Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje konaného dne 22. 11. 2016
Přítomno:

42 členů zastupitelstva kraje (dle přiložené listiny)

Omluveni:

Bc. Martina Teplá, Pavlína Nováková Hrabálková, Mgr. Jan Farský

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Miloš Tita
Vladimír Mastník

Zapisovatelka:

Veronika Hudcová, DiS.

1. Zahájení zasedání
Martin Půta
Martin Půta, hejtman, zahájil zasedání zastupitelstva kraje ve 14:04 hodin.
„Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a pánové vítám vás na ustavujícím zasedání
Zastupitelstva Libereckého kraje v roce 2016.“
2. Schválení
předsedajícího
do zvolení hejtmana kraje

ustavujícího

zasedání

zastupitelstva

kraje

Překladatelka: Lena Mlejnková
Martin Půta
 Navrhl, aby předsedající ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje do zvolení nového
hejtmana kraje byl MUDr. Přemysl Sobotka, jako doyen zasedání.
 Požádal zastupitele o předložení dalších návrhů.
 Konstatoval, že žádné další návrhy nebyly vzneseny, nechal tedy hlasovat o návrhu
usnesení.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 1/V/16/ZK
Schválení předsedajícího ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje do zvolení hejtmana
kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
že MUDr. Přemysl Sobotka bude předsedat ustavujícímu zasedání Zastupitelstva Libereckého
kraje do zvolení hejtmana Libereckého kraje.
HLASOVÁNÍ Č.:

1

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat
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Martin Půta
 Oznámil, že předsedajícím zasedání ustavujícího zastupitelstva kraje do zvolení hejtmana
kraje byl zvolen MUDr. Přemysl Sobotka.
 Předal slovo MUDr. Sobotkovi.
MUDr. Přemysl Sobotka
 Přivítal přítomné a požádal je, aby povstali. Zazněla státní hymna ČR.
 Oznámil, že ze zasedání se omluvili Bc. Martina Teplá, Pavlína Nováková Hrabálková
a Mgr. Jan Farský. Dále sdělil, že PhDr. Baxa, Ph.D. a Mgr. Jan Korytář
se dostaví na zasedání později.
 Uvítal ředitele KÚ LK Mgr. René Havlíka a předal mu slovo.
3. Složení slibu členů Zastupitelstva Libereckého kraje
Mgr. Havlík
 „Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vítám Vás na dnešním ustavujícím zasedání
Zastupitelstva Libereckého kraje.
„Nyní k vlastnímu slibu. Člen zastupitelstva skládá na začátku prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se po svém zvolení zúčastní, slib. Tento slib skládá před zastupitelstvem
pronesením slova "slibuji".
Složení slibu potvrdí člen zastupitelstva svým podpisem
do připraveného archu.“
Dále sdělil, že „Každý zastupitel ještě před složením slibu obdrží Osvědčení
o zvolení členem Zastupitelstva LK. Toto převzetí rovněž stvrdí svým podpisem
do připravené listiny. Po přečtení textu slibu vás budu dle abecedního seznamu zvát sem
ke mně, předám vám vaše osvědčení. Následně na mikrofon pronesete slovo „slibuji“ a slib
stvrdíte svým podpisem“.
„Nyní vám přečtu text slibu člena zastupitelstva kraje, žádám všechny přítomné,
aby povstali a po dobu celého slavnostního aktu setrvali ve stoje.“
Text slibu:
"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky."
„Nyní vás žádám, abyste v pořadí, v jakém budete přečteni, přistupovali k předsednickému
stolu, kde obdržíte Osvědčení o zvolení a poté se podepsali do prezence o převzetí
a do prezence o složení slibu:“
Poř.
č.

1
2
3
4
5
6

Titul

Jméno

Příjmení

Mgr.
PhDr.
Ing.
Ing.

Roman
Jaromír
Petr
Vladimír
Martin
Eva

Baran
Baxa, Ph.D.
Beitl
Boháč
Brož
Burešová

Ing.
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Ing.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
RNDr.
Ing.
Bc.
Mgr.
Ing.
Ing.
Ing.
Bc.
PhDr.
MUDr.
MUDr.

Ing.
Bc.
MUDr.
Ing.
Mgr.
prof. Ing.
Bc.
Ing.
Mgr.
Mgr.
Ing.
Ing.
Ing.
Mgr.

Michael
Daniel
Jaromír
Jan
Jan
Robert
Roman
Tomáš
Tomáš
Zuzana
Jan
Milan
Michal
Jiří
Radka
Stanislav
Hana
Vladimír
Jan
Lena
Vít
Pavlína
Marek
Martin
Dan
Martina
Přemysl
Vladimír
Jan
Pavel
Josef
Martina
Miloš
Petr
Jiří
Radovan
Květa
Jitka
Romana

Canov
David
Dvořák
Dvořák
Farský
Gamba
Hejna
Hocke
Hudec
Kocumová
Korytář
Kouřil
Kříž
Lőffelmann
Loučková Kotasová
Mackovík
Maierová
Mastník
Mečl
Mlejnková
Němeček, MBA
Nováková Hrabálková
Pieter
Půta
Ramzer
Sejkorová, DiS.
Sobotka
Stříbrný
Sviták
Svoboda
Šedlbauer, Ph.D.
Teplá
Tita
Tulpa
Ulvr
Vích
Vinklátová
Volfová
Žatecká

MUDr. Přemysl Sobotka
 Sdělil, že hlasování bude provedeno pomocí hlasovacího zařízení.
 Dále sdělil, že hlasování bude veřejné, jen v případě volby členů RK rozhodne o způsobu
hlasování zastupitelstvo kraje aklamací nebo tajnou volbou.
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Hlasování – platnost: K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu
nadpoloviční většiny všech členů ZK.
Přihlašování do diskuse: „ V případě, že budete chtít vystoupit s diskusním příspěvkem,
prosím, abyste tak vždy učinili prostřednictvím mikrofonu. Rovněž bych vás chtěl požádat,
abyste na úvod svého diskusního příspěvku sdělili své jméno, příjmení a politickou stranu
nebo sdružení, za něž jste byli zvoleni.“
Občan kraje – slovo mu je uděleno až po vystoupení všech přihlášených zastupitelů
(a předešlém přihlášení se do rozpravy a ověření totožnosti u prezence) – viz výňatek
z jednacího řádu zastupitelstva kraje:
Článek XX.
Pravidla pro vystupování veřejnosti
1. Oprávněná osoba se může ke každému projednávanému bodu vyjádřit pouze jednou.
Délka projevu je omezena na dobu 3 minut. Obsah vyjádření oprávněné osoby musí věcně
souviset s obsahem projednávaného bodu.
2. Ostatní přítomní z řad veřejnosti mohou vystoupit pouze se souhlasem předsedajícího.
V případě, že předsedající souhlas udělí, může se příslušná osoba vyjadřovat za stejných
podmínek jako oprávněná osoba.
MUDr. Přemysl Sobotka


Sdělil, že pro případ poruchy hlasovacího zařízení jsou určeny skrutátorky:
vedoucí skrutátorka: J. Poprová
skrutátoři: M. Kavková, R. Drašarová, Z. Minstrová, M. Černá, K. Nečásková,
I. Maršálková

Zapisovatelkou zápisu byla určena Veronika Hudcová, DiS.
4. Volba ověřovatelů zápisu
Překladatelka: Lena Mlejnková
MUDr. Přemysl Sobotka
 Jako ověřovatele zápisu ze zasedání navrhl Ing. Miloše Titu a pana Vladimíra Mastníka.
Zápis musí být ověřen nejpozději do 2. 12. 2016.


Oba navržení s nominací souhlasili.

Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 2/V/16/ZK
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
tyto ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje:
- Ing. Miloš Tita (KSČM)
- Vladimír Mastník (SLK)
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HLASOVÁNÍ Č.:

2

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

Zastupitelům byly rozdány na stůl následující materiály:
a) Návrh programu ustavujícího zasedání zastupitelstva kraje,
- bod č. 4 - Volba ověřovatelů zápisu
- bod č. 6 - Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje
- bod č. 7 – Volba členů návrhové komise
- bod č. 8 - Potvrzení Volebního řádu pro volbu hejtmana, náměstků hejtmana a dalších
členů Rady Libereckého kraje
- bod č. 10 – Volba členů volební komise
- bod č. 24 - Zřízení výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a stanovení počtu členů
jednotlivých výborů
- bod č. 25 - Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
za Liberecký kraj
b) Formulář – osobní a kontaktní údaje neuvolněného/uvolněného člena/členky ZK
(pro potřeby krajského úřadu)
c) Informace personálního oddělení pro neuvolněné členy ZK
d) Návod – Hlasování při zasedání ZK
e) Směrnice
Zastupitelstva
Libereckého
kraje
1/2013
k odměňování
neuvolněných/uvolněných
členů
ZK,
členů
výborů,
komisí
rady
a k řešení náhrady mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněného člena ZLK, ve znění novelizace č. 4
f) Úplné znění zákona – Obce, kraje, hl. m. Praha, úředníci obcí a krajů, obecní policie
g) Schéma organizační struktury KÚ LK
h) Zásady č. 1/2012 – pro vysílání zastupitelstva kraje na zahraniční pracovní cesty
i) Zásady č. 2/2012 – pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva LK
při tuzemských pracovních cestách
j) Jmenný seznam zastupitelů LK dle politických stran
k) Náplně činností jednotlivých odborů – příloha OŘ
l) Programové prohlášení koalice pro období 2016 - 2020
MUDr. Přemysl Sobotka
 Požádal přítomné, aby během přestávek vyplnili kontaktní formulář a odevzdali jej
u prezence. Tento formulář je určen výhradně pro potřeby krajského úřadu.


Upozornil zastupitele, že průběh zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje bude
pro účely vyhotovení zápisu pořízen audio-video záznam, který bude po anonymizaci
osobních údajů uveřejněn na webových stránkách Libereckého kraje.



Požádal zastupitele, aby během průběhu zasedání ZK nespouštěli na svých přenosných
zařízeních (notebook, mobil, atd.) přímý přenos z webových stránek LK. Může dojít
k nežádoucí zvukové zpětné vazbě, tzv. „pískání“. V takovém případě musí dojít
k vypnutí ozvučení sálu a veřejné wifi.
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5. Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje
Překladatelka: Lena Mlejnková
MUDr. Přemysl Sobotka
 Oznámil, že spolu s pozvánkou na zasedání zastupitelstva kraje všichni obdrželi návrh
programu ustavujícího zasedání.
Hlasování o návrhu programu:
1.

Zahájení zasedání

2.

Schválení předsedajícího ustavujícího zasedání
zastupitelstva kraje do zvolení hejtmana kraje

Lena Mlejnková

3.

Složení slibu členů Zastupitelstva Libereckého
kraje

Lena Mlejnková

4.

Volba ověřovatelů zápisu

Lena Mlejnková

5.

Schválení
programu
ustavujícího
Zastupitelstva Libereckého kraje

6.

Schválení
Jednacího
Libereckého kraje

7.

Volba členů návrhové komise

Lena Mlejnková

8.

Potvrzení Volebního řádu pro volbu hejtmana,
náměstků hejtmana a dalších členů Rady
Libereckého kraje

Lena Mlejnková

9.

Rozhodnutí o způsobu volby hejtmana, náměstků
hejtmana a dalších členů Rady Libereckého kraje

Lena Mlejnková

10.

Volba členů volební komise

Lena Mlejnková

11.

Stanovení počtu
Libereckého kraje

Rady

Lena Mlejnková

12.

Stanovení počtu náměstků hejtmana Libereckého
kraje

Lena Mlejnková

13.

Určení jednotlivých resortů

Lena Mlejnková

14.

Volba hejtmana Libereckého kraje

Lena Mlejnková

15.

Volba statutárního náměstka hejtmana Libereckého
kraje

Lena Mlejnková

16.

Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje

Lena Mlejnková

17.

Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje

Lena Mlejnková

18.

Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje

Lena Mlejnková

19.

Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje

Lena Mlejnková

20.

Volba člena Rady Libereckého kraje

Lena Mlejnková
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21.

Volba člena Rady Libereckého kraje

Lena Mlejnková

22.

Volba člena Rady Libereckého kraje

Lena Mlejnková

23.

Programové prohlášení koalice

Lena Mlejnková

24.

Zřízení výborů Zastupitelstva Libereckého kraje
a stanovení počtu členů jednotlivých výborů

Lena Mlejnková

25.

Volba členů Výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Severovýchod za Liberecký kraj

Lena Mlejnková

26.

Náměty a připomínky

HLASOVÁNÍ Č.:

4

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

6. Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje
Překladatelka: Lena Mlejnková
MUDr. Přemysl Sobotka
 Oznámil, že všichni obdrželi Jednací řád Zastupitelstva Libereckého kraje v materiálu
a také měli možnost se s ním seznámit dříve.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 3/V/16/ZK
Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
nový Jednací řád Zastupitelstva Libereckého kraje, kterým se ruší Jednací řád Zastupitelstva
Libereckého kraje schválený dne 24. 6. 2014 usnesením č. 217/14/ZK.

HLASOVÁNÍ Č.:

3

PRO:

37

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

7. Volba členů návrhové komise
Překladatelka: Lena Mlejnková
MUDr. Přemysl Sobotka
 Sdělil, že předsedové klubů zastupitelstva kraje nominovali své zástupce do návrhové
komise následovně:
Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda komise
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Mgr. Roman Baran (ANO 2011)
MUDr. Jan Mečl (ČSSD)
Jan Dvořák (KSČM)
Ing. Petr Beitl (ODS)
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D. (ZpLK)
Bc. Martina Sejkorová, DiS. (SPD+SPO)
MUDr. Přemysl Sobotka
 Požádal o zvolení náhradníka za PhDr. Jaromíra Baxu, Ph.D.
Jako náhradník byl za klub ZpLK zvolen prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 4/V/16/ZK
Volba členů návrhové komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
návrhovou komisi ve složení:
- Mgr. Jaromír Dvořák (SLK), předseda komise
-

Mgr. Roman Baran (ANO 2011)
MUDr. Jan Mečl (ČSSD)

-

Jan Dvořák (KSČM)
Ing. Petr Beitl (ODS)

-

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. (ZpLK)
Bc. Martina Sejkorová, DiS. (SPD+SPO)

HLASOVÁNÍ Č.:

5

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

8. Potvrzení Volebního řádu pro volbu
a dalších členů Rady Libereckého kraje

NEHLASOVAL: 0

hejtmana,

Překladatelka: Lena Mlejnková
MUDr. Přemysl Sobotka
 Představil bod a sdělil, že všichni dostali v předstihu volební řád.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
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USNESENÍ č. 5/V/16/ZK
Potvrzení Volebního řádu pro volbu hejtmana, náměstků hejtmana a dalších členů
Rady Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
potvrzuje
Volební řád pro volbu hejtmana, náměstků hejtmana a dalších členů Rady Libereckého kraje
schválený dne 28. 11. 2008 usnesením č. 3/III/08/ZK.
HLASOVÁNÍ Č.:

6

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 1

VÝSLEDEK: byl přijat

9. Rozhodnutí o způsobu volby hejtmana, náměstků hejtmana a dalších členů Rady
Libereckého kraje
Překladatelka: Lena Mlejnková
MUDr. Přemysl Sobotka
 Požádal zastupitele o předložení návrhu způsobu volby.
Lena Mlejnková, předsedkyně klubu SLK
 Za zastupitelský klub SLK navrhla, aby volba hejtmana, náměstků hejtmana
a dalších členů Rady Libereckého kraje proběhla formou tajného hlasování.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 6/V/16/ZK
Rozhodnutí o způsobu volby hejtmana, náměstků hejtmana a dalších členů Rady
Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
že volba hejtmana, náměstků hejtmana kraje a dalších členů Rady Libereckého kraje
proběhne tajným hlasováním.
HLASOVÁNÍ Č.:

