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Informace SLK ze Zastupitelstva LK ze dne 29. 3. 2016

1) Bod 10: Návrh novely zákona o  rozpočtovém 
určení daní.

Tímto bodem byl schválen návrh navýšení podílu 
obcí na výnosu DPH, novela zákona by měla platit  
od 1. ledna 2018. Schéma platné v roce 2016 naleznete 
na straně 3 Magazínu.

2) Bod č. 32: Změna rozpočtu – rozpočtové opatře-
ní č. 75/16 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery, 
odboru sociálních věcí, dofinancování protidro-
gových služeb z  rozpočtu Libereckého kraje na 
rok 2016.

Zastupitelé schválili poskytnutí účelové neinvestič-
ní dotace na dofinancování protidrogových služeb 
v  roce 2016 ve výši 3.200.000 Kč pro organizace 
Advaita, Most k naději a Laxus. Jedná se o ambulant-
ní léčbu, kontaktní a  poradenské služby, služby ve 
vězení a terénní programy.

3) Bod č. 44: Účelové dotace v rámci schváleného 
rozpočtu odboru životního prostředí a zeměděl-
ství 2016.

Jedná se o schválení přidělených dotací úspěšným 

žadatelům v  celkové výši 2.654.000 Kč. Seznam 
příjemců naleznete přímo pod bodem 44. 

4) Bod č. 45: Lesnický fond Libereckého kraje 
– úprava statutu a  vyhlášení programu Pod-
pora zmírnění následků sucha v lesích.

Program Podpora zmírnění následků sucha v le-
sích je mimořádný dotační program, který reaguje  
na značné poškození lesů suchem v  roce 2015. 
Dosud počítal Lesnický fond pouze s jedním pro-
gramem, proto byla nutná úprava statutu. Celko-
vý finančního objem vyhlášeného Programu je 
2.500.000 Kč, veškeré další informace naleznete 
přímo pod bodem 45.

5) Bod č. 50:  Změna rozpočtu – rozpočtové opat-
ření č. 92/16 - rozhodnutí o poskytnutí dotací  
z  Dotačního fondu Libereckého kraje, pro-
gram 2.7 - Program na podporu činností ma-
teřských center.

Jedná se o schválení 19 dotací z uvedeného Pro-
gramu v celkové výši 999.873 Kč. Seznam úspěš-
ných žadatelů naleznete přímo pod bodem 50. 

Dne 29. 3. 2016 se konalo 3. Zastupitelstvo LK v roce 2016. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční 
informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online 
na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách 
Libereckého kraje:
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/29-03-2016-navrh-programu-03-jednani-zastupitelstva-2016
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6) Bod č. 53: Změna rozpočtu – rozpočtové opat-
ření č. 101/16 – snížení výdajů kapitoly 923 
03 ekonomického odboru a  navýšení výdajů 
v kapitole 923 02 odboru regionálního rozvoje  
a  evropských projektů – projektový záměr 
„Technika pro Zdravotnickou záchrannou služ-
bu Libereckého kraje“.

Jedná se o  vyčlenění finančních prostředků na 
přípravu projektové žádosti, jejímž předmětem je 
pořízení specializované techniky pro vybrané vý-
jezdové základny Zdravotnické záchranné služby 
Libereckého kraje  - Sanitní vozidla (ambulance),  
zdravotnické přístroje (defibrilátory, monitory, 
ventilátory apod.), primární a záložní komunikační 
technologie (radiostanice), náhradní zdroje elek-
trické energie, ICT se schopností provozu ve ztíže-
ných podmínkách (tablety, tiskárny, apod.), terénní 
vozidlo 4x4 s  tažným zařízením, příp. terénní am-
bulance typu B 4x4, sanitní vozidlo (ambulance) 
uzpůsobená pro přepravu nadměrných pacientů.

