Termín: 31. 03. 2022
2. Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit, za podmínky schválení Změny
rozpočtu – rozpočtového opatření č. 93/22 a schválení poskytnutí finančního daru
zastupitelstvem kraje, návrh darovací smlouvy č. OLP/592/2022 hejtmanovi k podpisu.
hlasování č. 3

pro

9

proti

Termín: 31. 03. 2022
zdržel se
0
byl přijat

0

Náměty ani připomínky nebyly vzneseny. Martin Půta, hejtman, ukončil 9. mimořádné
zasedání rady kraje v roce 2022 v 15.55 hodin.

XXX
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Zápis z 9. mimořádného zasedání RK konaného dne 7. 3. 2022
Ověřovatelé

Ing. Květa Vinklátová

………………………………….

Mgr. Petr Tulpa

…………………………………

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

Liberec 8. 3. 2022
zapsala Bc. Markéta Berková
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