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Vážení,
ohledně Vaší žádosti, podané na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), ze dne
15.8.2016, ve které požadujete informace strukturované do jednotlivých dílčích oblastí, vám
Krajský úřad Libereckého kraje sděluje následující:
Informace týkající se kategorie příspěvkové organizace a obchodní společnosti kraje:
1. Žádáme vás o kompletní seznam obchodních společností s majetkovou účastí kraje včetně
výše majetkového podílu.
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s.r.o. – IČ: 48267210 = 100%
KORID LK, spol. s.r.o. – IČ: 27267351 = 100%
Silnice LK, a.s. – IČ: 28746503 = 100%
Krajská nemocnice Liberec, a.s. – IČ: 27283933 = 74,23%
KNL Catering s.r.o. – IČ 04376951 = 74,23%
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. – IČ: 27283518 = 100%
Školní statek Frýdlant, spol. s.r.o. - IČ: 27308481 = 100%
2. Jaký orgán kraje schvaluje změny stanov obchodních společností 100 % vlastněných
krajem?
O změně stanov obchodních společností se 100% majetkovou účastí kraje rozhoduje rada
kraje dle ust. § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., v platném znění.
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3. Mají obchodní společnosti ovládané krajem ve svých společenských smlouvách (stanovy,
zakladatelská listina apod.) explicitně uvedeno, že jsou povinným subjektem dle zákona č.
106/1999 Sb.
Ne, není to zákonná náležitost.
4. Mají obchodní společnosti ovládané krajem ve svých společenských smlouvách (stanovách
a dalších zakládacích dokumentech) vyloučenu možnost zakládat dceřiné společnosti či
kupovat jiné společnosti?
Ne, není to zákonná náležitost.
5. Má kraj formulovánu vlastnickou politiku pro jím ovládané obchodní společnosti (existence
strategických dokumentů k řízení a rozvoji jednotlivých obchodních společností, existence
výkonnostních indikátorů hospodaření)?
V současné době nemá kraj formulovánu vlastnickou politiku pro jím ovládané obchodní
společnosti.
Informace týkající se kategorie rozpočet:
1. Je na oficiální webové stránce kraje k dispozici přehled všech schválených rozpočtových
opatření provedených v roce 2016?
Ano - na oficiální webové stránce Libereckého kraje je každý měsíc (zpravidla s výjimkou
měsíce července) jako součást programu resp. materiálů k projednávaným bodům na
příslušné zasedání zastupitelstva kraje veřejnosti přístupný přehled všech schválených
rozpočtových opatření za uvedené období (konkrétně se jedná o písemnou informaci –
Plnění rozpočtu kraje za období…).
Jako příklad připojujeme odkaz na oficiální webové stránky kraje 21. 06. 2016 - Návrh
programu 06. jednání zastupitelstva (2016) | Liberecký kraj, kde je v rámci bodu 79 b)
v příloze č. 1 uveden „Přehled změn rozpočtu a rozpočtových opatření přijatých v období od
1. ledna do 31. května 2016.
Tento veřejně dostupný dokument taktéž připojujeme přílohou.
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