7

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

10. Volba členů volební komise
Překladatelka: Lena Mlejnková
MUDr. Přemysl Sobotka
 Sdělil, že předsedové klubů zastupitelstva kraje nominovali své zástupce do návrhové
komise následovně:
- Ing. Dan Ramzer, (ODS), předseda komise
-

Ing. Eva Burešová (SLK)
Michal Kříž (ANO 2011)
Tomáš Hudec (ČSSD)
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-

Bc. Stanislav Mackovík (KSČM)
Bc. Zuzana Kocumová (ZpLK)

-

Ing. Radovan Vích (SPD+SPO)

MUDr. Přemysl Sobotka
 Oznámil, že zastupitelé mají v materiálu uvedenou Pavlínu Novákovou Hrabálkovou
(KSČM), což je chybně, správně má být Bc. Stanislav Mackovík.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 7/V/16/ZK
Volba členů volební komise
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
volební komisi ve složení:
- Ing. Dan Ramzer, (ODS), předseda komise
-

Ing. Eva Burešová (SLK)
Michal Kříž (ANO 2011)
Tomáš Hudec (ČSSD)

-

Bc. Stanislav Mackovík (KSČM)
Bc. Zuzana Kocumová (ZpLK)

-

Ing. Radovan Vích (SPD+SPO)
HLASOVÁNÍ Č.:

8

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

11. Stanovení počtu uvolněných členů Rady Libereckého kraje
Překladatelka: Lena Mlejnková
MUDr. Přemysl Sobotka
 Sdělil, že bylo navrženo obsazení 9 členů Rady Libereckého kraje.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 8/V/16/ZK
Stanovení počtu uvolněných členů Rady Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
stanovuje
počet členů Rady Libereckého kraje uvolněných pro výkon funkce na 9.
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HLASOVÁNÍ Č.:

9

PRO:

39

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

12. Stanovení počtu náměstků hejtmana Libereckého kraje
Překladatelka: Lena Mlejnková
MUDr. Přemysl Sobotka
 Sdělil, že na funkci náměstků hejtmana bylo navrženo obsazení 5 členů.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 9/V/16/ZK
Stanovení počtu náměstků hejtmana Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
stanovuje
počet náměstků hejtmana Libereckého kraje na 5.
HLASOVÁNÍ Č.:

10

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

1

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

13. Určení jednotlivých rezortů
Překladatelka: Lena Mlejnková
MUDr. Přemysl Sobotka
 Sdělil, že byly navrženy následující rezorty:
-

rezort zdravotnictví
rezort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
rezort kultury, památkové péče a cestovního ruchu

-

rezort ekonomiky, správy majetku a informatiky
rezort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování

-

rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
rezort sociálních věcí
rezort dopravy a investic

Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Na základě požadavku pana hejtmana o revokaci usnesení vzneseného při projednávání
bodu č. 17, byl změněn a po projednání upraven název rezortu dopravy a investic
u tohoto bodu na správný název a to: rezort dopravy, investic a veřejných zakázek.
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Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 10/V/16/ZK
Určení jednotlivých rezortů
Zastupitelstvo kraje po projednání
určuje
tyto rezorty:
- rezort zdravotnictví
- rezort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
-

rezort kultury, památkové péče a cestovního ruchu
rezort ekonomiky, správy majetku a informatiky
rezort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování

-

rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
rezort sociálních věcí

-

rezort dopravy a investic
HLASOVÁNÍ Č.:

11

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

Byla vyhlášena přestávka 5 min pro přípravu tajné volby.
Na zasedání se ve 14:35 hodin dostavil Mgr. Jan Korytář.
Členové volební komise si mezi sebou zvolili svého předsedu Ing. Dana Ramzera.
MUDr. Přemysl Sobotka
 Dal slovo Mgr. Havlíkovi, aby provedl slibem Mgr. Jana Korytáře.
Proběhlo složení slibu Mgr. Jana Korytáře.
Mgr. René Havlík
 Citoval: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky."
Mgr. Jan Korytář
 Pronesl slib a podepsal se do protokolů.
14. Volba hejtmana Libereckého kraje
Překladatelka: Lena Mlejnková
MUDr. Přemysl Sobotka
 Sdělil, že volba hejtmana bude probíhat tajnou volbou, jak již bylo v průběhu ustavujícího
zasedání odhlasováno.
 Předal slovo předsedovi volební komise Ing. Danu Ramzerovi.
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Ing. Dan Ramzer, předseda volební komise
 Vyzval zástupce jednotlivých stran, aby podali nominace na funkci hejtmana Libereckého
kraje.
Lena Mlejnková
 Nominovala za koalici SLK + ANO 2011 + ČSSD + ODS kandidáta na hejtmana pana
Martina Půtu.
Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.
Ing. Dan Ramzer
 Srozumitelně z Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje vysvětlil, jak postupovat
v tajné volbě a jak vyplnit hlasovací lístek.
 Požádal kandidáta na funkci hejtmana Martina Půtu o vyslovení souhlasu se svou
kandidaturou a stručné představení.
Martin Půta
 „Vážený pane senátore Zemane, vážený pane senátore Canove, vážený pane poslanče
Mackovíku, vážený pane řediteli Havlíku, dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení
kolegové. Předstupuji před vás jako kandidát na hejtmana za volební období 2016 – 2020.
Nevím přesně, jaká životní a jaká profesní dráha je ta, na základě které by měl člověk
předstoupit před toto shromáždění a prohlásit, že je vhodným kandidátem na hejtmana.
Proto se v demokratické společnosti konají volby a na základě jejich výsledků tady
před vámi stojím a usiluji o vaši podporu. Mám za sebou čtyři roky ve funkci hejtmana
Libereckého kraje a předtím jsem byl deset let starostou v Hrádku nad Nisou. Chtěl bych,
aby v tom novém volebním období, pokud budu zvolen, jsem mohl řídit koalici, která
prosadí své Programové prohlášení koalice, které ještě dnes budeme projednávat.
Programové prohlášení, které považuji za ambiciózní ve všech rezortech, které jste
před malou chvílí rozhodli, že budou v Libereckém kraji v novém volebním období
fungovat. Je před námi spousta úkolů, které by měly zlepšit fungování Libereckého kraje
a především život občanů v Libereckém kraji. Chceme navázat na otevřený a dobře
hospodařící Liberecký kraj z toho minulého volebního období. Starostové pro Liberecký
kraj nabízejí kontinuitu, pokračování těch věcí, které fungovaly, naši noví kolegové,
kolegyně, novou energii proto, aby se některé věci dařilo dotáhnout k lepšímu ještě
rychleji než v tom minulém volebním období. Já pevně věřím, že široká koalice, kterou
jsme sestavili, bude úspěšná a že bude fungovat cele čtyři roky, a to bez ohledu na to,
kolik je pod ní podepsáno zastupitelů, protože věřím na ruku podanou mezi čtyřmi lídry
čtyř koaličních stran. Stejně jako v uplynulých čtyřech letech, chci ale přistupovat
k návrhům zastupitelů, bez ohledu na to, kdo je navrhuje, a pokud opoziční zastupitelé
přijdou s návrhy, které budou stát za úvahu, a které budou navrhovat věci, které koalici
nenapadlo, tak k nim budu přistupovat, jako hejtman, se stejnou vážností jako k návrhům
projednávaným v Radě Libereckého kraje. Byl bych také rád, aby opozice byla zapojena
do práce ve výborech a aby získala svojí kontrolní úlohu v kontrolním výboru a aby její
zástupci zasedli také v dozorčích radách Libereckého kraje. Dámy a pánové, pokud
se rozhodnete mě podpořit v tajné volbě, předem vám za podporu děkuji, a ti kteří jste
rozhodnuti mě nepodpořit, budu se snažit v příštích čtyřech letech vás přesvědčit o tom, že
to vaše rozhodnutí z dnešního dne byla chyba. Děkuji. S nominací souhlasím, pokud tak
ještě nebylo řečeno.“
Proběhla tajná volba
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Předseda volební komise, Ing. Dan Ramzer, jednotlivě četl členy zastupitelstva kraje, kteří
si u něho vyzvedli obálku a hlasovací lístek. Toto převzetí stvrdili svým podpisem
na přiložený protokol. Za zástěnou vyplnili hlasovací lístek a poté jej vložili do urny.

