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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 24. 2. 2015
Dne 24. 2. 2015 se konalo 2. Zastupitelstvo LK v roce 2015. 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/24-02-2015-navrh-programu-02-jednanizastupitelstva-2015
Zastupitelé tajnou volbou odhlasovali doplnění Rady kraje o dva zástupce nového koaličního partnera
– ČSSD (viz. Tisková zpráva SLK z 23. 2. 2015).
Rada Libereckého kraje tak bude nyní fungovat v tomto složení:
Martin Půta – hejtman
PhDr. Hana Maierová - statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a
kultury
Marek Pieter - náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
Josef Jadrný - náměstek hejtmana, řízení resortu životního prostředí a zemědělství
Mgr. Lenka Kadlecová – náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
Vladimír Mastník - člen rady kraje, řízení resortu dopravy
Alena Losová - členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Mgr. Petr Tulpa - člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví
RNDr. Vít Příkaský - člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů a rozvoje venkova

1) Bod 22: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 32/15 -Přechod financování z MPSV na
kraje – Reálný návrh finanční podpory pro jednotlivé sociální služby na rok 2015
Tímto bodem zastupitelé schválili návrh rozdělení finanční podpory ve výši 313 812 000,- Kč, která
byla Libereckému kraji přidělena z MPSV na financování sociálních služeb. Přesné rozdělení
položek naleznete v tabulce přímo pod bodem 22.
2) Bod č. 23: Zásady řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně
návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v období 2014-2020
Marek Pieter předložil dokument z důvodu potřeby podpůrného materiálu pro jednání
s pojišťovnami, pro podporu z dotačních titulů EU a z důvodu použití statistických dat v analytické
části, které by se staly za několik měsíců již neaktuální. Dokument nemá být argumentem pro
nepříznivou aktuální situaci v Nemocnici v Semilech. Přestože byl dokument představen jako
finální, tak nevystihuje všechny problémy a nenavrhuje jejich řešení ve zdravotnických zařízeních.
V dokumentu jsou zaneseny připomínky náměstka Marka Pietera - například doplnění absence v
návrhové části 3.1. Modernizace Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, protože původně byla
zanesena pouze Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.s., bylo doplněno řešení problematiky

pravidelné obnovy vozového parku Zdravotnické záchranné služby LK nebo optimalizace nákupu
zdravotního materiálu, léků či medicinálních plynů. Opraveny byly i méně podstatné nepřesnosti
(absence součtů u souhrnných položek tabulky, neodpovídá součet v textové části a tabulkové části,
nebo scházel u opatření 3.2.1. gestor, termín a finance). Dokument je určitě vhodným materiálem
k čerpání a po úpravách bude zcela plnit svůj účel.
3) Bod č. 42 f): Projektové záměry Libereckého kraje pro programové období 2014-2020
Tímto bodem zastupitelé schválili projektové záměry na příštích 6 let (např. projekty dopravní
infrastruktury – např. silnice II/270 Jablonné v Podještědí nebo likvidace havarijních objektů po
Sovětské armádě ve všech částech města Ralsko), veškeré podrobnosti opět naleznete pod bodem 42.
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