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Rozhovor se 
starostou Pieterem
... na str. 4

zadlužování kraje 
pokračuje

Je to jednoduché. Prostě na NĚCO si půjčíte. Proč ne? Zvlášť když vy tu 
půjčku nejspíš splácet nebudete... Je to chování nedospělých dětí, nebo 

chování finančně negramotných osob, které padají do dluhových pastí? Ani jedno! Takové 
je jednání vašich krajských radních.

Starostové půjdou do krajských
voleb samostatně

Sněm Starostů pro Liberecký kraj rozhodl ve čtvrtek 
29. 3. 2012 na svém jednání o tom, že do podzimních 
krajských voleb sestaví samostatnou kandidátku. 
Dnes se v našich novinách můžete seznámit s kan-
didáty z první dvacítky, kteří reprezentují všechny re-
giony Libereckého kraje, malé vesnice i velká města.  
A proč jdou Starostové do voleb samostatně? Jednání 
s TOP 09 probíhala od jara roku 2011 a nakonec bohu-
žel nepřinesla konečné řešení v podobě společného 
projektu v našem kraji. Pro mě osobně je výsledek roční 
práce nad společnou kandidátkou s TOP 09 zklamáním, 
tomuto projektu jsem věnoval mnoho úsilí a energie. 
Přesto se nám nepodařilo jednání dotáhnout do úspěš-
ného konce a vybalancovat přání a očekávání obou 
stran tak, aby společnou kandidátku mohli jak „staros-
tové“, tak „topáci“ podpořit nejenom rozumem, ale i srd-
cem. Dospěli jsme proto k názoru, že další vyjednávání 
bude jak z pohledu času, tak z pohledu vzájemné důvě-
ry znamenat spíš další komplikace a nedorozumění. 
Jak Starostové, tak i TOP 09 tedy postaví svoji vlastní kan-
didátku a obsadí ji lidmi, kterým dají důvěru a podporu. 
Kandidátka starostek a starostů a dalších osobností se 
zkušenostmi z komunální politiky Vás chce oslovit s pro-
gramem zaměřeným na řešení problémů Libereckého 
kraje. Krajské volby nebudou rozhodovat o pražské poli-
tice, o složení parlamentu a o vládních reformách. Stejně 
jako Vy se s údivem díváme na kauzy a řadu příkladů ne-
odpovědného nakládání s veřejnými penězi. Myslíme si, 
že zastavit je nejlépe můžeme tím, že začneme měnit věci 
kolem sebe. Na našich vesnicích a městech se o to snaží-
me, řadu opatření jsme již úspěšně zavedli do každoden-
ního fungování. Naším cílem je odpovědnou, vstřícnou 
a průhlednou politiku prosadit také na úrovni kraje.
Opravy krajských silnic, středních škol, zařízení sociální 
péče nejsou ani levicovým, ani pravicovým politickým 
tématem. Je to otázka zodpovědné a efektivní správy 
veřejného majetku, kterou mohou nejlépe prosadit 
lidé zvyklí na každodenní práci v místní samosprávě, 
na komunikaci s obyvateli a hledání nejlepších řešení 
jejich problémů.
S přáním krásného jarního dne

Váš Martin Půta

Martin Půta
starosta Hradku nad Nisou
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Když minulé vedení kraje (ODS + ČSSD) vyhlásilo svojí 

prioritou stravování v liberecké nemocnici, podpořilo 

nemocnici v získání bankovního úvěru na rekonstruk-

ci stravovacího traktu. Oslnivá dráha dnešní chlouby 

liberecké nemocnice, KNL Catering, byla nastartová-

na. Čerpání úvěru bylo hezky rozloženo na několik let, 

peněz bylo dost, jen se musely prostavět a proinves-

tovat. Moc hezká slova… Stavba stála v prosinci 2006. 

A od té doby je stravování v liberecké nemocnici 

na opravdu vysoké úrovni. 

KLn Catering – oVLádL jSeM ring
Je dokonce tak vysoká, že KNL Catering nabízí slavnost-

ní hostiny a rauty, dokonce svatební hostiny na louce 

včetně postavení a pronájmu stanů a grilů. Umění 

manažerů a kuchařů KNL Catering je tak špičkové, že 

umí zařadit do stravování firmy Denso Manufacturing 

Czech dvě japonská jídla denně včetně sushi.  KNL Ca-

tering se opravdu daří. Ze své centrální kuchyně v are-

álu nemocnice pravidelně zásobuje již 17 stravovacích 

středisek. Jen podle dříve uzavřené dohody přebírá 

splácení úvěru od nemocnice úřad Kraje. Na přelomu 

roku 2012 to bylo ještě přes 59 miliónů korun. Radní se 

po volbách mění, dluhy zůstávají.

PoLožKy rozPočtu  Má dáti – doStaL
Liberecký kraj hospodaří s rozpočtem přes šest miliard 

korun. Podstatnou část jeho zadlužení tvoří úvěr 750 

miliónů korun, který si vzal na opravy svých komunikací. 

O úvěru na rekonstrukci stravovacího traktu Krajské ne-

mocnice Liberec již byla řeč, další dluhy souvisejí s finan-

cováním projektů, na něž kraj získal dotace z evropských 

fondů. Kraj také ručí za některé úvěry svých organizací. 

„V průběhu roku 2011 buď vyvstala potřeba nových 

investičních akcí, které byly v režimu záměru schvále-

ny radou nebo zastupitelstvem, nebo došlo u někte-

rých akcí k potřebě navýšení. Je to standardní postup, 

který činím každý rok,“ vysvětlil Deníku radní pro eko-

nomiku Zdeněk Bursa. Sociálnědemokratické vedení 

kraje teď řeší, kde a jak peníze získat. 