Po ukončení volby byla vyhlášena přestávka pro sečtení hlasů
od 15:07 do 15:17 hodin.
Ing. Dan Ramzer sdělil výsledek tajné volby:
USNESENÍ č. 11/V/16/ZK
Volba hejtmana Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
Martina Půtu do funkce hejtmana Libereckého kraje
a stanovuje
že Martin Půta, hejtman, je uvolněn pro výkon této funkce ode dne 22. 11. 2016.
Počet vydaných hlasovacích lístku
Počet odevzdaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků
Počet hlasovacích lístků pro kandidáta

41
41
30
11
30

Ing. Dan Ramzer
 Nově zvolený hejtman Libereckého kraje obdržel od MUDr. Přemysla Sobotky řetěz
a předal mu řízení ustavujícího zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje.
Proběhly gratulace zvolenému hejtmanovi Martinu Půtovi.
Martin Půta
 Poděkoval za podporu a přijal gratulace. Následovalo focení.
 Dále poděkoval MUDr. Přemyslu Sobotkovi za řízení schůze a přesunul se na místo
hejtmana kraje.
 Předal slovo panu Ramzerovi, předsedovi volební komise.
15. Volba statutárního náměstka hejtmana Libereckého kraje
Překladatelka: Lena Mlejnková
Ing. Dan Ramzer, předseda volební komise
 Upozornil na to, aby zastupitelé v souladu s volebním řádem označovali volební lístky
křížkem. Jiný způsob označení je neplatný.
 Vyzval zástupce jednotlivých stran, aby podali své návrhy na funkci statutárního
náměstka hejtmana Libereckého kraje pověřeného řízením resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky.
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Lena Mlejnková, předsedkyně klubu SLK
 Navrhla za koalici SLK + ANO 2011 + ČSSD + ODS kandidátku na statutární
náměstkyni hejtmana paní Ing. Jitku Volfovou.
Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.
Ing. Dan Ramzer
 Požádal kandidátku Ing. Jitku Volfovou o vyslovení souhlasu se svou kandidaturou
a stručné představení.
Ing. Jirka Volfová
 „Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, já asi nebudu mluvit tak dlouze jako pan
hejtman, ale nejprve se vám představím, protože ne všichni mě možná znáte. Jmenuji
se Jitka Volfová a je mi 48 let. Jsem z České Lípy a doposud pracuji na Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde mám na starost správu majetku. Dříve
jsem se zabývala veřejnými zakázkami a přípravou investic. Dnes tady stojím a žádám
o podporu a vyslovení vaší důvěry na místo náměstkyně pro ekonomiku, správu majetku
a informatiku. Pokud bych vaši podporu získala, tak v rámci nadcházejících čtyřech let
budu určitě usilovat o naplňování priorit našeho společného Programového prohlášení
a o to, abychom naplnili očekávání našich voličů a těch voličů, kteří mě osobně dali
důvěru, protože se jim cítím být odpovědná. Z pozice náměstkyně pro správu majetku
a informatiky, bych se ráda zaměřila na to, aby kraj transparentně hospodařil, abychom
snižovali zadlužení kraje a spravovali majetek s péčí řádného hospodáře s využitím
moderních nástrojů pro správu majetku. A současně bych ráda hledala úspory v rámci
kraje, ale citlivým způsobem, abychom neovlivňovali potřebné investice. V každém
případě budu podporovat takové projekty, které budou prospěšné pro rozvoj a komplexní
rozvoj našeho kraje a které jsou skutečně potřeba, a to nejen v centru našeho kraje,
ale i v okrajových částech našeho kraje, na které se občas zapomíná. Věřím, že naším
společným cílem bude to, aby náš kraj byl progresivním krajem, krajem konkurenčně
schopných a myslím, že náš kraj má potenciál, takže to určitě můžeme dokázat. Takže to je
vše. Souhlasím s nominací.“
Proběhla tajná volba
Předseda volební komise, Ing. Dan Ramzer, jednotlivě četl členy zastupitelstva kraje, kteří
si u něho vyzvedli obálku a hlasovací lístek. Toto převzetí stvrdili svým podpisem
na přiložený protokol. Za zástěnou vyplnili hlasovací lístek a poté jej vložili do urny.

Po ukončení volby byla vyhlášena přestávka pro sečtení hlasů
od 15:40 do 15:50 hodin.
Ing. Dan Ramzer sdělil výsledek tajné volby:
USNESENÍ č. 12/V/16/ZK
Volba statutárního náměstka hejtmana Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
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Ing. Jitku Volfovou do funkce statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje,
stanovuje
že Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, je uvolněna
pro výkon funkce ode dne 22. 11. 2016,
určuje
že Ing. Jitka Volfová, statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje, zastupuje hejtmana
Libereckého kraje v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman Libereckého kraje
nevykonává funkci
a svěřuje
Ing. Jitce Volfové, statutární náměstkyni hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu
ekonomiky, správy majetku a informatiky.
Počet vydaných hlasovacích lístku
Počet odevzdaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků
Počet hlasovacích lístků pro kandidáta

41
41
36
5
36

Proběhly gratulace nově zvolené statutární náměstkyni hejtmana paní Jitce Volfové.
Ing. Jitka Volfová
 Poděkovala za zvolení a slíbila, že bude pracovat s plným nasazením pro rozvoj kraje.
Přesunula se na své místo.
16. Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje
Překladatelka: Lena Mlejnková
Ing. Dan Ramzer, předseda volební komise
 Opět připomněl vyplňování hlasovacích lístků křížkem. Vyzval zástupce jednotlivých
stran, aby podali své návrhy na funkci náměstka hejtmana Libereckého kraje pověřeného
řízením resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Lena Mlejnková, předsedkyně klubu SLK
 Navrhla za koalici SLK + ANO 2011 + ČSSD + ODS kandidáta na náměstka hejtmana
Mgr. Petra Tulpu.
Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.
Ing. Dan Ramzer
 Požádal kandidáta Mgr. Petra Tulpu o vyslovení souhlasu se svou kandidaturou a stručné
představení.
Mgr. Petr Tulpa
 „Hezké odpoledne dámy a pánové. Dopředu říkám, že s nominací souhlasím. Krátké
rešerše: 23 let jsem pracoval ve školství jako učitel, zástupce ředitele či ředitel školy.
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Následně jsem se dal na politickou dráhu v roce 2006 a deset let jsem školství poznával
z té druhé stránky, ze stránky řídícího managementu a problematiky, která v tom školství
panuje. Mým úkolem i z mé strany bude držet vlajku lodi školství, pomáhat v investicích,
pomáhat vývoji školské soustavy, kterou teď ožehavě čekáme, jak dopadne v rámci zákona
České republiky. Vzhledem k tomu, že ty zkušenosti mám, tak osobně si myslím, že tuto
funkci můžu zastávat celkem bez větších komplikací a budu hodně spoléhat na to, jakou
podporu budu mít od vás od zastupitelů, odboru, od škol, a školských zařízení
v celém Libereckém kraji. Děkuji za, teď nechci říct projevenou soustrast, ale napadlo mě
to. Děkuji za nominaci.“
Proběhla tajná volba
Předseda volební komise, Ing. Dan Ramzer, jednotlivě četl členy zastupitelstva kraje, kteří
si u něho vyzvedli obálku a hlasovací lístek. Toto převzetí stvrdili svým podpisem
na přiložený protokol. Za zástěnou vyplnili hlasovací lístek a vložili jej do urny.