7) Bod č. 54: Vyhlášení programu 2.2 - Regionál-
ní inovační program v  rámci Dotačního fondu 
Libereckého kraje – oblast podpory regionální 
rozvoj

Tímto bodem bylo schváleno vyhlášení uvedeného 
programu, účelem podpory je posílení ekonomic-
ké prosperity regionu prostřednictvím transferu 

znalostí akademického a výzkumného sektoru do 
praxe podniků, a to prostřednictvím stimulace na-
vázání smluvní spolupráce mezi podnikatelskými 
subjekty se sídlem nebo provozovnou na území 
Libereckého kraje a  vysokými školami, veřejnými 
výzkumnými institucemi či výzkumnými organiza-
cemi. Lhůta pro podávání žádostí je 2. 5. 2016 – 15. 
6. 2016, celkový finanční objem určený pro tuto vý-
zvu je 1.900.000 Kč. 

8) Bod č. 60: Dlouhodobý záměr vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kra-
je 2016 

Dlouhodobý záměr na období 2016 – 2020 nava-
zuje na Dlouhodobý záměr za předchozí období  
(2012 – 2016) a další koncepční a strategické doku-
menty Libereckého kraje dotýkající se vzdělávání  
a  lidských zdrojů obecně. Současně je žádoucí 
propojení tohoto dlouhodobého záměru na stra-
tegické směřování využití Evropských strukturál-
ních a  investičních fondů pro roky 2014 – 2020, 
především prostřednictvím Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaného regio-
nálního operačního programu.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková 
předsedkyně klubu zastupitelů
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Schema rozpočtového určení daní (od 1. 1. 2016)

Schéma rozpočtového určení daní  od 1. 1. 2016 

 
 

20,83 % – obce 
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Změna pro Liberecký kraj chce navrhnout  
odvolání radního pro dopravu Vladimíra Mastníka
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SLK s tímto návrhem zásadně nesouhlasí – ZpLK uvádí ve svých odůvodněních lživé informace.

1. Nedokončený desetiletý tendr na autobusovou dopravu a údajné jednání ve prospěch firmy BusLine 
– tendr stále řeší Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, prozatím byly všechny kroky re-
zortu dopravy v této zakázce shledány v souladu se zákonem. Oproti tomu si neodpustíme 
připomenout schůzku v kanceláři tehdejší náměstkyně hejtmana Kocumové se zástupci jed-
noho z uchazečů – ICOMU nebo spolupráci bývalého předsedy představenstva DPMLJ Josefa 
Šedlbauera s právníky, kteří ICOM standardně zastupují.

2. ZpLK uvádí, že odbor dopravy Lk nezvládl koordinaci dopravních opatření v  souvislosti s  uza-
vírkou silnice Kunratice – Lukášov  a nezajistil kratší interval tramvajové dopravy mezi Libercem 
a  Jabloncem – uvedená uzavírka byla povolena Magistrátem města Liberce, Liberecký kraj 
předem připravil finance na možné posílení tramvajových spojů a objízdné trasy pro autobu-
sy, aby se obyvatelé dotčených částí bez problémů dostali do zaměstnání a škol. Do součas-
nosti nebyl prokazatelně zaznamenán dramatický skokový nárůst cestujících. 

3. Kraj údajně dlouhodobě nerozvíjí krajský integrovaný systém IDOL – v této oblasti se momen-
tálně pracuje na rozsáhlé modernizaci – především odbavovacího systému. I  přesto došlo 
k rozšíření integrovaného systému do tří nových regionů a zapojení dalších nových dopravců.

4. Absence krajského dispečinku dopravy, která díky tomu často nenavazuje – projekt zřízení Cen-
trálního dispečinku IDOL je rozdělen do sedmi etap, které jsou naplňovány podle předem 
schváleného harmonogramu. V  druhé polovině roku 2016 bude zřízeno pracoviště, které 
bude celodenně a celotýdenně obsazeno dispečery.

„Návrh na odvolání radního Vladimíra Mastníka považujeme za absurdní – za jeho vedení došlo mimo 
jiné k definitivnímu odstranění povodňových škod z roku 2010 nebo k historicky nejvyšším investicím do 
oprav krajských komunikací – 3,9 mld Kč, na dalších důležitých projektech se pracuje“, uvedl hejtman 
Martin Půta.

http://www.starostoveprolibereckykraj.cz
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Liberecký kraj vybral firmu, která provede rekonstrukci 
bývalého VÚTS na tzv. Evropský dům
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Změna pro Liberecký kraj ale s průběhem veřejné zakázky ani s výběrem vítězného ucha-
zeče nesouhlasí, opět uvádí další lživé informace o průběhu výběrového řízení.