MoSty a SiLniCe, to je naše LeViCe
Ze 750 milionů korun, které si kraj v minulosti půjčil 

na opravy mostů a silnic, vyčerpal letos posledních 25 mi-

lionů, výše nesplacené jistiny je 716 miliónů. V kraji bylo 

ale na konci loňského roku ještě  219 mostů ve špatném 

až havarijním stavu, sedmi z nich hrozí uzavření. Na jejich 

celkovou rekonstrukci by prý podle Seppa potřeboval tři 

čtvrtě miliardy korun. Proto bylo vybráno 72 mostů, kte-

ré jsou v nejhorším stavu, do jejichž oprav chce dávat 

kraj v příštích pěti letech 100 milionů ročně. To je dohro-

mady 500 miliónů Kč. 

Vykryje kraj tuto potřebu dalším úvěrem? Ano, a s hez-

ky rozloženým čerpáním. Z předjednaných 470 milió-

nů nového úvěru již letos padlo na silnice 17 miliónů. 

Účet je otevřený, úroky běží.

„Se splácením dalších závazků ale můžeme mít problém. 

Měli bychom proto šetřit a své výdaje pečlivě vážit,“ 

upozornil starosta Desné Marek Pieter. Už letos budou 

zřejmě daňové příjmy kraje o 260 milionů nižší, než se 

čekalo, a s nižšími příjmy počítá kraj i v dalších letech.

Naproti tomu šéf dopravy Martin Sepp navrhuje kraj 

zadlužit. V rozhovoru pro Liberecký deník řekl: „Nalijme 

si čistého vína – nešlo by o žádnou katastrofu. Já bych 

s tím neměl problém. Měli bychom se vykašlat na něja-

ké ratingy, které jsou možná dobré pro akciové společ-

nosti, a financovat to, co lidé potřebují. O nic jiného ne-

jde. Lidi víc než nějaký rating zajímá, jestli se dostanou 

včas autobusem do práce, jestli jim neupadne na zniče-

né silnici kolo a jestli jejich babička dostane v domově 

důchodců večeři,“ řekl Libereckému deníku Sepp.

eVergreen Se VraCí 
– SPoKojené a KLidné Stáří 
Jedním z dlouho diskutovaných témat Kraje je výstav-

ba hospice. A opět jsou přetřásány měšce, aby se zjis-

tilo, že v nich není dost. Radní Pavel Petráček dokonce 

vyhlásil v listopadu 2011 veřejnou sbírku na hospic.

„Nechápu fakt, že kraj, který nemá na hospic, dokáže 

financovat třeba mistrovství světa, dokáže financovat 

Olympiádu dětí a mládeže.,“ říká starosta Desné Marek 

Pieter, když mluví o zacházení s veřejnými penězi v je-

jich městě. Marek Pieter je realista, a podle jeho slov 

veškeré volné prostředky v Desné vkládají do dotační 

politiky. „Co se týče s tím spojené byrokracie – dnes 

je velmi náročné zpracování jakékoli žádosti o dotaci, 

jsou to krabice dokumentů. Ale každý si musí uvědo-

mit, že když od někoho žádám peníze, druhá strana 

mě bude chtít detailně poznat.“

V průběhu roku 2011 vyvstala potřeba nových investičních akcí, které jsou schváleny do rozpočtu Libereckého kraje. 

Peníze na ně ale  zatím nejsou,  příjmy klesají.

Jak však tak poznáváme hospodaření minulých i sou-

časných radních Libereckého kraje, je to stará známá 

písnička. Když nebude na priority (a jednou z nich je 

hospic), tak si Kraj prostě bude muset půjčit!

Sečteno a Podtrženo
Zadlužení Libereckého kraje vloni překročilo miliardu 

korun, ale už letos chybí  rovných 98 milionů. To je část-

ka, se kterou Liberecký kraj v jednotlivých resortech pro 

letošní rok počítá, ale kterou ve svém rozpočtu nemá. 

Je pravděpodobné, že tyto prostředky získá z dalšího 

úvěru, kterým zatíží rozpočet na další volební období, 

a tedy i lidi, kteří přijdou po volbách po nich..

NÁŠ KRAJ
www.starostoveprolibereckykraj.cz
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Změny jízdních řádů bolí

Nový jízdní řád znamená přestupujte!

Změny v nových jízd-
ních řádech, podle 

kterých začaly jezdit autobusy od Nového 
roku, vzbudily na několika místech regionu 
značnou nevoli. Obyvatelé Václavic, Dolní 
Suché nebo Fojtky a Mníšku měli kvůli zru-
šení linek a odklonění některých tras velké 
problémy dostat se do Liberce. V Mníšku, 
Oldřichově v Hájích a Nové Vsi lidé zača-
li podepisovat petici, ve Václavicích přišli 
snad všichni na svolaný osadní výbor.

z KRaje...