Po ukončení volby byla vyhlášena přestávka pro sečtení hlasů
od 16:06 do 16:11 hodin.
Ing. Dan Ramzer sdělil výsledek tajné volby:
USNESENÍ č. 13/V/16/ZK
Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
Mgr. Petra Tulpu do funkce náměstka hejtmana Libereckého kraje,
stanovuje
že Mgr. Petr Tulpa, náměstek hejtmana Libereckého kraje, je uvolněn pro výkon této funkce
ode dne 22. 11. 2016
a svěřuje
Mgr. Petru Tulpovi, náměstkovi hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Počet vydaných hlasovacích lístku
Počet odevzdaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků
Počet hlasovacích lístků pro kandidáta

41
41
35
6
35

Proběhly gratulace nově zvolenému náměstkovi hejtmana Mgr. Petru Tulpovi.
Petr Tulpa
 Poděkoval za zvolení a přesunul se na své místo.
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17. Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje
Překladatelka: Lena Mlejnková
Martin Půta
 Konstatoval, že ve chvíli, kdy byly schvalovány názvy rezortů, se v rezortu dopravy
a investic zapomnělo uvést „a veřejných zakázek“, jak je obsaženo v koaliční smlouvě.
Navrhl, aby se usnesení č. 10/V/16/ZK v bodu č. 13 – určení jednotlivých rezortů
revokovalo a název se upravil, aby vše bylo v souladu s koaliční smlouvou.
 Nechal hlasovat o revokaci usnesení – změnu názvu rezortu v bodu č. 13 – Určení
jednotlivých rezortů – rezort dopravy, investic a veřejných zakázek.
Hlasování o revokaci usnesení č. 10/V/16/ZK u bodu č. 13
USNESENÍ č. 14/V/16/ZK
Určení jednotlivých rezortů
Zastupitelstvo kraje po projednání
ruší
usnesení č. 10/V/16/ZK - Určení jednotlivých rezortů
a určuje
tyto rezorty:
- rezort zdravotnictví
- rezort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
-

rezort kultury, památkové péče a cestovního ruchu
rezort ekonomiky, správy majetku a informatiky

-

rezort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
rezort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
rezort sociálních věcí

-

rezort dopravy, investic a veřejných zakázek
HLASOVÁNÍ Č.:

12

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

2

NEHLASOVAL: 4

VÝSLEDEK: byl přijat

Martin Půta
 Předal slovo předsedovi volební komise.
Ing. Dan Ramzer, předseda volební komise
 Vyzval zástupce jednotlivých stran, aby podali své návrhy na funkci náměstka hejtmana
Libereckého kraje pověřeného řízením resortu dopravy, investic a veřejných zakázek.
Lena Mlejnková, předsedkyně klubu SLK
 Navrhla za koalici SLK + ANO 2011 + ČSSD + ODS kandidáta na náměstka hejtmana
pana Marka Pietera.
Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.
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Ing. Dan Ramzer
 Požádal kandidáta pana Marka Pietera o vyslovení souhlasu se svou kandidaturou
a stručné představení.
Marek Pieter
 „Vážení páni senátoři, vážený pane poslanče, vážený pane hejtmane, kolegyně, kolegové.
Vy, co mě neznáte, tak čtyři roky jsem pracoval a spravoval rezort zde na Libereckém
kraji, a to ekonomiku, investice a správu majetku. Myslím, že mnoho bylo vykonáno, proto
za mě hovoří čísla, můžeme se podívat na rekordní hospodářské výsledky
a investice. Já bych chtěl na tomto místě poděkovat, především panu Mastníkovi, kde bych
chtěl navázat na jeho práci tak, aby opět rekordní navýšení oprav komunikací, mostů
a dalších, jsme zvládli spolu s rezortem a se zaměstnanci krajského úřadu, kteří jsou
hlavní oporou tohoto úřadu. Děkuji vám za případnou důvěru a souhlasím se svoji
nominací.“
Ing. Dan Ramzer
 Opětovně vysvětlil, jak postupovat v tajné volbě a jak vyplnit hlasovací lístek.
 Požádal o hlasování, že zastupitelé berou na vědomí chybějící část názvu rezortu
na volebních lístcích ve volbě náměstka hejtmana pro rezort dopravy, investic a veřejných
zakázek.
Hlasování o vzetí na vědomí zastupiteli s chybějící části názvu rezortu na volebních lístcích:
HLASOVÁNÍ Č.:

13

PRO:

36

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

NEHLASOVAL: 5

VÝSLEDEK: byl přijat

Proběhla tajná volba
Předseda volební komise, Ing. Dan Ramzer, jednotlivě četl členy zastupitelstva kraje, kteří
si u něho vyzvedli obálku a hlasovací lístek. Toto převzetí stvrdili svým podpisem
na přiložený protokol. Za zástěnou vyplnili hlasovací lístek a poté jej vložili do urny.

Po ukončení volby byla vyhlášena přestávka pro sečtení hlasů
od 16:30 do 16:35 hodin.
Ing. Dan Ramzer sdělil výsledek tajné volby:
USNESENÍ č. 15/V/16/ZK
Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
Marka Pietera do funkce náměstka Libereckého kraje,
stanovuje
že Marek Pieter, náměstek hejtmana Libereckého kraje, je uvolněn pro výkon této funkce
ode dne 22. 11. 2016
a svěřuje
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Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu dopravy, investic
a veřejných zakázek.
Počet vydaných hlasovacích lístku
Počet odevzdaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků
Počet hlasovacích lístků pro kandidáta

39
39
32
7
32

Proběhly gratulace nově zvolenému náměstkovi hejtmana panu Marku Pieterovi.
Marek Pieter
 Poděkoval všem, kteří mu dali důvěru, a přesunul se na své místo.
18. Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje
Překladatelka: Lena Mlejnková
Ing. Dan Ramzer, předseda volební komise
 Vyzval zástupce jednotlivých stran, aby podali své návrhy na funkci náměstka hejtmana
Libereckého kraje pověřeného řízením resortu sociálních věcí.
Lena Mlejnková, předsedkyně klubu SLK
 Navrhla za koalici SLK + ANO 2011 + ČSSD + ODS kandidáta náměstka hejtmana
Mgr. Pavla Svobodu.
Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.
Ing. Dan Ramzer
 Požádal kandidáta Mgr. Pavla Svobodu o vyslovení souhlasu se svou kandidaturou
a stručné představení.
Mgr. Pavel Svoboda
 „Vážené dámy, vážení pánové, já děkuji za tu nominaci a souhlasím s ní. Pro ty, kteří mě
neznají, jmenuji se Pavel Svoboda, je mi 37 let, profesí jsem advokát a v politice
se pohybuji od roku 2009. Pokud dostanu vaši důvěru, budu opouštět svůj současný post,
což je tedy náměstek primátora Města Jablonce nad Nisou, pro oblast humanitní
a sociální. A byl bych velice rád, kdybych mohl, právě v sociální oblasti tady na kraji
pokračovat, to co jsem načerpal na obci, ty potíže které mají poskytovatele sociálních
služeb a i ty potřeby, které mají občané, tak abych je mohl řešit tady na krajském úřadě
pro všechny občany Libereckého kraje. Tato chvíle je slavnostní a já bych zde rád uvedl,
že mým motem je spravedlivá společnost, a to aby se i obyčejným občanům dařilo lépe.
Proto budu velice rád, když budu moci na dosažení tohoto cíle tady s kolegy
spolupracovat. Předem vám tedy děkuji.“
Ing. Dan Ramzer
 Opětovně vysvětlil, jak postupovat v tajné volbě a jak vyplnit hlasovací lístek.
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Proběhla tajná volba
Předseda volební komise, Ing. Dan Ramzer, jednotlivě četl členy zastupitelstva kraje, kteří
si u něho vyzvedli obálku a hlasovací lístek. Toto převzetí stvrdili svým podpisem
na přiložený protokol. Za zástěnou vyplnili hlasovací lístek a vložili jej do urny.

