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14. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE 21.08.2017

Pořadí jednání č. 64
Majetkový vstup Libereckého kraje do společnosti zabezpečující provoz veřejné 
autobusové dopravy II a změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 252/17 navýšení 
příjmů a úpravy ve výdajových kapitolách rozpočtu kraje 2017

Rada kraje po projednání

b e r e  n a  v ě d o m í

a) Zprávu o poradenské činnosti společnosti NEXIA AP a.s. - ekonomické a právní 
poradenské služby související s přípravou podkladů pro rozhodnutí Objednatele o 
kapitálovém vstupu LK do společnosti ČSAD Liberec, a.s.,

b) Znalecký posudek č. 1670/30/17 zpracovaný Ing. Ottou Šmídou, soudním znalcem se 
specializací - ocenění nehmotných aktiv a práv, tržní odhady podniků,

c) Znalecký posudek č. 1672/32/17 zpracovaný Ing. Ottou Šmídou, soudním znalcem se 
specializací - ocenění nehmotných aktiv a práv, tržní odhady podniků

d) Právní stanovisko Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., k 
nutnosti postupovat dle Zákona o veřejných zakázkách,

e) Právní stanovisko Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., k 
přímému zadání dle Zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších 
zákonů,

f) Právní stanovisko Advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., k 
nutnosti notifikovat zřízení vnitřního dopravce

g) Doporučení společnosti NEXIA AP, a.s. k postupu v případě, že Liberecký kraj obdrží více 
výzev k jednání či nabídek ke vstupu do existujících obchodních společností provozujících 
veřejnou autobusovou dopravu, 

i) Stanovisko společnosti NEXIA AP, a.s. k formě vnitřního dopravce,

j) Právní stanovisko JUDr. Blažka

r o z h o d u j e

na základě závěrů a doporučení společnosti NEXIA AP a.s. o tom, že pro Liberecký kraj je 
nejvhodnějším a ekonomicky nejvýhodnější postupem pro stabilní zajištění dopravní 
obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v oblasti Sever zřízení vlastního vnitřního dopravce, 
a to konkrétně formou koupě stávající obchodní společnosti ČSAD Liberec, a.s.

s o u h l a s í

a) se Smlouvou č. OLP/3032/2017 o převodu akcií, mezi Libereckým krajem a společností 
Liberecká autobusová doprava, s.r.o. (LIAD, s.r.o.), IČO: 473 09 440, se sídlem České 
mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, PSČ: 460 06, jejímž předmětem je převod 76 380 kusů 
kmenových akcií společnosti ČSAD Liberec, a.s., IČO: 250 45 504, se sídlem České mládeže 
594/33, Liberec VI-Rochlice, PSČ: 460 06, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 1126, vydaných ve formě na jméno, o 
jmenovité hodnotě jedné akcie 100,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 85,879 % 
základního kapitálu Společnosti a to za kupní cenu 6.821.498,- Kč, 

b) se Smlouvou č. OLP/3034/2017 o postoupení pohledávek mezi Libereckým krajem a 
panem Ing. Petrem Wasserbauerem, nar. 27. září 1943, bytem Soukenická 841/23, Liberec 
VI-Rochlice, PSČ:  460 06, jejímž předmětem je postoupení pohledávek společností ČSAD 
Liberec, a.s., IČO: 250 45 504, se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, PSČ: 
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460 06 a Autocentrum Nord, a.s., IČO: 287 14 199, se sídlem České mládeže 594/33, Liberec 
VI-Rochlice, PSČ: 460 06, Libereckému kraji jakožto nabyvateli za cenu 9 174 116,- Kč,

c) se změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 252/17, kterým se: 

1) navyšují daňové příjmy kraje v celkové výši 20.000.000 Kč

2) snižují výdaje v kapitole 920 09 – Kapitálové výdaje, odbor zdravotnictví, akce „odkup 
nemocnice Frýdlant“ ve výši 20.000.000 Kč

3) snižují výdaje v kapitole 914 06 – Působnosti, odbor dopravy, akce „dopravní obslužnost
autobusová - navýšení mezd řidičů dle nařízení vlády“ ve výši 15.500.000 Kč

4) navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy, akce „majetkový 
vstup do ČSAD Liberec“ ve výši 44.000.000 Kč

5) navyšují výdaje v kapitole 914 10 – Působnosti, právní odbor, činnosti „poradenské a 
právní služby, správní a soudní poplatky“ ve výši 1.500.000 Kč

6) navyšují výdaje v kapitole 919 03 – Pokladní správa, ekonomický odbor, finanční rezervy 
na řešení opatření orgánů kraje ve výši 10.000.000 Kč

a  u k l á d á

Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, předložit záměr majetkového vstupu do společnosti ČSAD 
Liberec a.s., prováděcí smlouvy a změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 252/17 
zastupitelstvu kraje k projednání

Termín: 29. 08. 2017


