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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 27. 9. 2016

Dne 27. září se konalo 8. Zastupitelstvo LK v roce 2016. 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/27-09-2016-navrh-programu-08-jednanizastupitelstva-2016

1) Bod 8 - Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 301/16 - dotace z Krizového fondu
Libereckého kraje a poskytnutí dotace z Krizového fondu Libereckého kraje ČR Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje
Zastupitelstvo tímto bodem schválilo poskytnutí účelové dotace ve výši 1.600.000,- Kč
Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje na nákup pozemku pro Integrované výjezdové centrum IZS v Turnově.
2) Bod 27 - Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 280/16 – Dofinancování sociálních
služeb v r. 2016 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.
Tímto bodem bylo schváleno poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu kraje z prostředků
kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v rámci dofinancování sociálních služeb zařazených
do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v r. 2016 v úhrnném objemu
6.044.000,- Kč. Seznam příjemců naleznete přímo pod bodem 27.
3) Bod 28 – Aktualizace přílohy č. 1 Akčního plánu pro rok 2017 - Seznam sociálních
služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017
Základní síť sociálních služeb (dále jen „Základní síť) je součástí Akčního plánu pro rok
2017, který byl schválen v Zastupitelstvu Libereckého kraje dne 21. 6. 2016 usnesením č.
343/16/ZK. V rámci procesu řízení sítě došlo k administrativním změnám u sociálních
služeb zařazených do Základní sítě a ke změnám v poskytování služeb dle zjištěné
potřebnosti na území kraje. Údaje se mění u 63 sociálních služeb zařazených v Základní síti.
4)

Bod 40 – Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 285/16 - rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.5 - Podpora regionálních
výrobků, výrobců a tradičních řemesel
Jedná se o navýšení původně alokované částky na celkových 2.133.600 Kč a zároveň rozdělení
mezi žadatele, jejichž seznam naleznete přímo pod bodem 40.

5) Bod 57 Písemné informace – g) – Rozhodnutí Předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže ve věci veřejných zakázek „Přechodné zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje – oblast Sever, Západ a Východ“
Bylo dáno konečné rozhodnutí předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž jak v zakázkách na
přechodné období, tak i v desetileté zakázce. U desetileté zakázky se bude pokračovat v hodnocení nabídek podle rozhodnutí ÚOHSu a v přechodném období, potvrdil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže postup Libereckého kraje, který byl v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
Je prokázáno, že LK naplnil všechny podmínky pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení
bez uveřejnění. Liberecký kraj prokázal, že svůj postup řádně zvažoval. Zadání zakázky jinému
než stávajícímu dopravci se na přechodnou dobu jevilo jako méně hospodárné a neadekvátní
době plnění (na přechodnou dobu).
Navrhovatelé se snažili ve svých vyjádřeních vyvolat dojem, že jednací řízení bez uveřejnění je
nestandardní postup, který neměl být použit, neboť jeho použitím, oslovením pouze jediného
uchazeče a vyloučením tak hospodářské soutěže muselo nutně dojít k porušení základních zásad
pro zadávací řízení (zásada transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace).
Tento názor byl v rozhodnutí odmítnut. Za předpokladu, že jsou jinak dány podmínky pro realizaci jednacího řízení bez uveřejnění, pak se výslovně počítá s možností, že zadavatel osloví
pouze jediného zájemce, aniž by zákon pro tento postup kladl další podmínky.

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně

