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7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE 

DNE 29.08.2017 

 
Bod pořadu jednání: 68. 

  

Název : 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 

 

Důvod předložení: Usnesení č. 1505/17/mRK 

 

Zpracoval: Mgr. Leoš Teufl 

vedoucí oddělení dozoru a legislativy 

 

Projednal: Rada kraje dne 16.8.2017 a 28.8.2017 

 

Dopravní výbor dne 22.8.2017 

výbor 

Finanční výbor dne 25.8.2017 

výbor 

Mgr. René Havlík 

ředitel krajského úřadu 

Mgr. Ivana Jarošová 

vedoucí odboru kancelář ředitele 

Ing. Jan Čáp 

vedoucí odboru dopravy 

Ing. Monika Šulcová 

vedoucí oddělení dopravní obslužnosti 

Mgr. Martina Šťastná 

vedoucí oddělení veřejných zakázek 

Ing. Jan Klíma 

vedoucí ekonomického odboru 

Mgr. Karel Ulmann 

vedoucí právního odboru 

PhDr. Riegerová Alena 

vedoucí odboru zdravotnictví 

 

Předkládá: Martin Půta 

hejtman 

 

K jednání přizván:       

      

 

Návrh na usnesení: 
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Zastupitelstvo kraje po projednání 

b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci hejtmana kraje o jednáních za účelem majetkového vstupu se společnostmi ČSAD 

Liberec, a.s., BusLine a.s a ČSAD Česká Lípa a.s. a vlastníky (akcionáři) těchto společností, 

rozhoduje 

a) 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. 

b) o majetkovém vstupu Libereckého kraje do společnosti ČSAD Liberec, a.s., se sídlem 

České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, IČO 25045504,   

schvaluje 

a) Smlouvu 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) Smlouvu 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: 

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) odkládací podmínku, která podmiňuje majetkový vstup do ČSAD Liberec, a.s., a uzavření 

smluv č. OLP/3032/2017 a OLP/3034/2017 tou skutečností, že Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže nezakáže Libereckému kraji v blokační lhůtě do 17. 10.2017 uvedené smlouvy 

uzavřít, či nevydá takové rozhodnutí, které by Libereckému kraji přímo či nepřímo uzavření a 

plnění smluv neumožňovalo 

d) změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 252/17, kterým se snižují výdaje v kapitole 920 

09 – Kapitálové výdaje, odbor zdravotnictví, akce „odkup nemocnice Frýdlant“ ve výši 

20.000.000 Kč a současně se navyšují výdaje v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje, odbor 

dopravy, akce „majetkový vstup do ČSAD Liberec“ ve výši 20.000.000 Kč 

a  u k l á d á  

Martinu Půtovi, hejtmanovi kraje, podepsat po uplynutí blokační lhůty Smlouvu č. 

OLP/3032/2017 a Smlouvu č. OLP/3034/2017 

                                                                                                        Termín:   31. 10. 2017 
 


