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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva 
Libereckého kraje ze dne 26. 2. 2013 

 
 
 
Dne 26. února se konalo 2. Zastupitelstvo LK v roce 2013. 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. Díky změně jednacího řádu, již každé další 
jednání zastupitelstva bude on-line. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na 
webových stránkách Libereckého kraje. 
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/26-02-2013-navrh-programu-02-jednani-
zastupitelstva-2013 
 
 
 

1) Bod 9: Novela Jednacího řádu Zastupitelstva Libereckého kraje. Napříč politickými 
stranami proběhla shoda na změně Jednacího řádu. Bylo zrušeno hlasování aklamací, nově 
se bude hlasovat pouze hlasovacím zařízením či byla do Jednacího řádu zanesena dosud 
pouze zvyková zásada, že se k příslušnému bodu vyjadřuje předseda výboru zastupitelstva, 
který příslušný bod projednával. 

2) Bod 12: Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování 
neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva 
Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy nebo 
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva 
Libereckého kraje. Tento návrh byl kompromisem mezi KSČM, ZpLK a částí SLK. Bohužel 
pro schválení v zastupitelstvu neměl podporu návrh z rady kraje předložený SLK, který 
počítal se snížením jednotlivých odměn 10%. V rámci položky rozpočtu je očekávaná 
celková úspora přes 11% při zachování maximálního počtu 9 členů v komisi a intervalu 
zasedání 10krát za rok. Přes změnu navýšení je možnost vzdání se svého nároku na 
odměnu. Necháme proto na každém, jak se podle svého pocitu zachová. 

Nově stanovené odměny: 

3 400 Kč  Člen zastupitelstva kraje 

 6 600 Kč  Předseda výboru nebo komise, který je členem ZK 

 3 300 Kč  Člen výboru nebo komise, který je členem ZK 

 1 900 Kč  Člen výboru nebo komise, který není členem ZK 

 6 600 Kč  Předseda výboru nebo komise, který není členem ZK 
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3) Bod 14: Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje. Návrh zásad 
popisuje systém finančních transferů z rozpočtu kraje. 

Státu Dotačního fondu Libereckého kraje (DFLK) zavádí transparentní systém 
rozdělování dotací. Ruší porcování medvěda. Přesouvá poskytování dotací z dříve 
využívaných fondů (Lesnický, Požární ochrany… ) do tohoto DFLK podle jednotných 
pravidel. Zjednodušuje celý systém podávání žádostí, zavádí bodové hodnocení žádostí, 
zavádí dotační kalendář pro lepší orientaci, zavádí možnost víceletého financování, zavádí 
uveřejňování výsledku hodnocení celé výzvy.  

 

4) Bod 23: Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. - 
zajištění úvěru Libereckým krajem. Zastupitelstvo kraje rozhodlo o nepřijetí ručitelského 
závazku Libereckého kraje za zajištění úvěru Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., na 
financování projektu „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, 
a.s.“ a uložilo Marku Pieterovi předložit na březnové zastupitelstvo změnu rozpočtu LK s 
návrhem zajistit financování projektu LK „Zateplení vybraných objektů Nemocnice s 
poliklinikou Česká Lípa, a. s.“ s využitím finančních prostředků kraje. 

Vedení Libereckého kraje odmítlo možnost financování prostřednictvím úvěru, kde v rámci 
soutěže byla nejvýhodnější nabídka s úrokem 3,72% - to by znamenalo celkové náklady za 
placení úvěru ve výši 37 mil. Kč. Jsme připraveni předložit rozpočtové opatření, kterým 
vyčleníme 50 mil. Kč z finanční rezervy rozpočtu kraje na financování potřeb roku 2013 
výše uvedené akce. Pro doplnění uvádíme, že zastupitelé dostali informaci o možnosti 
snížení nákladů investice změnou barvy oken z šedé na bílou, zrychlením průběhu stavby a 
zrušením rezervy.  

5) Zastupitelstvo schválilo vyhlášení výzvy z Fondu ochrany vod. Výzva bude vyhlášena k     
1.3.2013 s datem uzávěrky příjmu žádostí do 29.3.2013. 

      

 

 
za klub zastupitelů SLK: Marek Pieter 
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