Diskutovalo se, psal se dlouhý seznam připomínek, 

vlna nevole proběhla i médii. A co se nestalo? Liberec-

ký kraj začal přes svou společnost KORID, která koor-

dinuje autobusové a vlakové spojení v kraji, s obcemi 

komunikovat. Vyšlo najevo, že ano, změny v jízdních 

řádech sice sledují cíl ušetřit, ale pomocí koncepce 

přestupních dopravních uzlů. „Mně na tom vadí nejvíc 

to, že se před změnou jízdních řádů s obcemi nikdo 

nebavil,“ říká hrádecký starosta Martin Půta. Připomín-

ky z obcí přednesl společnosti KORID LK: „Slíbili, že při-

praví nějaké návrhy, které znovu projednáme.“

A tak po další pravidelné změně jízdních řádů v břez-

nu začal opět jezdit školní autobus do Donína, pro 

matky s kočárky a osoby se sníženou mobilitou začal 

před devátou opět jezdit autobus až do Liberce, byl 

obnoven první ranní spoj z Bílého Kostela v 4:25, který 

přes Chrastavu pokračuje až do Liberce…

Objevily se i úvahy, že se vrátí pravidelné spoje do říd-

ce obydlených obcí, jako je Oldřichov na Hranicích, 

Fojtka, Nová Ves, Dolní Suchá či Václavice. Přesněji 

řečeno, znovu se napíšou do jízdních řádů, ale auto-

bus vyjede jen tehdy,  když si nějaký cestující zavolá. 

Zároveň nemusí dojet až do cíle, pokud by o spoj ni-

povedlo se nám
úspěchy starostů
KřížeM KrážeM
Město Semily připravilo barevnou informační brožuru 

„KŘÍŽEM KRÁŽEM“. Brožurka je jednoduchým návo-

dem, kterak se „křížem krážem“ dostat z jednoho kon-

ce města na ten druhý s využitím stávajících autobu-

sových linek. „Při mapování zastávek jsme došli k těžko 

uvěřitelným 27 zastávkám na území Semil. Ty jsou 

běžně využívány autobusy společnosti BusLine, které 

městem křižují na svých pravidelných linkách. Proč 

tedy nevyužít toho, co již funguje?“ říká Lena Mlejn-

ková, místostarostka Semil. Připravili schematickou 

mapku města se všemi zastávkami, doplnili výňatky 

z jízdních řádů a vydali informační brožurku KŘÍŽEM 

KRÁŽEM, podle které můžete využít stávající autobu-

sové linky na pohyb z jednoho konce města na druhý. 

BusLine se spolupodílel na financování prvního vydá-

ní v počtu 1 450 výtisků částkou dvěma třetinami.

noVý zubař V ChraStaVě
Nedostatek zubních lékařů se naplno projevil 

v Chrastavě, kde v květnu paní MUDr. Vlková ohlásila 

svůj odchod do důchodu. Na ostatní dva lékaře tedy 

zbylo spádových 9 tisíc pacientů. VZP s náhradou 

nepočítala, starosta Canov se však nevzdal – našel lé-

kaře ochotného do Chrastavy jít, nabídl mu bydlení, 

a tak VZP nezbylo, než po formálním výběrovém říze-

ní tohoto lékaře do Chrastavy umístit. První stolička, 

kterou v Chrastavě za přítomnosti novinářů MUDr. Al-

deeb Muhannad vytrhl, byla právě starostova.

do deSné jezdí VLaKeM VíCe Lidí
Zhruba rok fungují nové železniční zastávky v Desné. 

Vyhodnocení provozu ukázalo, že v době, kdy stát ruší 

celé tratě, to jde i jinak. Zastávka Desná-Pustinská  má  

pětkrát vyšší výtěžnost než  nejbližší Kořenov-Zastávka, 

a teprve rok starou zastávku Desná-Riedlova Vila pou-

žívá dvakrát více lidí než vedlejší Dolný Polubný. Fakt je 

o to zajímavější, že úbytky na okolních stanicích jsou 

malé, a především o sobotách a o svátcích skoro žád-

né. Znamená to, že se starostovi povedlo přitáhnout 

nové návštěvníky do Desné, a to vlakem. Projekt byl 

financovaný městem Desná a dotacemi z EU.

doKSy – digitaLizaCe Kina
Stejně jako jiná kina v republice se poslední roky bi-

ograf Máj v Doksech potýkal s nedostatkem filmů 

k promítání. Od března je místní kino vybaveno digitál-

ní technologií – nový zvukový dolby systém, digitální 

projektor a další příslušenství. Snad tak místní budou 

moci zhlédnout chystaný film o Čtyřlístku ve 3D, jehož 

autor také žije v kraji kolem Máchova jezera.

romské sdružení si vyjedlo dotace, 
doplatili na to obce i manažer
Vedení kraje selhalo – nízkoprahová zařízení končí

„Na Liberecký kraj jsem podal žalobu na neplatnost výpo-
vědi a v dubnu letošního roku vyhrál soud. Místo euforie 
z vítězství cítím především vyčerpání. 
A taky se trochu obávám, co všechno zjistím, až se tam vrá-
tím a provedu důkladnou kontrolu projektu.“

Miroslav Kroutil

Liberecký kraj ukon-
čil v lednu spoluprá-

ci s Libereckým romským sdružením (LRS)  
a žádá po něm vrácení 26 milionů korun, 
které vyčerpalo jako dotace na komunitní 
centra a terénní práci. 

Dokonce podal na LRS trestní oznámení.  „Terénním 

pracovníkům prý platili třeba 50 000 korun, přitom 

jiné organizace vyplácejí kolem 15 000,“ řekl kraj-

ský radní Pavel Petráček. Přemrštěné byly náklady 

na provoz nebo na pronájem automobilů, které si 

podle MF Dnes Miroslav Kotlár, šéf LRS, půjčoval pro 

činnost sdružení od firmy Anasis, s níž je přímo per-

sonálně propojen.

