STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
8. schůze rady města dne: 17.04.2018
Bod pořadu jednání:
Informace o dopisu adresovaném Radě a Zastupitelstvu města Liberec a návrh odpovědi
Stručný obsah: Stručný obsah: Odbor ekonomiky informuje radu města o obsahu dokumentu pana
Vladimíra Mastníka, zastupitele Libereckého kraje ve věci údajného záměru SML na vyplacení
pohledávek za společností ČSAD a nákupu jejích akcií. Zároveň odbor ekonomiky předkládá návrh
odpovědi.

MML, Odbor ekonomiky
Důvod předložení: poskytnutí informací pro RM v souladu se směrnicí 4T, přílohou č. 5
Zpracoval:

Ondrová Pavla, Ing. - finanční a procesní analytik, odbor ekonomiky

Projednáno s:

Mgr. Janem Korytářem, náměstkem pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
Mgr. Janem Audym, vedoucím odboru právního a veřejných zakázek

Předkládá:

Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

ZM 4 - 26.04.2018 (informace)
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
bere na vědomí
předloženou informaci a schvaluje navrženou odpověď

ukládá
1. v zákonné lhůtě odeslat schválenou odpověď a zajistit její podpis
P: Karban Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru ekonomiky
T: 17.04.2018
2. předložit informaci do zastupitelstva města
P: Korytář Jan, Mgr. - náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
T: 26.04.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva
Odbor ekonomiky informuje radu města o obsahu dokumentu pana Vladimíra Mastníka, zastupitele
Libereckého kraje ve věci údajného záměru SML na vyplacení pohledávek za společností ČSAD a nákupu
jejích akcií. Zároveň odbor ekonomiky předkládá návrh odpovědi.

Dne 27.3.2018 byl členům Rady a Zastupitelstva statutárního města Liberec doručen dopis pana
Vladimíra Mastníka, zastupitele Libereckého kraje, zaevidovaný pod číslem jednacím CJ MML
072364/18, ve kterém je informuje, že ve věci vykoupení pohledávek za společnosti ČSAD Liberec, a.s.
a nákupu jejích akcií, se na zastupitelstvu SML měl dne 22.2.2018 projednávat bod 022 „Zvýšení podílu
města ve společnosti ČSAD Liberec, a.s.“ Upozorňuje město na přezkum podnětu Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“), ve kterém ÚOHS potvrdil, že by se jednalo o veřejnou
podporu, a že v případě podpory podniku v obtížích musí být nákup akcií schválen předem Evropskou
komisí (přezkum ÚOHS je součástí zaslaného dokumentu, viz. příloha č.1). Dále chce znát stanovisko
SML, zda jsou kroky ve věci ČSAD Liberec, a.s. skutečně mezi SML a LK koordinovány a zároveň
žádá stanovisko, jak se SML staví k problematice veřejné podpory, kterou bude nákup akcií ČSAD
Liberec, a.s. jako podniku v obtížích představovat, resp. zda již SML v této věci požádalo o schválení
Evropskou komisi.
Odbor ekonomiky předkládá radě města návrh odpovědi.
„ Vážený pane zastupiteli,
na základě Vašeho dopisu Vás informujeme, že bod 022 byl na jednání zastupitelstva města dne
22.2.2018 stažen z programu zasedání zastupitelstva města. Pokud by byl záměr nákupu akcií ČSAD
Liberec, a.s. a případné vykoupení pohledávek za touto společností zastupitelstvem města projednáván,
byla by tato záležitost řešena, aby byla zcela v souladu s platnými právními předpisy, což znamená i
v souladu s pravidly veřejné podpory.“
Přílohy materiálu nejsou zveřejněny z důvodu interní komunikace mezi SML a LK.

Přílohy:
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