O  podmínkách uvedené zakázky se mohli všichni zastupitelé seznamovat už od roku 2015, 
celá dokumentace je zveřejněna na veřejně přístupném  profilu zadavatele Libereckého kraje. 
Z obdržených sedmi nabídek uchazečů byly dvě vyloučeny kvůli neprokázání splnění kvalifika-
ce, dva nesplnili zadávací podmínky a jeden pro neopodstatněné zdůvodnění mimořádně nízké 
nabídkové ceny. „Pokud uchazeče vyzveme, aby doložil další potřebné doklady, že požadovanou 
kvalifikaci splňuje a on tak ve stanovené lhůtě neučiní, logicky z toho vyvozujeme, že o tuto zakázku 
už dál nemá zájem, “ uvádí Marek Pieter, náměstek pro ekonomiku, investice, správu majetku 
a informatiku. 

Po posouzení nabídek zbyly dvě – uchazeče SYNER, s. r. o. a uchazeče OHL ŽS, A. S. Mezi těmito 
dvěma nabídkami bylo rozhodováno už pouze na základě nižší ceny, kterou nabídla společnost 
SYNER, s. r. o. Jedná se o první veřejnou zakázku na rekonstrukci objektu, ve které tato společ-
nost za současného vedení kraje zvítězila. Co se týká stavebních prací – společnost SYNER, s. r. o.  
získala od roku 2013 pouze dvě zakázky za celkem 6 587 869,81 Kč včetně DPH. Celkový objem 
zadaných stavebních zakázek od roku 2013 přitom činil přes 2 miliardy korun (celkem se jedna-
lo o 222 veřejných zakázek, z nichž ve dvou zvítězila společnost SYNER, s. r. o.).

„Zastupitelé ZpLK dále tvrdí, že nebyli nikdy přizváni do výběrových komisí u těchto veřejných 
zakázek. Není to pravda – všechny zastupitelské kluby byly s touto možností seznámeny. Jediný 
klub ZpLK této možnosti nevyužívá, protože jeho členové odmítají přijmout odpovědnost, kdy 
člen komise ručí svým majetkem a přebírá plnou zodpovědnost“, dodává náměstek hejtmana 
Marek Pieter. 
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Dne 24. 3. 2016 byla sněmem SLK schválena kandidátka pro letošní krajské volby. Za naši-
mi kandidáty stojí především úspěšná práce v obcích a městech, kde dostávají opakovaně 
důvěru občanů. 

Na kandidátce jsou 3 zastupitelé, 38 starostů, poslanec, senátor, dva krajští radní, dva náměstci hejt-
mana a hejtman. Kandidátka je podporována starosty a místostarosty ze 145 obcí Libereckého kraje.

[1] Martin Půta

44 let, hejtman Libereckého kraje od roku 
2012, starosta Hrádku nad Nisou v letech 
2002 – 2012, původní povolání technolog 
a vedoucí výroby, od roku 2011 předseda 
Euroregionu Nisa, ženatý, tři děti.

[2] PhDr. Hana Maierová

62 let, statutární náměstkyně hejtmana, 
řízení rezortu cestovního ruchu, památkové 
péče a kultury od roku 2012, starostka Tur-
nova v letech 2006 - 2012, původní povolání 
historička – archivářka, vdaná, dvě děti, tři 
vnoučata.

[3] Marek Pieter

42 let, náměstek hejtmana, řízení rezortu 
ekonomiky, investic, správy majetku a infor-
matiky, v letech 2002 – 2012 starosta Desné, 
původní povolání technický pracovník a ve-
doucí výroby, ženatý, čtyři děti.

[4] Ing. Eva Burešová

38 let, od roku 2010 starostka městka Doksy, 
od roku 2012 krajská zastupitelka, předchozí 
povolání ředitelka Obecně prospěšné společ-
nosti Máchovo jezero, dvě děti.

[5] Ing. Květa Vinklátová

50 let, od roku 2014 zastupitelka Statutárního 
města Liberec, členka občanského sdružení 
Náš kraj, majitelka nakladatelství KNIHY 555 
Liberec, dvě děti.

[6] Lena Mlejnková

41 let, od roku 2015 starostka Semil, v před-
chozím období místostarostka, od roku 2012 
krajská zastupitelka, již 20 let dobrovolná 
hasička, vdaná, dvě děti.

Kandidátka SLK pro krajské volby
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[7] Ing. Vladimír Boháč

65 let, předseda okresní organizace ČUS v Li-
berci od r. 1990, předseda Krajské organizace 
ČUS Libereckého kraje od r. 2001, původní 
povolání technik a ekonom, od roku 2012 
krajský zastupitel, ženatý, dvě děti.

[8] Ing. Michael Canov

55 let, starosta města Chrastava od roku 2002, 
od roku 2012 krajský zastupitel, stále působí 
i jako učitel chemie na libereckém gymnáziu.

[9] Mgr. Jaromír Dvořák

55 let, starosta Nového Boru od roku 2010, od 
roku 2012 krajský zastupitel, původní povolá-
ní středoškolský učitel, ženatý, dvě děti.

[10] Mgr. Jan Farský

36 let, od roku 2010 Poslanec parlamentu ČR, 
v letech 2006 – 2014 starosta Semil, původní 
povolání právník, v letech 2008 – 2010 krajský 
zastupitel, vedoucí skautského střediska v Se-
milech, ženatý, jedno dítě.

[11] Vladimír Stříbrný

47 let, starosta Heřmanic od roku 2002, kraj-
ský zastupitel od roku 2012, dobrovolný hasič 
od roku 1982, ženatý, tři děti.

[12] Mgr. Jiří Ulvr

44 let, starosta Studence od roku 2006, původ-
ní povolání prodejní zástupce, ženatý, tři děti.

[13] Jiří Löffelmann

56 let, starosta Skalice u České Lípy od roku 
1994, krajský zastupitel od roku 2012, ženatý, 
tři děti

[14] Mgr. Petr Tulpa

57 let, člen rady kraje, řízení rezortu zdravot-
nictví, v letech 2006 – 2010 starosta Jablonce 
nad Nisou, původní povolání středoškolský 
učitel, ženatý, dvě děti.

[15] Vladimír Mastník

69 let, člen rady kraje, řízení rezortu dopravy, 
v letech 1998 – 2003 a 2006 – 2014 starosta 
Lomnice nad Popelkou, ženatý, dvě děti.

[16] Mgr. Daniel David

44 let, starosta Janova nad Nisou od roku 2001, 
původní povolání učitel ZŠ, ženatý, tři děti.

[17] Bc. Jan Sviták

42 let, starosta obce Prysk, předseda Svazku 
obcí Novoborsko, ženatý, dvě děti.

[18] Josef Horinka

47 let, od roku 2012 starosta Hrádku nad 
Nisou, 25 let předseda fotbalového oddílu 
TJ Slovan Hrádek n. N., ženatý.

[19] Mgr. František Lufinka

58 let, od roku 2014 starosta Železného Brodu, 
původní povolání učitel, ženatý, dvě děti.

[20] Ing. Tomáš Hocke

40 let, starosta Turnova od roku 2013, profesí 
stavební inženýr, turnovský skaut, ženatý, 
dvě děti.

[21] Lukáš Pohanka

37 let, v letech 2008 – 2013 a 2014 – dosud 
starosta Vratislavic nad Nisou, ženatý, dvě děti.

[22] Bc. František Kučera

48 let, starosta Kamenického Šenova od roku 
2010, ženatý, dvě děti.

[23] Eva Zbrojová

53 let, starostka Harrachova od roku 2010, 
původní povolání podnikatelka v cestovním 
ruchu a provozovatelka městského infocent-
ra, vdaná, dvě děti.