Ukončením spolupráce se ale ze dne na den zavřely 

dveře nízkoprahových center v Hrádku nad Nisou, Zá-

kupech nebo v Tanvaldu. Ze stejných důvodů skonči-

la také terénní pracovnice zajišťující pomoc lidem ze 

sociálně vyloučených lokalit v Novém Boru, kde se 

v loňském roce vyostřilo soužití majority s romskou 

menšinou. „Byl to citelný výpadek,“ říká starosta Nové-

ho Boru Jaromír Dvořák. „V té době jsme také přišli o 

dva romské asistenty policie – i když to nesouviselo 

s kauzou LRS. Pod LRS nám v Boru pracovala jedna  

terénní pracovnice. Sociálně slabým pomáhala při 

vyřizování dokladů, zajišťovala ubytování nebo vy-

řizovala dávky a podobně,“ vypráví starosta Jaromír 

Dvořák a pokračuje: „Jen se ukázalo, jak nekoncepčně 

Ukončení spolupráce s Libereckým romským sdružením přineslo citelný výpadek pomoci lidem v sociálně vylouče-

ných komunitách po celém kraji (ilustrační foto).

PROBlém

tuto problematiku Liberecký kraj dělá. Služby LRS byly 

placeny v rámci projektu IP 1, který plně financovala 

Evropská unie. My se  snažili najít jiné zdroje, abychom 

mohli tuto důležitou službu ve městě obnovit sami, 

ale město na to prostě nemá.“ 

Manažerem projektu „IP-1 – Služby sociální prevence 

v Libereckém kraji“ byl Miroslav Kroutil, který tvrdí, že 

za nehorázné  utrácení peněz z dotací Libereckým 

romským sdružením může především vedení Kraje. 

„V projektu je přímo uvedeno, že se na kontrolu musí 

zřídit dvě místa kontrolorů. Chtěl jsem od vedoucí od-

boru Šlechtové, aby kontrolory najala. Odmítla to a po 

ní i radní kraje Petráček. Šel jsem za ředitelem úřadu 

Tomášem, ten to slíbil, ale neudělal. Takže jsem napsal 

do pravidelné monitorovací zprávy na ministerstvo 

v dubnu 2010, že tato část projektu nebyla splněna 

a kontrolní činnost je oslabena. Vedoucí odboru mi 

dokonce písemně nařídila, abych řádky o nesplnění 

úkolu vymazal. Její příkaz jsem musel splnit, ale upo-

zornil jsem hejtmana Eichlera, že podepisuje zprávu, 

která není pravdivá. Tvářil se, že to prověří, ale místo 

toho jsem dostal v červnu 2010 výpověď. Tím se ote-

vřela cesta k ‚nekontrolovatelnému’ utrácení. Prostě 

mě vyhodili, abych důkladné kontroly dělat nemohl! 

Na Liberecký kraj jsem podal žalobu na neplatnost 

výpovědi a v dubnu letošního roku vyhrál soud. Jsem 

zvědav, co všechno zjistím, až se tam vrátím a pro-

vedu důkladnou kontrolu projektu.“  Podle Miroslava 

Kroutila má vedení Kraje na celé kauze větší podíl viny 

než samotní Romové. „Musí na někoho svést všechny 

průšvihy, na které upozornila až ministerská kontrola 

o rok později. A nejedná se pouze o romské sdruže-

ní, ale o všechny služby, vykonávané na anonymních 

problémových skupinách. To představuje služby 

v rozsahu blížícím se 90 milionům korun.“ (red)

Kraj kupuje pátý byt

Všech pět bytů je 300 metrů v domě vedle Billy. 

Už pátý byt kupuje 
Liberecký kraj pro 

své radní v domě čp. 876 Na Rybníčku 
za víc než dva miliony korun. Byty jsou ur-
čeny k přespání radních:

 „Vzhledem k tomu, že členové rady Kraje jsou z růz-

ných míst od České Lípy po Harrachov, byli jsme čas-

to nuceni shánět nějaké byty k pronájmu, protože ty 

naše nám nestačily,“ odpověděla MF Dnes zástupky-

ně ředitele krajského úřadu Marie Filipová. Přitom má 

kraj smlouvu na takové nárazové ubytování s hote-

lem Babylon. 

Zastupitelé SLK navrhují byty prodat a využívat smlou-

vu s hotelem: „Není mnoho akcí, které by se konaly 

do pozdních nočních hodin. Ten, kdo chce byt využít, 

zaplatí stokorunu za noc, takže o žádné ekonomické 

výhodě pro kraj se tady nedá mluvit. Je to nadbytečný 

luxus,“ poznamenal Martin Půta.

 „Jsem pro, aby Kraj vlastnil jakýkoliv nemovitý maje-

tek, který má hodnotu, jako tyto byty. Vlastnit nemo-

vitosti je výhodné,“ tvrdí Zdeněk Bursa, který návrh 

předložil  a sám potvrzuje, že služebního bytu čas 

od času využívá. Hejtman Stanislav Eichler také tvrdí, 

že v době, kdy jsou ceny nemovitostí nízké, by  bylo 

škoda byty prodávat pod cenou. „Ostatní kraje teď ne-

movitosti spíše nakupují,“ poznamenal Eichler.

Je dobře, že se krajští radní tak orientují  v realitách. 

Jak si ale vysvětlit, že se Kraj zároveň zbavuje domu 

z KRaje...

č.p. 241 v Harrachově za cenu odhadu 2,201 mil. Kč, 

aniž by zastupitelům zjistil tržní cenu? V Harrachově? 

Korunu všemu nasadil radní Jaroslav Podzimek, když 

novinářům odpovídal na otázku, zda používá některý 

z bytů Na Rybníčku: „Někdy nemá cenu jet v devět ho-

din večer domů. Ušetřím čas, naftu a naše silnice,“ řekl. 