Po ukončení volby byla vyhlášena přestávka pro sečtení hlasů
od 16:47 do 16:52 hodin.
Martin Půta
 Upozornil na nutnost vyjmutí svých hlasovacích karet při odchodu zastupitelů z jednací
místnosti.
Ing. Dan Ramzer sdělil výsledek tajné volby:
USNESENÍ č. 16/V/16/ZK
Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
Mgr. Pavla Svobodu do funkce náměstka hejtmana Libereckého kraje,
stanovuje
že Mgr. Pavel Svoboda, náměstek hejtmana Libereckého kraje, je uvolněn pro výkon této
funkce ode dne 22. 11. 2016
a svěřuje
Mgr. Pavlu Svobodovi, náměstkovi hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu sociálních
věcí.
Počet vydaných hlasovacích lístku
Počet odevzdaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků
Počet hlasovacích lístků pro kandidáta

39
39
35
4
35

Proběhly gratulace nově zvolenému náměstkovi hejtmana Mgr. Pavlu Svobodovi.
Mgr. Pavel Svoboda
 Poděkoval za důvěru a přesunul se na své místo.

19. Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje
Překladatelka: Lena Mlejnková
Ing. Dan Ramzer, předseda volební komise
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Vyzval zástupce jednotlivých stran, aby podali své návrhy na funkci náměstka hejtmana
Libereckého kraje pověřeného řízením rezortu zdravotnictví.

Lena Mlejnková, předsedkyně klubu SLK
 Navrhla za koalici SLK + ANO 2011 + ČSSD + ODS kandidáta na náměstka hejtmana
MUDr. Přemysla Sobotku.
Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.
Ing. Dan Ramzer
 Požádal kandidáta MUDr. Přemysla Sobotku o vyslovení souhlasu se svou kandidaturou
a stručné představení.
MUDr. Přemysl Sobotka
 „Ještě jednou, tentokrát v jiné roli, vážený pane hejtmane, kolegyně, kolegové, dámy,
pánové. Pro mě je velkou ctí, že jsem dostal od současné vzniklé koalice nominaci
na náměstka pro zdravotnictví. Pokud mě neznáte, jmenuji se Sobotka Přemysl, a jak jste
viděli na začátku, jsem „doyen“ tohoto zastupitelstva, což nepovažuji za „hendikep.“
Mám za sebou 30 let práce v liberecké nemocnici, 20 let práce v senátu České republiky
a myslím si, že to je dostatek zkušenosti na tom, abych rezort, na který jsem byl
nominován, pokud mi dáte důvěru, abych ho zvládl. Já vím jasně, že zdravotnictví není
jednoduché, zdravotnictví každý rozumí, protože minimálně jednou byl u doktora, a tím
pádem ví přesně, jak má zdravotnictví vypadat. Je to daleko složitější. Já mám na co
navazovat, protože můj předchůdce, kolega Tulpa, tady vykonal velký kus práce, a myslím
si, že nejenom přímo vlastněné nemocnice, ale i aliance, která vznikla v Libereckém kraji,
všech nemocnic, je dobrým základem proto, abychom naše zdravotnictví v kraji uchovali
nejenom v tom stavu v jakém je, ale abychom vyřešili i problémy jako je Frýdlant a další
oblasti. Já mohu říct, že v mé práci, teď se bavím o zdravotnictví, vždycky na prvním
místě byl pacient, pak je to personál, to znamená - doktoři a sestry, a pak je vše ostatní.
Zajistit dostatek investic považuji za nesmírně důležité. Za vaši důvěru, pokud mi ji dáte,
předem děkuji.“
Ing. Dan Ramzer
 Opětovně připomněl, jak postupovat v tajné volbě a jak vyplnit hlasovací lístek.
Proběhla tajná volba
Předseda volební komise, Ing. Dan Ramzer, jednotlivě četl členy zastupitelstva kraje, kteří
si u něho vyzvedli obálku a hlasovací lístek. Toto převzetí stvrdili svým podpisem
na přiložený protokol. Za zástěnou vyplnili hlasovací lístek a vložili jej do urny.

Po ukončení volby byla vyhlášena přestávka pro sečtení hlasů
od 17:07 do 17:17 hodin.
Ing. Dan Ramzer sdělil výsledek tajné volby:
USNESENÍ č. 17/V/16/ZK
Volba náměstka hejtmana Libereckého kraje
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Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
MUDr. Přemysla Sobotku do funkce náměstka hejtmana Libereckého kraje,
stanovuje
že MUDr. Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana Libereckého kraje, je uvolněn pro výkon této
funkce ode dne 22. 11. 2016
a svěřuje
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana Libereckého kraje, řízení resortu
zdravotnictví.
Počet vydaných hlasovacích lístku
Počet odevzdaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků
Počet hlasovacích lístků pro kandidáta

39
39
34
5
34

Proběhly gratulace nově zvolenému náměstkovi hejtmana MUDr. Přemyslu Sobotkovi.
MUDr. Přemysl Sobotka
 Poděkoval za důvěru a přesunul se na své místo.
20. Volba člena Rady Libereckého kraje
Překladatelka: Lena Mlejnková
Ing. Dan Ramzer, předseda volební komise
 Vyzval zástupce jednotlivých stran, aby podali své návrhy na funkci člena Rady
Libereckého kraje, pověřeného vedením rezortu kultury, památkové péče a cestovního
ruchu.
Lena Mlejnková, předsedkyně klubu SLK
 Navrhla za koalici SLK + ANO 2011 + ČSSD + ODS kandidátku na členku Rady
Libereckého kraje paní Ing. Květu Vinklátovou.
Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.
Ing. Dan Ramzer
 Požádal kandidátku Ing. Květu Vinklátovou o vyslovení souhlasu se svou kandidaturou
a stručné představení.
Ing. Květa Vinklátová
 „Vážený pane hejtmane, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážené dámy a pánové.
Kdo mě neznáte, jmenuji se Květa Vinklátová, jsem z Liberce, jsem libereckou
zastupitelkou a dlouhá léta je téma kultury mým ústředním tématem. Mám nakladatelství,
v jehož těžišti je regionální literatura, takže jsem měla možnost dlouhé roky
se seznamovat s historií kraje, s jeho kulturním dědictvím. Ve své dosavadní práci
podporuji řadu spolků a kulturních aktivit. Uvědomuji si, jak důležité je využít dědictví
po předcích i kulturu současnosti, pro kultivování života ve městech a obcích našeho
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kraje, ale také pro rozvoj cestovního ruchu. Vidím tak jednoznačnou provázanost všech tří
oblastí rezortu a chtěla bych říct, že často se setkávám s tím, že kultura je jakousi černou
dírou, kam se jen nalévají peníze. Já hluboce s tímto názorem nesouhlasím. Bez muzeí,
galerií, kulturních aktivit, institucí, různých kulturních akcí, by zmizela celá jedna velká
oblast turistiky, spousta pracovních míst a dalších přínosů, kterých má kultura pro naši
ekonomiku. Jako jeden s nejdůležitějších úkolů pro sebe vidím v tom, přesvědčit vás, že je
třeba ještě intenzivněji podporovat opravy našich památek, podporovat kulturní instituce,
kulturní akce, jak ve městech, tak na samozřejmě také na venkově. Musíme udělat všechno
proto, abychom využili atraktivit a výjimečnosti, které náš kraj nabízí pro přilákání
tuzemských a zahraničních návštěvníků. V následujícím období nás čeká příprava
projektu Centrálního depozitáře pro krajské sbírkotvorné organizace. Druhá etapa
rekonstrukce severočeského muzea a vybudování expozice horolezectví v muzeu
v Turnově. Tyto projekty i řadu dalších připravila paní doktorka Maierová ve spolupráci
se svými kolegy v rezortu. Já ji za tu práci moc děkuji, ráda na ni naváži, ale samozřejmě
ráda do toho vnesu také svůj pohled a své náměty. K tomu všemu budu potřebovat vaši
podporu, předem vám za ni děkuji a budu ráda naslouchat vašim názorům a námětům.
Děkuji vám.“
Ing. Dan Ramzer
 Opětovně vysvětlil, jak postupovat v tajné volbě a jak vyplnit hlasovací lístek.
Proběhla tajná volba
Předseda volební komise, Ing. Dan Ramzer, jednotlivě četl členy zastupitelstva kraje, kteří si
u něho vyzvedli obálku a hlasovací lístek. Toto převzetí stvrdili svým podpisem na přiložený
protokol. Za zástěnou vyplnili hlasovací lístek a poté jej vložili do urny.
Proběhlo složení slibu PhDr. Jaromíra Baxy, Ph.D.
Mgr. René Havlík
 Citoval: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu kraje a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky."
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
 Pronesl slib a podepsal se do protokolů.

