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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 29. 11. 2016

Dne 22. 11. 2016 se konalo 1. řádné Zastupitelstvo Libereckého kraje pro období 2016 - 2020. Klub Starostů
pro Liberecký kraj přináší tradiční informace z jednání.
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/29-11-2016-navrh-programu-01-jednanizastupitelstva-2016
Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání online na webu Libereckého
kraje.

Na dnešním jednání byli na základě koaliční dohody zvoleni předsedové, místopředsedové a
členové jednotlivých výborů zastupitelstva LK (Výboru pro tělovýchovu a sport, Výboru
finančního, Výboru Kontrolního, Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, Výboru
dopravy, Výboru hospodářského a regionálního rozvoje, Výboru zemědělství, životního prostředí a
rozvoje venkova, Výboru zdravotnictví, Výboru sociálních věcí) a zástupci LK v jednotlivých
dozorčích radách (Krajská nemocnice Liberec, Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, Silnice LK,
Agentura regionálního rozvoje, KORID LK, Střediska ekologické výchovy Libereckého kraje –
STŘEVLIK, Školní statek Frýdlant)
Bod č. 38 Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „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“
Zastupitelstvo tímto bodem zrušilo uvedené zadávací řízení veřejné zakázky – veškeré podrobné
odůvodnění včetně příloh naleznete přímo pod bodem 38.
Připojujeme komentář náměstka hejtmana pro rezort dopravy Marka Pietera: „Liberecký kraj
obdržel Rozhodnutí předsedy ÚOHS a zároveň bylo ze všech jednání hodnotících komisí navrženo
zrušení zadávacího řízení desetileté VZ na dopravní obslužnost. Vzhledem k tomu, že již byly
provedeny všechny možné úkony v této veřejné zakázce (jsou známé důvody zrušení (především
pevný termín 2014-2024 s nemožností hodnocení nabídek, bankovní záruky platné pouze do
12/2016 atd…, komise doporučují zrušení…), tak byl materiál o zrušení zadávacího řízení
předložen na jednání Rady Libereckého kraje, která s ohledem na svůj omezený mandát
v meziobdobí – nebyla ještě ustanovené nové zastupitelstvo ani nová rada postoupila doporučující
rozhodnutí o zrušení zastupitelstvu LK. Nyní poběží opět lhůta, kdy mohou být dány námitky i
k tomuto úkonu. V případě nepodání námitek bude LK pokračovat v přípravě nových soutěží na
dopravce v celém kraji již např.se zapojení koeficientu navýšení mezd do ceny dopravního
výkonu.“

Bod č. 50 Pověření jednat jménem Zastupitelstva Libereckého kraje ve věci návrhů novely
zákona o rozpočtovém určení daní a novely zákona o evidenci tržeb v PSP ČR.
Zastupitelé tímto bodem schválili zástupce Libereckého kraje (a zároveň poslance PČR) Mgr. Jana
Farského, jehož komentář připojujeme:
„Liberecký kraj využil své zákonodárné iniciativy a podal v I. pololetí 2016 dva návrhy na změnu
zákonů:
1/ navrhl zvýšení podílu obcí na výnosu DPH, čímž by byly navýšeny příjmy obcí, celkem o cca 8,4
mld. Kč.
2/ navrhl vynětí některých provozů z povinností stanovených elektronickou evidencí tržeb (EET).
Ministerstvo financí ale jakékoliv výjimky odmítlo. Výjimky navrhl v minulém týdnu přímo pan
ministr financí Andrej Babiš.
Předkládat zákon musí osobně zástupce předkladatele. Dosud to byl hejtman Libereckého kraje. Je
ale značně komplikované časově určit termín, kdy se zákon bude projednávat. Hejtman tak byl v
nejistotě, kdy na projednání těchto návrhů dojde a kdy se bude muset narychlo dostavit do
sněmovny. Já tam být musím, tak to pro krajské zastupitelstvo rád udělám.“
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