Hlavně že se šetří!

kdo neprojevil zájem. „Tím se vyhneme tomu, že třeba 

několik zastávek jel autobus zcela prázdný,“ vysvětlil 

Jiří Hruboň, ředitel KORIDU LK, který dopravní obsluž-

nost v kraji řídí.
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Vtip takzvaných malých 
zakázek spočívá v tom, 

že podmínky pro jejich získání jsou mnohdy 
neprůhledné. A z naší společné krajské po-
kladny tak může zbytečně odejít mnohem 
víc peněz, než by bylo nutné. Starostové 
pro Liberecký kraj to chtěli nedávno změnit. 
A tak se rozhořela bitva o směrnici, která ve-
řejné zakázky malého rozsahu upravuje. 

Na konci března vydala Rada Libereckého kraje novou 

směrnici č. 1/2012, která konkretizuje zadávání veřej-

ných zakázek v Libereckém kraji. S podobou směrnice 

jsou značně nespokojení opoziční zastupitelé Kraje 

v čele s uskupením Starostové pro Liberecký kraj (SLK), 

kteří směrnici vytýkají, že nedostatečně upravuje pod-

mínky pro veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR).

„My jsme už v lednu předložili návrh směrnice, která 

se věnuje především  zakázkám malého rozsahu, tedy 

pod milión korun. Ono se ukazuje, že v těch malých za-

kázkách se protočí stejné množství peněz jako v těch 

velkých, ne-li více,“ říká předseda klubu SLK Martin Půta. 

Pro malé zakázky  totiž zákon stanovuje jen to, že zada-

vatel má dodržet zásady transparentnosti, rovného za-

cházení a žádné diskriminace. SLK přitom vycházelo ze 

směrnic, které na menších městech platí již několik let. 

V Semilech, Hrádku nad Nisou, ve Vratislavicích a řadě 

dalších měst a obcí – a nyní už i v Liberci – se osvědčily 

jak radním, tak firmám, které se o zakázky ucházejí. 

zVeřejňoVání zaKázeK aneb 
jak se dá ušetřit třeba 100 miliónů korun?
Klub SLK chce docílit zejména toho, aby se i malé za-

kázky musely zveřejňovat.

„Trápí mne, když se do výběrového řízení přihlásí pou-

ze jeden uchazeč. To svědčí jen o tom, že zakázka je 

málo uveřejňována, nebo jsou špatně rozpracovány 

informace. Takže ten jeden uchazeč zakázku dostane, 

i kdyby byl o tisíc procent dražší než ostatní. Takhle to 

přece není soutěž!“ říká starosta Desné Marek Pieter.  

Přímé zadání jedné firmě těsně pod dvoumilionovým 

limitem se přitom v krajských zakázkách stalo nepěk-

ným zvykem… Jen v loňském roce to byla například  

zakázka na  Poradenství a vzdělávání v oblasti řízení 

lidských zdrojů za 1 992 500 CZK, dodavatel Aperta, 

s.r.o., dodatečné práce na rekonstrukci mostu č. 262-

008 v Dolní Libchavě za 1 962 031 CZK, dodavatel 

SaM silnice a mosty a.s., dodatečné práce na mostech 

v Dolní Libchavě č. 2715-4 a 2711-5 za 1 193 871 CZK, 

dodavatel SaM silnice a mosty a.s.

V Hrádku nad Nisou, stíženém nedávnými povodněmi, 

se tvrdě soutěžilo o všechny zakázky na odstraňování 

povodňových škod, které podle projektových odhadů 

dosahovaly 220 miliónů korun. I když se firmy samy hlá-

PředStaVujeMe naše Kandidáty Pro KrajSKé VoLby 2012

Bitva o směrnici
Vítězství Rady Libereckého kraje je prohrou všech, kdo chtějí vidět do toku pěněz

záKulisÍ

sily, a radní si mohli vybírat, všechny zakázky byly nejpr-

ve zveřejněny na webových stránkách obce. Sečteno 

a podtrženo – všechny opravy škod byly zadány za cel-

kových 130 miliónů korun. Vlastní realizace je podle od-

hadů Martina Půty ještě níž, přestože v projektech jsou 

nejen firmy z okolí, ale i z Moravy. „Například visutou  

lávku přes Lužickou Nisu  staví firma z Brna, která vy-

soutěžila zakázku za 50 procent projektové ceny,“  říká 

Martin Půta: „Myslíme si, že zveřejňování zakázek je ten 

nejjednodušší způsob, jak se dají ušetřit veřejné pení-

ze,“ pokračuje a poukazuje na nedávné veřejné zakázky 

na opravy mostů, na které se nepřihlásil žádný účastník 

kromě firem obeslaných, a to přes údajné zveřejnění 

na webu Krajské správy silnic…

Co je MaLá zaKázKa 
50 tisíc nebo půl miliónu?
VZMR jsou podle zákona všechny zakázky od nuly 

do jednoho (u staveb do dvou) miliónů korun. Krajská 

směrnice upravuje celý rozsah, ale důležitým mantine-

lem je stanovení limitu, nad který bude nově zveřejňo-

váno oznámení o zakázce. V návrhu směrnice SLK byla 

částka stanovena na 50 tisíc korun. Při předjednávání 

v klubech byla tato částka navýšena na 200 tisíc korun. 

Rada kraje ale z tohoto pravidla z těžko pochopitelných 

důvodů vyjmula příspěvkové organizace (školy, Správa 

silnic, záchranná služba, muzeum…) a u nich tuto hra-

nici nechala na „svých“ původních 500 tisících korun. 

Pokud tedy například Správa silnic vypíše zakázku za 499 

tisíc, nemusí oznámení o zakázce zveřejnit. 

Skoro to vypadá, že takový posun v částce je účelový. 

