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● Na tiskové konferenci klubu zastupitelů SLK, která se koná tradičně před zasedáním
Zastupitelstva Libereckého kraje (13:00-14:00), představilo SLK médiím pozitivní zprávy a
novinky z obcí a měst Libereckého kraje – tentokrát ze Semil, Chrastavy, Hrádku nad Nisou a
České Lípy.
● Poté klub SLK upozornil na pochybení Libereckého romského sdružení /LRS/. Z dotace (26
mil. Kč), která byla určena na integraci Romů do společnosti, si sdružení pořídilo zbytečnosti jako
např. mobilní telefony, ipady apod. Vyvstává však otázka, kdo následně dotaci zaplatí? Klub SLK
kritizuje vedení kraje, které nedostatečně dohlíželo na LRS a má za to, že dotaci bude vracet právě
Liberecký kraj, tedy my všichni.
http://liberecky.denik.cz/zpravy_region/z-dotaci-si-romove-kupovali-ipady-a-stolni.html
● Dále předseda SLK, Martin Půta, a místopředseda SLK, Marek Pieter, shrnuli své žádosti, které
podávali dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, když podklady, které
dostávají jako zastupitelé nepovažují za dostatečné. Podali proto žádosti dle výše uvedeného
zákona: Martin Půta dotaz na kompletní informace o 42 veřejných zakázkách na opravu mostů na
silnicích LK, Marek Pieter poté žádost o výši odměn a platu ředitele Krajské správy silnic
Libereckého kraje /KSS LK/. V prvním případě byla vyměřena za poskytnutí takové informace
částka necelých 10 000 Kč. Po podání stížnosti na vyměřenou částku, byla částka nadřízeným
orgánem snížena na 3 150 Kč. Po zaplacení budou Martinovi Půtovi informace poskytnuty. V
druhém případě se Marek Pieter již dvakrát odvolával proti rozhodnutí Libereckého kraje povinného subjektu. Ministerstvo vnitra /nadřízený orgán/ již dvakrát zrušilo rozhodnutí
Libereckého kraje a věc vrátilo povinnému subjektu k novému projednání.
Z programu 2. ZLK: http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/page4126/navrh-programu-02-jednanizastupitelstva-2012 SLK upozorňuje na následující body programu 2. ZLK 2012:
1) Bod 11 – majetkoprávní operace – prodej nemovitosti v k.ú. Harrachov. Vzhledem k tomu,
že nebyl zastupitelům předložen znalecký posudek obsahující tržní cenu dané nemovitosti,
požadoval klub SLK odložení hlasování tohoto bodu na březnové zastupitelstvo. Jeho návrhu bylo
vyhověno a znalecký posudek bude dán klubu SLK k dispozici.
2) Bod 34 – Písemné informace, f) Přehled veřejných zakázek projednaných na 1. a 2.
zasedání rady kraje a 1. mimořádném zasedání rady kraje. U veřejné zakázky „Poskytnutí

komplexních služeb v oblasti zastupování Libereckého kraje v Bruselu“ byla podána jediná
nabídka:
Obchodní jméno
Sídlo
IČ
Nabídková cena

: Dipl.-Kfm. Lukáš Vorel
: U Potoka 124, 460 10 Liberec 20
: 764 58 610
: 9.360.000,- Kč bez DPH

SLK považuje za zbytečné, aby každý kraj měl své zastoupení v Bruselu. SLK také nesouhlasí, že
bylo rozhodnuto o jediné podané nabídce, která nemůže odrážet zdravou soutěž s co nejnižší cenou.

za klub zastupitelů SLK: Martin Půta, předseda