Po ukončení volby a po složení slibu pana PhDr. Jaromíra Baxy. Ph.D. byla
vyhlášena přestávka pro sečtení hlasů
od 17:32 do 17:37 hodin.
Ing. Dan Ramzer sdělil výsledek tajné volby:
USNESENÍ č. 18/V/16/ZK
Volba člena Rady Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
Ing. Květu Vinklátovou, členkou Rady Libereckého kraje,
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stanovuje
že Ing. Květa Vinklátová, členka Rady Libereckého kraje, je uvolněna pro výkon této funkce
ode dne 22. 11. 2016
a svěřuje
Ing. Květě Vinklátové, člence Rady Libereckého kraje, řízení resortu kultury, památkové
péče a cestovního ruchu.
Počet vydaných hlasovacích lístku
Počet odevzdaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků
Počet hlasovacích lístků pro kandidáta

40
40
34
6
34

Proběhly gratulace nově zvolené člence Rady Libereckého kraje Ing. Květě Vinklátové.
Ing. Květa Vinklátová
 Poděkovala za důvěru a přesunula se na své místo.
21. Volba člena Rady Libereckého kraje
Překladatelka: Lena Mlejnková
Ing. Dan Ramzer, předseda volební komise
 Vyzval zástupce jednotlivých stran, aby podali své návrhy na funkci člena Rady
Libereckého kraje pověřeného vedením rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje
venkova.
Lena Mlejnková, předsedkyně klubu SLK
 Navrhla za koalici SLK + ANO 2011 + ČSSD + ODS kandidáta na člena Rady
Libereckého kraje pana Jiřího Lőffelmanna.
Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.
Ing. Dan Ramzer
 Požádal kandidáta Jiřího Lőffelmanna o vyslovení souhlasu se svou kandidaturou
a stručné představení.
Jiří Lőffelmann
 „Takže projev asi bude silné slovo, milé dámy, vážení pánové, pár slov samozřejmě
za chviličku řeknu, ale nejprve bych samozřejmě vyjádřil souhlas se svoji nominací, takže
to je první krok. Dále asi většina z vás mě zná, nicméně si dovolím se představit i těm,
kteří mě až tak třeba neznají. Jmenuji se Jiří Lőffelmann, je mi 56 let a když jsem u těch
čísel, jsem 38 let ženatý, možná pro někoho již, pro někoho teprve. V jednom čísle budu
ještě pokračovat. Jsem 23 let starostou obce Skalice u České Lípy, v té souvislosti bych
chtěl říct, že bych rád pokračoval, jako starosta obce Skalice u České Lípy, i po mém
případném zvolení do rady kraje, ovšem ve funkci neuvolněného starosty obce. V minulém
období jsem byl v krajském zastupitelstvu 4 roky. Kromě toho jsem působil jako člen
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dozorčí rady v nemocnici v České Lípě. Rezort životního prostředí, zemědělství a rozvoje
venkova, který mi byl svěřen, nebo svěřen zatím ne, ale nabídnut, samozřejmě z mého
pohledu k němu mám blízko, z toho, co jsem už tady říkal. Jako starosta obce jsem
se určitě setkával s problémy v zemědělství, s problémy životního prostředí, a teď po novu
i rozvoj venkova, jako takový, je mi opravdu blízký a je jednou z mých priorit. Rád bych
v tomto rezortu navázal na mého předchůdce, tím byl Pepa Jadrný, takže bych mu chtěl
poděkovat za to, jak mi svůj úřad předával, zatím jsme ještě neskočili úplně. Jinak ty
priority a cíle vycházejí z Programového prohlášení, kterým se budeme zabývat na tomto
sezení, takže věřím v úspěšnou spolupráci, jednak s kolegy radními, jednak s pracovníky
mého rezortu, pokud to tak už můžu říct, a samozřejmě se všemi pracovníky krajského
úřadu a těším se na spolupráci.“
Ing. Dan Ramzer
 Vyzval zastupitele k tajné volbě.
Proběhla tajná volba
Předseda volební komise, Ing. Dan Ramzer, jednotlivě četl členy zastupitelstva kraje, kteří
si u něho vyzvedli obálku a hlasovací lístek. Toto převzetí stvrdili svým podpisem
na přiložený protokol. Za zástěnou vyplnili hlasovací lístek a poté jej vložili do urny.

Po ukončení volby byla vyhlášena přestávka pro sečtení hlasů
od 17:55 do 18:00 hodin.
Ing. Dan Ramzer sdělil výsledek tajné volby:
USNESENÍ č. 19/V/16/ZK
Volba člena Rady Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
Jiřího Lőffelmanna, členem Rady Libereckého kraje,
stanovuje
že Jiří Lőffelmann, člen Rady Libereckého kraje, je uvolněn pro výkon této funkce
ode dne 22. 11. 2016
a svěřuje
Jiřímu Lőffelmannu, členovi Rady Libereckého kraje, řízení resortu životního prostředí,
zemědělství a rozvoje venkova.
Počet vydaných hlasovacích lístku
Počet odevzdaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků
Počet hlasovacích lístků pro kandidáta

41
41
33
8
33

Proběhly gratulace nově zvolenému členu Rady Libereckého kraje panu Jiřímu
Lőffelmannovi.
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Jiří Lőffelmann
 Poděkoval za důvěru a přesunul se na své místo.
22. Volba člena Rady Libereckého kraje
Překladatelka: Lena Mlejnková
Ing. Dan Ramzer, předseda volební komise
 Vyzval zástupce jednotlivých stran, aby podali své návrhy na funkci člena Rady
Libereckého kraje pověřeného řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a územního plánování.
Lena Mlejnková, předsedkyně klubu SLK
 Navrhla za koalici SLK + ANO 2011 + ČSSD + ODS kandidátku na členku Rady
Libereckého kraje Ing. Radku Loučkovou Kotasovou.
Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.
Ing. Dan Ramzer
 Požádal kandidátku Ing. Radku Loučkovou Kotasovou o vyslovení souhlasu se svou
kandidaturou a stručné představení.
Ing. Radka Loučková Kotasová
 Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi krátce, abych se představila. Jmenuji se Radka
Loučková Kotasová, je mi 51 let, jsem vdaná, mám dvě téměř dospělé děti. Žiji a pracuji
v Liberci. Od roku 2014 pracuji na Statutárním Městě Liberci jako zastupitelka. Také
od roku 1998 se pohybuji ve světě dotací, regionálního rozvoje. Jak mnozí z vás asi víte,
mám poradenskou firmu, která se zabývá touto činností. Ráda bych vás požádala
o podporu pro svou kandidaturu na radní pro rezort regionálního rozvoje, evropských
projektů a územního plánování. Myslím si, že na základě svých znalostí, mám jistou míru
informací pro tento obor. Ráda bych navázala na stávající a podle mého názoru velice
kvalitní a profesionální činnost odboru a toto v souladu s naším Programovým
prohlášením rozvíjela i nadále. Svoji kandidaturu přijímám a souhlasím s ní.
Ing. Dan Ramzer
 Opětovně vysvětlil, jak postupovat v tajné volbě a jak vyplnit hlasovací lístek.
Proběhla tajná volba
Předseda volební komise, Ing. Dan Ramzer, jednotlivě četl členy zastupitelstva kraje, kteří
si u něho vyzvedli obálku a hlasovací lístek. Toto převzetí stvrdili svým podpisem
na přiložený protokol. Za zástěnou vyplnili hlasovací lístek a vložili jej do urny.