Proč by například záchranná služba nemusela zveřej-

ňovat oznámení o VZMR do 200 tisíc, proč má limit 

posunut až na půl miliónu? „Nerozumím tomu,“ říká 

Martin Půta. „Vždyť například přes silnice a komunikace, 

které obhospodařuje příspěvková organizace Krajská 

správa silnic, proteče největší část rozpočtu kraje!“ 

zadání a hodnoCení 
za kolik peněz je jeden den?
„Dalším nešvarem je třeba bodové ohodnocení podmí-

nek, které jsou v soutěži vypsány. Například když zmí-

ním rekonstrukci silnic, jak může vzejít ze soutěže vítěz-

ně firma, jejíž nabídka je o 24 procent (6 mil. Kč) dražší 

než ostatní? Jen na základě toho, že dá do návrhu nižší 

počet dní uzavírky té silnice?“ poukazuje na další pro-

blematický bod veřejných soutěží Marek Pieter. „Doba 

stavby nebo třeba opravy silnice by měla být pevně 

stanovena již v zadání,“ pokračuje Marek Pieter.

„Jak může zlomit cenově výhodnější nabídku jen to, 

že soutěžící  napíše, že potřebuje silnici uzavřít jen 

na dva dny oproti 15 dnům? To si myslím, že je špat-

ně, zvlášť, když se potom stejně pracuje za provozu,“ 

dodává starosta Desné. 

A jako příklad uvádí veřejnou zakázku na opravu silni-

ce a mostu na silnici Luhov – Postřelná, kterou vloni 

získal pražský Metrostav za 32 miliónů korun a měl 

ji dokončit do konce října. Stavba stála 54,5 miliónu 

a hejtman Stanislav Eichler s náměstkem Seppem ji 

slavnostně otevřeli 22. listopadu. 

Klub SLK bitvu o směrnici ještě nevzdává. Po vol-
bách navrhne v nové Radě kraje znovu snížení 
limitu na 50 000 jak pro Kraj, tak pro všechny pří-
spěvkové organizace (Krajská správa silnic, školy, 
záchranná zdravotnická služba, knihovna, galerie), 
ale také pro všechny firmy s majetkovou účastí kra-
je, kam patří například Krajská nemocnice LK nebo 
Silnice LK. V novém návrhu bude kladen důraz 
na to, aby se musely zveřejňovat všechny infor-
mace o VZMR, především rozhodnutí o oznámení 
o zahájení zadávacího řízení, poskytování doku-
mentace, zápis o otvírání a rozhodnutí o výběru 
nejvhodnější nabídky a také uzavření smlouvy 
včetně dodatků.

stalo se v kraji

Nespokojení Braunové 
z Vratislavic
Ve Vratislavicích to vře. Ani po druhém pokusu se 

vratislavickým zastupitelům nepodařilo odstranit 

z funkce mladého starostu Pohanku, zastupitele 

města Liberce. Výsledkem jsou vzrušené diskuze 

na webech, často provázené různými invektivami 

a urážkami. Vratislavice mají 15 zastupitelů a pro 

vedení městské části se horko těžko stanovovala 

„koalice“ ODS, KSČM a TOP 09.

Nakonec ale radnici opanovali vítězní (6 man-

dátů) Starostové pro Liberecký kraj (SLK) spolu 

s jedním mandátem Davida Doležala (ČSSD) s ti-

chou podporou jednoho člena KSČM, Vlastimila 

Jecha. Toto uskupení  zvolilo starostou Vratislavic 

Lukáše Pohanku ze SLK.

Ve středu 4. dubna na mimořádném zasedání za-

stupitelstva se pokusili opoziční zastupitelé Luká-

še Pohanku odvolat z funkce starosty a místo něj 

do rady města dosadit Vladimíra Brauna (ODS). 

Na zasedání chyběl SLK jeden hlas nepřítomné 

Vladimíry Hoření, na stranu Lukáše Pohanky se 

překvapivě postavil Aleš Preisler z Unie pro sport 

a zdraví (USZ), který se při hlasování o zařazení 

tohoto jediného bodu zasedání (odvolání staros-

ty) nakonec zdržel hlasování.

 „Opozice obviňuje starostu Pohanku ze špatného 

hospodaření, ale zároveň po něm žádají, aby pe-

níze z městské kasy dával pryč, to je podle mne 

protimluv. Také mu vytýkají, že nepředkládá mate-

riály, ale tu zkušenost já zatím nemám – o co jsem 

požádal, to jsem dostal,“ vysvětlil zastupitel Preisler 

důvody, proč odvolání starosty nepodpořil.  

Vladimír Braun (ODS), který by měl Lukáše Pohanku 

v radě a následně ve funkci starosty nahradit, mu 

vyčítá  „špatné hospodaření a nedostatečnou ko-

munikaci“. Neslyšeli jsme to už jednou v Liberci?

zastupitelé a jejich hlasy ze 4. dubna:
PRO odvolání Pohanky:

Vladimír BRAUN, Marie JÉGROVÁ, Ing. Jaroslav 

SÝKORA (ODS), Ing. Jana SKALICKÁ (TOP 09), 

Vlastimil JECH (KSČM), Jaroslav ŠPLÍCHAL (bez 

politické příslušnosti), Jiří VRÁNA (Věci veřejné)

PROTI odvolání starosty: 

David DOLEŽAL (ČSSD), Ing. Vladislav KRUŠINA, 

Ing. Jiří MEJSNAR, Lukáš POHANKA, MUDr. Jiří VY-

TISKA, Hana ŠIMKOVÁ (všichni SLK),

Zdržel se:

Aleš PREISLER (Unie pro sport a zdraví)

Chyběla:

Mgr. Vladimíra HOŘENÍ (SLK)

VálKa V Datech

17. 8. 2011
Platí novela Směrnice o veřejných zakázkách 
č. 2/2009, kde je stanoven limit zakázky malého roz-
sahu služeb a dodávek od 0,5 do 2 miliónů korun, 
stavebních prací od 1 do 6 milionů korun, zakázky 
malého rozsahu Kraj nemusí zveřejňovat.

