22. MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE
DNE 16.08.2017
Bod pořadu jednání:

3.

Název :

Reakce na nabídku společnosti ČSAD Česká Lípa a.s.

Důvod předložení:

Žádost předkladatele

Zpracoval:

Mgr. Leoš Teufl
vedoucí oddělení dozoru a legislativy

Projednal:

Mgr. Karel Ulmann
vedoucí právního odboru

Předkládá:

Martin Půta
hejtman

K jednání přizván:

Návrh na usnesení:
Rada kraje po projednání
bere na vědomí
nabídku společnosti ČSAD Česká Lípa a.s., se sídlem Lumiérů 181/41, Hlubočepy, 152 00
Praha 5, k odprodeji části závodu společnosti Libereckému kraji,
schvaluje
návrh odpovědi Libereckého kraje na nabídku společnosti ČSAD Česká Lípa a.s., na odprodej
části závodu společnosti Libereckému kraji,
a ukládá
Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, zaslat schválenou odpověď společnosti ČSAD Česká Lípa
a.s.
Termín: 21. 08. 2017
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Důvodová zpráva:
Dne 27. června 2017 přijalo Zastupitelstvo Libereckého kraje usnesení č. 297/17/ZK, kterým
schválilo záměr jednat za účelem majetkového vstupu nebo založení nové společnosti se
společnostmi ČSAD Liberec, a.s., BusLine a.s a ČSAD Česká Lípa a.s. a vlastníky (akcionáři)
těchto společností a uložilo hejtmanovi kraje vést konkrétní jednání o majetkovém vstupu
Libereckého kraje do obchodní společnosti zabezpečující provoz veřejné autobusové dopravy
nebo založení nové společnosti a předložit zastupitelstvu kraje návrh konkrétního projektu a
postupu ve věci, včetně zdůvodnění navrhovaného řešení, jeho výhod, benefitů a rizik na
jednání dne 29. 8. 2017.
Společnostem BusLine a.s. a ČSAD Česká Lípa a.s. byla hejtmanem kraje zaslána nabídka k
jednání, s tím, že pokud mají o jednání zájem, aby předložily konkrétní nabídku v rozsahu a
formě obdobné jako ČSAD Liberec a.s. Termín pro předložení vstupní nabídky byl stanoven
na 10. srpna 2017.
Společnost ČSAD Česká Lípa a.s., zaslala nabídku dne 4. srpna 2017 a je předložena radě
kraje jako příloha č. 1 tohoto materiálu. Dále je radě kraje přeložen návrh reakce Libereckého
kraje, kde jsou popsány i další kroky, které je třeba učinit. Pokud budou jednání úspěšná,
bude následně radě kraje přeloženo zadání posouzení nabídky a dohoda o mlčenlivosti.
Stejnou nabídku učinila i společnost BusLine a.s a byla projednána na radě kraje 4. srpna
2017.
Přílohy:
003_P01_nabidka_csad_CL_prodej_zavodu
003_P02_reakce_LK_CSAD_CL
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