Po ukončení volby byla vyhlášena přestávka pro sečtení hlasů
od 18:12 do 18:17 hodin.
Ing. Dan Ramzer sdělil výsledek tajné volby:
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USNESENÍ č. 20/V/16/ZK
Volba člena Rady Libereckého kraje
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
Ing. Radku Loučkovou Kotasovou, členkou Rady Libereckého kraje,
stanovuje
že Ing. Radka Loučková Kotasová, členka Rady Libereckého kraje, je uvolněna pro výkon
této funkce ode dne 22. 11. 2016
a svěřuje
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence Rady Libereckého kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování.
Počet vydaných hlasovacích lístku
Počet odevzdaných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných platných hlasovacích lístků
Počet odevzdaných neplatných hlasovacích lístků
Počet hlasovacích lístků pro kandidáta

41
41
36
5
36

Proběhly gratulace nově zvolené člence Rady Libereckého kraje Ing. Radce Loučkové
Kotasové.
Martin Půta
 Poděkoval předsedovi a celé volební komisi za spolupráci při volbě.
Ing. Radka Loučková Kotasová
 Poděkovala za trpělivost a důvěru, přesunula se na své místo.
23. Programové prohlášení koalice
Překladatelka: Lena Mlejnková
 Stručně představila vznik Programového prohlášení koalice a poprosila Martina Půtu
o doplnění a shrnutí.
Martin Půta
 Sdělil, že dokument zastupitelé obdrželi na extranet i formou emailu. Shrnul obsah
Programového prohlášení, které bylo podepsáno všemi členy krom pana Farského, který
je v zahraničí. Je tam mnoho úkolů, kterými se radní budou zabývat. Pokud budou mít
zastupitelé nové náměty, předem za ně poděkoval, tak je připraven o nich diskutovat.
Programové prohlášení bylo projednáváno se všemi radními. Obsah prohlášení může být
konkretizováno. Jedná se práci pro zastupitelstvo, výbory a radu kraje, aby věci
v návrzích projednali. Je připraven, stejně jako v minulém volebním období, jednou
za rok zastupitelům a těm, kteří budou mít zájem, dát informaci o plnění Programového
prohlášení. Je možné doplnit věci, které se třeba časem vyvinou.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Strana 28 z 32

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 22. 11. 2016

==================================================================
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 21/V/16/ZK
Programové prohlášení koalice
Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
Programové prohlášení koalice.

HLASOVÁNÍ Č.:

14

PRO:

35

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

2

NEHLASOVAL: 2

VÝSLEDEK: byl přijat

24. Zřízení výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a stanovení počtu členů
jednotlivých výborů
Překladatelka: Lena Mlejnková
Martin Půta
 Uvedl, že jsou navrženy názvy výborů, včetně počtu jejich členů. Návrh vychází
z minulého volebního období.
Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 22/V/16/ZK
Zřízení výborů Zastupitelstva Libereckého kraje a stanovení počtu členů jednotlivých
výborů
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a) vzorový Statut pro výbory Zastupitelstva Libereckého kraje,
b) Jednací řád pro výbory Zastupitelstva Libereckého kraje,
zřizuje
pro funkční období 2016 - 2020 tyto výbory Zastupitelstva Libereckého kraje
- Výbor finanční s celkovým počtem členů patnáct,
-

Výbor kontrolní s celkovým počtem členů jedenáct,
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost s celkovým počtem členů patnáct,

-

Výbor dopravy s celkovým počtem členů patnáct,
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje s celkovým počtem členů patnáct,
Výbor zemědělství a životního prostředí s celkovým počtem členů patnáct,

-

Výbor zdravotnictví s celkovým počtem členů patnáct,
Výbor sociálních věcí s celkovým počtem členů patnáct,

-

Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury s celkovým počtem členů patnáct,
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-

Výbor pro tělovýchovu a sport s celkovým počtem členů patnáct.
HLASOVÁNÍ Č.:

15

PRO:

39

PROTI:

25. Volba členů Výboru
za Liberecký kraj

0

ZDRŽEL SE:

Regionální

0

NEHLASOVAL: 1

rady regionu

VÝSLEDEK: byl přijat

soudržnosti

Severovýchod

Překladatelka: Lena Mlejnková
Martin Půta
 Poděkoval předsedům klubů LK za nominace. Představil bod a představil nominované
členy:
- Jiřího Lőffelmanna (SLK)
- Mgr. Petra Tulpu (SLK)
-

Ing. Radku Loučkovou Kotasovou (ANO 2011)
Mgr. Pavla Svobodu (ČSSD)

-

MUDr. Přemysla Sobotku (ODS)
Jana Dvořáka (KSČM)
Bc. Zuzanu Kocumovou (ZpLK)

-

Bc. Martinu Sejkorovou, DiS. (SPD + SPO)



Vysvětlil, proč do výboru Regionální rady není nominován hejtman Libereckého kraje.
Důvodem je dohoda s hejtmany v ostatních krajích. V předsednictvu výboru regionální
rady budou jednotlivé kraje zastupovat radní nebo náměstci odpovědní
za regionální a hospodářský rozvoj, proto bude navržena členka rady kraje Ing. Radka
Loučková Kotasová.
Doplnil, že před zasedáním byl pan Jan Dvořák nahrazen Ing. Milošem Titou (KSČM).
Materiál bude upraven po projednání.



Diskuze:
 Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Hlasování o návrhu usnesení:
USNESENÍ č. 23/V/16/ZK
Volba členů Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za Liberecký
kraj
Zastupitelstvo kraje po projednání
volí
v souladu s § 16 d odst. 1 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění
pozdějších předpisů, pro funkční období 2016 - 2020 členy Výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Severovýchod tyto členy Zastupitelstva Libereckého kraje:
- Jiřího Lőffelmanna (SLK)
-

Mgr. Petra Tulpu (SLK)
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-

Ing. Radku Loučkovou Kotasovou (ANO 2011)
Mgr. Pavla Svobodu (ČSSD)

-

MUDr. Přemysla Sobotku (ODS)
Ing. Miloše Titu (KSČM)
Bc. Zuzanu Kocumovou (ZpLK)

-

Bc. Martinu Sejkorovou, DiS. (SPD + SPO)
HLASOVÁNÍ Č.:

16

PRO:

38

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

2

NEHLASOVAL: 0

VÝSLEDEK: byl přijat

26. Náměty a připomínky
Ing. Vladimír Boháč
 Konstatoval, že při projednávání bodu č. 23 – Programové prohlášení koalice měl
problém s hlasovacím zařízením – špatně vložená hlasovací karta a proto nyní vyjadřuje
svoji podporu materiálu.
Martin Půta
 Konstatoval, že příští jednání zastupitelstva se bude věnovat zvolení zástupců do výborů
a do dozorčích rad společností s majetkovou účastí kraje, tedy nominace.
Do dozorčí rady, kde má Liberecký kraj 100 % účast, nominovat bude zastupitelstvo kraje
a rada kraje se bude tímto doporučením a nominací řídit, tak aby v prosinci mohly
proběhnout změny v dozorčích radách a mohlo se takto požádat o svolání mimořádné
valné hromady v KNL Liberec, a.s., kde musí proběhnout valná hromada v novém
složení, protože jsou tam tři akcionáři.
 Konstatoval, že ihned po skončení zasedání zašle tabulku s počty členů, které je možno
nominovat do výborů, aby je mohly kluby zastupitelstva kraje projednat.

--- XXXX ---
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Martin Půta ukončil ustavující zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v 18:31 hodin.
Další zasedání zastupitelstva kraje se bude konat dne 29. 11. 2016 od 14 hodin.

Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Ing. Miloš Tita

………………………………
Vladimír Mastník

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

V Liberci, 1. 12. 2016

Zapsala: Veronika Hudcová, DiS.
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