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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) z 3. Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 20. 3. 2012

Na tiskové konferenci klubu zastupitelů SLK, která se koná tradičně před zasedáním Zastupitelstva
Libereckého kraje, představilo SLK přítomným novinářům dobré zprávy a novinky z obcí a měst
Libereckého kraje – tentokrát z Turnova, Semil, Chrastavy, České Lípy, Desné a Doks. Pokud
budete mít příště o zveřejnění Vašich informací zájemm, obraťte se na tajemnici klubu Starostů
Mgr. Kateřinu Malou – mala.slk@centrum.cz
Z programu ZLK: http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/page4126/navrh-programu-03-jednanizastupitelstva-2012
Klub zastupitelů SLK upozorňuje na následující projednané body programu 3. ZLK 2012:
1) Zastupitelé SLK předložili vedení kraje k projednání návrh Směrnice k zadávání veřejných
zakázek dne 31. 1. 2012. Návrh Směrnice, který byl připraven klubem zastupitelů SLK, byl
posouzen a některá ustanovení byla zapracována do návrhu Směrnice Rady Libereckého
kraje č. 1/2012 k zadávání veřejných zakázek Libereckým krajem a jím zřizovanými
příspěvkovými organizacemi. Tato směrnice byla vypracována v souvislosti s novelou zákona o
veřejných zakázkách.1 Směrnice navrhovaná vedením LK, která byla postoupena klubu SLK k
připomínkování, implementuje některá ustanovení novely, avšak ne vždy zcela přesně a dále se
Směrnice plně nevěnuje problematice transparentnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek. Klub
SLK proto zaslal své připomínky k dalšímu projednání.
2) Bod 12 – Majetkoprávní operace – prodej nemovitosti v k.ú. Harrachov. Na únorovém
zastupitelstvu požadoval klub SLK odložení hlasování tohoto bodu a požadoval znalecký posudek
na zmíněnou nemovitost. Jeho návrhu bylo vyhověno a znalecký posudek byl dán klubu SLK k
dispozici. Zastupitelé SLK však i přesto upozorňovali, že není stanovena cena tržní a požadovali
přehodnocení prodeje. Bod 12 však byl většinou zastupitelů LK přijat, zastupitelé SLK tento bod
nepodpořili.
3) Bod 14 - Majetkoprávní operace - koupě: bytové jednotky v k.ú. Liberec. Koupi další
bytové jednotky pro potřeby Libereckého kraje zastupitelé SLK neschvalují a podali protinávrh,
jehož cílem bylo byt nekupovat a naopak připravit prodej stávajících bytových jednotek. Klub SLK
má za to, že není třeba, aby radní museli využívat bytové jednotky zejména s ohledem na fakt, že
1, která byla 24. února 2012 uveřejněna ve Sbírce zákonů ČR jako nový zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

vzdálenost do Liberce je ze všech oblastí kraje přijatelná. Jednorázové ubytování krajských radních
lze podle našeho názoru levněji zajistit jinou formou. Proto jsme požádali o následující doplňující
informace: za kolik a kdy Liberecký kraj koupil bytové jednotky v objektu Liberec III – Jeřáb č.p.
876 – bytové jednotky - č.1, 6, 7, 25? Jaké uspořádání mají výše zmiňované bytové jednotky? Kolik
se platí za využívání bytové jednotky – (cena za noc/cena za měsíc)? Přesný rozpis využívání těchto
bytových jednotek od roku 2008 – po měsících /kdo, kolik nocí, kolik bylo uhrazeno uživatelem/.
Přesný rozpis využívání bytové jednotky Liberec III – Jeřáb č.p. 876 – č. 9 /po měsících, kdo, kolik
nocí, kolik bylo uhrazeno/? Kopii nájemní smlouvy na bytovou jednotku Liberec III - Jeřáb čp.876
– č. 9. Kopie závěrečného vyúčtování správy, energií všech těchto bytových jednotek od roku 2008.
Zda-li vlastní Liberecký kraj ještě nějaké bytové jednotky – případně kopie listu vlastnictví těchto
bytových jednotek.
http://www.denik.cz/liberecky-kraj/kraj-kupuje-byty-pro-svoje-radni-20120322-nxh5.html
4) Bod 32 – Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje
2012. Na tento bod upozorňujeme pro informaci a doporučujeme jej prostudovat, protože může mít
dlouhodobý dopad na školství v kraji.

za klub zastupitelů SLK: Martin Půta, předseda

