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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 26. 8. 2014

Dne 26. 8. 2014 se konalo 7. Zastupitelstvo LK v roce 2014. 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/26-08-2014-navrh-programu-07-jednanizastupitelstva-2014

1) BOD 10: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 192/14 - poskytnutí dotací z
Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci podprogramu 1.1. Podpora rozvoje
jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Zastupitelé tímto bodem rozhodli o
poskytnutí neinvestičních a investičních transferů z rozpočtu kraje v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, podprogramu č. 1.1. Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje v úhrnném objemu 5.100.000 Kč daným obcím na jejich projekty.
2) BOD 19: Majetkoprávní operace – koupě: I. Souboru nemovitých věcí v k.ú. Liberec
(areál VÚTS) pozemky 11 341 m2, obestavěný prostor 62 096 m3, II. změna rozpočtu –
rozpočtové opatření č. 170/14 – zajištění finančních zdrojů pro MPO - koupě areálu
VÚTS s využitím veškerých rezerv bez využití úvěru na koupi. Dohoda mezi
prodávajícím a kupujícím (Libereckým krajem) zní: kupní cena je ve výši 120 mil. Kč, daň z
nabytí nemovitých věcí bude přenesena na kupujícího, energetický štítek zpracuje kupující.
Kupní cena ve výši 120 mil. Kč odpovídá zjištěné administrativní ceně dle znaleckého
posudku, snížené o cca 50 % podíl prodávajícího na dani z nabytí nemovitých věcí, kterou
bude hradit kupující v plné vyměřené výši. K možnému využití administrativní budovy se
odbor regionálního rozvoje a evropských projektů vyjádřil v tom smyslu, že tato budova by
byla vhodná k vybudování tzv. „Evropského domu.“ V současné době v této budově již sídlí
dvě krajské organizace, a to ARR - Agentura regionálního rozvoje a Korid. V případě, že by
Evropský dům nevyužil celý zbývající prostor této budovy, tak by mohly být volné prostoty
nabídnuty dalším subjektům. Nemovitost dílen (objekt navázán na budovu KÚ) by mohl být
vhodným objektem pro vznik podnikatelského inkubátoru. Koupí celého areálu bude mít
také Liberecký kraj možnost postupně zkulturnit okolí kolem budovy KÚ a dále by byla
rozšířena možnost parkování v blízkosti kraje pro veřejnost.
3) BOD 40: Memorandum o spolupráci v cestovním ruchu. Liberecký kraj dlouhodobě
spolupracuje s okolními kraji na rozvoji a podpoře cestovního ruchu. Z tohoto důvodu
uzavírá Memorandum o spolupráci v cestovním ruchu s okolními kraji, které se zaměří na

aktivity, jež se věnují např. rozvoji a podpoře turistických regionů, rozvoji bezbariérové
turistiky apod.
4) BOD 44: Projekt „Komplexní porovnání odpadového hospodářství se zaměřením na
komunální odpady na území švýcarského kantonu St. Gallen a Libereckého kraje.“
Obsahem projektu je zpracování podrobné studie odpadového hospodářství v obou
regionech, včetně porovnání ekonomických ukazatelů. Jedná se o neinvestiční projekt, jehož
hlavním cílem je výměna zkušeností v oblasti nakládání s odpady mezi Libereckým krajem
a kantonem St. Gallen a využití těchto zkušeností pro hodnocení a optimalizaci nakládání s
odpady v Libereckém kraji. V rámci Fondu environmentální odbornosti v Programu
švýcarsko-české spolupráce je míra spolufinancování pro subjekty veřejné správy 15%.
Předpokládaný podíl Libereckého kraje bude tedy maximálně do výše 344.850,00 Kč.
Výsledek projektu bude poskytnut k využití obcím kraje.
5) BOD 73: Zajištění dopravní obslužnosti od 14. prosince 2014. Zastupitelé tímto bodem
schválili zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje od 14. prosince 2014 uzavřením
smluv s dopravci, kteří v současné době zajišťují dopravní obslužnost na území Libereckého
kraje formou jednacího řízení bez uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, a to na dobu nezbytně nutnou k pravomocnému ukončení veřejné zakázky na
„Výběr dopravců pro uzavření smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné
linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti
Libereckého kraje pro období od roku 2014 do roku 2024“ ( dále „VZ“). Taková to situace
je řešena s ohledem na stav VZ, kdy není možné uzavřít smlouvy na zajištění dopravní
obslužnosti s vybranými uchazeči z důvodu řízení vedeného Úřadem pro ochranu
hospodářské soutěže. Liberecký kraj se tak nachází v mimořádné situaci a vzhledem k
uvedeným skutečnostem preferuje resort dopravy řešit situaci Libereckého kraje formou
postupu v režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - zadaní veřejné zakázky
prostřednictvím jednacího řízení bez uveřejnění. Dopravní obslužnost nebude nijak
ohrožena.
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