31. 1. 2012
SLK předkládá  návrh Krajské směrnice o veřejných 
zakázkách, kde malá zakázka je už 50 tisíc korun 
a platí povinnost zveřejnit ji.

20. 3. 2012 
Po jednání politických klubů zastupitelů dochází 
ke kompromisu a do Rady Kraje předkládají zastu-
pitelé návrh směrnice, kde malá zakázka je od 50 
do 200 tisíc korun, pro příspěvkové organizace (PO) 
do 100 tisíc.

27. 3 .2012
Rada Kraje předložila Směrnici o veřejných zakázkách 
(1/2012), ve které malá zakázka je od 50 do 200 tisíc 
korun, ale pro příspěvkové organizace (PO) do 500 
tisíc. Povinnost zveřejnit platí, ale někam se vytratila 
lhůta i odpovědnost za nezveřejnění.

1. 4. 2012
Směrnice RK č. 1/2012 k zadávání veřejných zakázek 
začala platit ve znění z 27. 3. 2012

Po podzimních krajských volbách 
SLK navrhne znovu změnu směrnice, která sníží limit 
na 50 tisíc nejen pro všechny PO, ale také pro všechny 
firmy s majetkovou účastí kraje a zároveň rozšíří infor-
mační povinnost na celý proces jednání o veřejných 
zakázkách malého rozsahu.

mgr. DaNiel DaViD
Janov nad Nisou
starosta, 40 let 

jaNa ŠVehlOVá
Proseč pod Ještědem
starostka, 42 let

FRaNtiŠeK KaiseR
Mimoň
starosta, 64 let

eVa zBROjOVá
Harrachov
starostka, 48 let 

iNg. FRaNtiŠeK chlOuBa
Rychnov u Jablonce nad Nisou
starosta, 58 let

mgr. jaROmÍR DVOřáK
Nový Bor
starosta, krajský zastupitel, 51 let

jiřÍ löFFelmaNN
Skalice u České Lípy
starosta, 52 let

ing. michael caNOV
Chrastava
starosta, učitel na gymnáziu Liberec, 51 let

mgr. tOmáŠ VlčeK
Česká Lípa
2. místostarosta, učitel českého jazyka a dějepisu, 38 let

luKáŠ POhaNKa
Vratislavice nad Nisou
starosta, zastupitel města Liberec, 33 let

PhDr. haNa maieROVá
Turnov, starostka, předsedkyně Sdružení Český ráj,
členka předsednictva Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska, 58 let 

ing. VlaDimÍR BOháč
Liberec
předseda krajského sdružení ČSTV Lib. kraje, 61 let

mgr. PetR tulPa
Jablonec nad Nisou
náměstek primátora, 54 let

VlaDimÍR mastNÍK
Lomnice nad Popelkou
starosta, krajský zastupitel, 65 let

VlaDimÍR střÍBRNý
Heřmanice
starosta, zástupce dobrovolných hasičů, 42 let

maRtiN Půta
Hrádek nad Nisou
starosta, krajský zastupitel, předseda Euroregionu 
Nisa, kandidát na hejtmana, 40 let

maReK PieteR
Desná
starosta, krajský zastupitel, 38 let

iNg. eVa BuReŠOVá
Doksy
starostka, 33 let 

leNa mlejNKOVá
Semily
místostarostka, 37 let
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Marek Pieter: Zastupitelé jsou ovečky
Starosta Desné nechává nahlédnout do zákulisí krajského zastupitelstva

Když jste se rozhodl kandidovat do zastupitelstva 
města, kde a jak  jste hledal oporu nebo stranu? 
V té době jsem pracoval v Desku a spolupracoval jsem 

tam s panem inženýrem Juříkem, bývalým starostou 

(do doby 1996). On stál o to, abych s ním kandidoval, 

takže jsem se nakonec nechal zapsat jako nezávislý 

na společnou kandidátku koalice KSČ a SDS s tím, že 

nikam vstupovat nebudu a nemusím. Na malých ob-

cích to nikdy není o politice, ale spíš o lidech. Můžete 

dostat nabídku  ze strany,  jejíž politika se vám líbí, ale 

je zastoupena takovými lidmi, že se pod tu kandidát-

ku rozhodně nepodepíšete. 

Máme tomu rozumět tak, že jste nešel do pravico-
vě smýšlející strany, protože ve vašem okolí v nich 
byli lidé, čekající na katapult nebo rychlý výtah 
do vrchních pater politiky?
Je to přesně tak. Navíc já se rozhodoval ve 25 letech 

– a to určité věci člověk asi nedomyslí. Jako nezávislý 

jsem od pana Juříka dostal ujištění, že jako nezávis-

lý budu moci hlasovat a jednat sám za sebe, a tak to 

také  fungovalo.  Ale tak to také  vidím okolo na ma-

lých obcích –  nikdo nás žádnými politickými pokyny 

neomezuje, starostové většinou nejsou loutky… Jak 

je to vidět například nyní na zastupitelstvu Liberec-

kého kraje. Spousta krajských zastupitelů jsou ovečky, 

které zvedají ruce tak, jak vlk štěkne.