[24] Jaroslav Demčák

38 let, starosta Hejnic od roku 2014, místosta-
rosta v letech 2006 – 2014, původní povolání 
učitel.

[25] Mgr. Vladimír Vyhnálek

50 let, starosta Tanvaldu od roku 2014, pů-
vodní povolání učitel, dvě děti.

[26] Ing. Jana Čechová

53 let, starostka Jilemnice od roku 2014, 
v letech 2006 – 2014 místostarostka, vdaná, 
dvě děti.

http://www.starostoveprolibereckykraj.cz
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[27] Ing. Radek Lípa

36 let, starosta Zákup od roku 2010, původní 
povolání lesník, myslivec, jedno dítě

[28] Jiří Černý

32 let, starosta Zlaté Olešnice od roku 2010, 
krajský předseda Sdružení místních samo-
správ, člen rady mládeže hasičů Jablonec n. N., 
ženatý, dvě děti

[29] Markéta Khauerová

40 let, starostka Hodkovic nad Mohelkou od 
roku 2014, vdaná, dvě děti

[30] Ing. Petr Matyáš

39 let, starosta Rokytnice nad Jizerou od roku 
2003, dobrovolný hasič, ženatý, dvě děti

[31] Štěpán Slaný

32 let, hráč a manažer FBC Česká Lípa, zastu-
pitel města Česká Lípa od roku 2014, ženatý, 
jedno dítě

[32] Ing. Jiří Formánek

38 let, starosta Bílého Kostela nad Nisou od 
roku 2006, jedno dítě

[33] Lenka Malá

48 let, starostka Tatobit od roku 2006, hasička, 
myslivec, vdaná, dvě děti

[34] Jiří Rýdl

53 let, starosta Jablonného v Podještědí od 
roku 2014, v letech 2010 – 2014 místostaros-
ta, rozvedený, dvě děti

[35] Ing. Jan Mečíř

58 let, v letech 1996 – 2002 ředitel střední 
průmyslové školy, od roku 2002 starosta 
Stružnice, ženatý, jedno dítě

[36] Mgr. Jan Berki

34 let, od roku 2014 zastupitel Statutárního 
města Liberec, vysokoškolský učitel, dlouho-
letý aktivní skaut

[37] Jaroslav Kořínek

51 let, starosta Desné od roku 2012, ženatý, 
tři děti

[38] Milan Götz

33 let, starosta Kunratic od roku 2010, dobro-
volný hasič, ženatý

[39] Ing. Luděk Sajdl

51 let, starosta obce Přepeře od roku 2002, 
ženatý, dvě děti

[40] František Kaiser

67 let, starosta Mimoně od roku 2006, ženatý, 
tři děti

[41] Jiřina Brychcí

51 let, starostka OSH Jablonec nad Nisou od 
roku 2005, vdaná, jedno dítě

[42] Michal Rezler

54 let, starosta Malé Skály od roku 2010, sta-
rosta Sboru dobrovolných hasičů Malá Skála, 
ženatý, dvě děti

[43] Zbyněk Polák

45 let, starosta Žandova od roku 2006

[44] Luboš Marek

49 let, starosta Kořenova od roku 1998, ženatý, 
tři děti

[45] Jiří Vosecký

64 let, senátor Parlamentu ČR, starosta Okrouh-
lé v letech 1996 – 2014, ženatý, dvě děti

[46] Leona Vránová

49 let, starostka Šimonovic od roku 2006, 
vdaná, dvě děti

[47] Mgr. Zdeněk Hlinčík

55 let, starosta Stráže pod Ralskem od roku 
2014, ženatý, dvě děti

[48] Mgr. Josef Šimek

39 let, starosta Lomnice nad Popelkou od roku 
2014, místostarosta v letech 2006 – 2014, pů-
vodní povolání učitel, ženatý, dvě děti

[49] Jindřiška Halasníková

46 let, starostka Sosnové od roku 2010, vda-
ná, dvě děti

[50] Jana Mlejnecká

63 let, starostka Chotyně od roku 2002, čtyři děti

http://www.starostoveprolibereckykraj.cz