ovečky? Vysvětlete…
Za tu dobu, kterou jsem v krajském zastupitelstvu, 

plyne největší zklamání  právě z toho, že ze 45 za-

stupitelů takových deset vystupuje k předkládaným 

podkladům. Těch deset si myslím opravdu pracuje, 

a ti ostatní – některé jsem ještě nezažil při projedná-

vání říci jediné slovo. Přece mi neříkejte, že pokud je 

za 4 roky na každém zastupitelství kolem 40 bodů, že 

se nenajde jeden jediný bod, ve kterém mi není něco 

jasného, nebo se mi něco nelíbí nebo naopak ho chci 

pochválit či podpořit. Takže pokud se za celé roky ta-

kový zastupitel nikdy nepřihlásil do diskuze, je tam jen 

do počtu. Smích… A když náhodou nevyjdou počty 

před hlasováním, udělá se deset minut přestávka, aby 

se mohlo sehnat dostatečný počet hlasů. Jednou jim 

hlasování nevyšlo, nevšimli si, že jim jeden zastupitel 

chybí – tak vyhlásili zmatečné hlasování, že se někdo 

spletl a že se bude hlasovat znovu. To mne opravdu 

mrzí, že už na úrovni kraje se politikaří.

Jak se vaši rodiče a blízcí stavěli k vaší činnosti?
No babička s dědečkem byli rádi, protože věděli, že 

mám snahu pomáhat lidem, a vědí jaký uvnitř jsem. 

Nerozlišovali, za koho kandiduji, řekli mi, Marku, je 

dobře, že do toho jdeš, že to jdeš zkusit… Moje ma-

minka také, měl jsem od maminky jistou podporu. Ale 

pro mého otce byla moje kandidatura za tohle usku-

pení veliká a bolestivá rána – on byl dost proti staré-

mu režimu. Dnes už je všechno v pořádku a můžeme 

se spolu s otcem zasmát, za koho jsem tenkrát kandi-

doval a čemu jsem v té době nevěnoval pozornost. 

Jste členem klubu Mensa, což je apolitické sdru-
žení nadprůměrně inteligentních lidí (v ČR  s IQ 
nad 130). Jestli to není tajemství, na kolik jste 
udělal testy?
Myslím, že 156, ale musel bych si to ověřit z proto-

kolu…

Nemyslíte si, že pro lidi řekněme průměrně inte-
ligentní je mnoho bodů jednání zastupitelstva 
a podkladů k nim těžko luštitelných? 
Mně tam spíše scházejí důležité doplňující informace. 

A mnohdy jsou podklady připraveny tak, aby poda-

ly pouze jednostranný pohled, aby byly schváleny, 

a problematické záležitosti jsou schovávány v rámci 

rozpočtových opatření. Například u prodeje rodinné-

ho domu se dvěma byty v Harrachově jsem čekal, že 

tam bude automaticky znalecký posudek se stanove-

ním ceny. Aby si zastupitelé mohli udělat obrázek, zda 

má tento prodej nějaký smysl. Ale jestliže při projed-

návání požadujete posudek, dostanete ho až na příš-

tím zasedání, rok starý a navíc s oceněním nemovitos-

ti pouze vyhláškovou metodou, která nezohledňuje 

atraktivnost lokality a ani se nepokouší odhadnout 

cenu tržní, tak je to smutné. 

Říkali mi: Jestli dáš kolem podchodu zábradlí, tak jako starosta skončíš. Zábradlí tu stojí a já jsem tu také..

PřeDstaVujeme čleNy slK

CELÝ ROZHOVOR S MARKEM PIETEREM ČTěTE NA www.STaRoSToVePRoLIBeReCKyKRaJ.CZ
Dozvíte se, jak starosta umí vyzrát a na dotace a kde „upouští adrenalin”.

NáŠ KRaj
Počet obyvatel: 439 942

Hrubá mzda: 21 878 Kč

Nezaměstnanost: 9,77 %

Nejvyšší bod: Kotel 1 435 m n. m.

KVÍz – Víte, kde jsme fotografovali?

1. Víte, kde najdete vyhlášenou kuchyni paní 
dobruské?
a) V Boučkově statku na Malé Skále
b) V liberecké firmě Catering Dobruška v Holubově ulici 
c) V penzionu Roubenka v Harrachově

Nejvíce obyvatel: Liberec (101 625)

Nejméně obyvatel: Rakousy (72)

Nejvyšší prům. věk: Troskovice (50,9 let)

Nejnižší prům. věk: Tachov (32,8 let)

Správné odpovědi: 1 – a | 2 – b | 3 – c | 4 – b

2. Kam se donedávna chodilo na koncerty kvůli 
neobvyklé akustice?
a) Do jízdárny hradu Grabštejn u Hrádku nad Nisou
b) Do starých Městských lázní v Liberci 
c) Do Staré kaple v ruprech. kostele sv. Antonína Paduánského

3. Kde mají otevřený ateliér výtvarníků a galerii 
pod širým nebem?
a) V nepoužívaném areálu horních kasáren v Liberci
b) V opuštěném kamenolomu v Poniklé
c) Na kozí biofarmě v Novém Dvoru u Sosnové

4. Kde mají farářku německého původu Constan-
ce šimonovskou?
a) V Červeném Kostele Apoštolské církve Na Perštýně v Liberci
b) Ve sboru Českobratrské husitské církve v Rumburku
c) Ve sboru Církve adventistů sedmého dne v Zásadě (Zbytky)

starostové pro liberecký kraj jsou na Facebooku! 
Staňte se přáteli!

nenašli jste ve své schránce předchozí (2) čísla našich novin a zajímá vás, o čem jsme psali? napište nám na: mala.slk@centrum.cz a my vám je zašleme v elektronické podobě.


