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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) z 1. Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 29. 1. 2013

Dne 29. ledna se konalo 1. Zastupitelstvo LK v roce 2013. 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. Díky změně jednacího řádu, již každé další
jednání zastupitelstva bude on-line. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na
webových stránkách Libereckého kraje.
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/navrh-programu-01-jednani-zastupitelstva2013

1) Bod 10: Zpráva o činnosti rady kraje. Zde bychom chtěli upozornit na dílčí zprávy
z jednotlivých resortů, které informují o činnostech a práci radních a hejtmana. Konkrétně
z resortu Ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky informujeme, že byl zrušen
grantový program G 99, byla zrušena placená funkce předsedy Dopravního výboru a
dále byl snížen měsíční příjem tajemníků klubů z původní částky 2500,- na 2000,- Kč za
každého člena klubu = zastupitele za měsíc.
2) Bod 19: Záměr budoucího využití objektu Výzkumného ústavu textilních strojů. Kraj
bude jednat o možnostech využití budovy a zpracuje další podklady tak, aby zastupitelstvo
mělo další relevantní informace pro další rozhodování.
3) Bod 29: Souhrnná zpráva o aktuálním stavu rekonstrukce městských lázní na objekt
Oblastní galerie v Liberci a závazek financování akce „Interiér městských lázní –
nového objektu Oblastní galerie“ v letech 2013 – 2014.
4) Bod 31: Obnova silnice Vítkov. Kraj podá žádost do programu "Obnova obecního a
krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou" ve výši 102 936 221 Kč se
závazkem úhrady podílu Libereckého kraje v celkové výši 50 % nákladů 51 468 111 Kč v rámci
rozpočtu kraje v roce 2014, za předpokladu kladného vyřízení žádosti a poskytnutí dotace
Ministerstvem pro místní rozvoj ve výši 50 % nákladů.
5) Bod 36: Zateplení Českolipské nemocnice. Kraj v dalších měsících bude jednat o koncepci
rozvoje nemocnice. Prioritou je její zateplení a stabilizování technického stavu budov.
6) Bod 37: Byly sníženy odměny členům Dozorčí rady v Liberecké nemocnici
z 50.000Kč/měsíc pro předsedu DR a 30.000,-Kč/měsíc pro řadového člena na původních
15.000,-Kč/měsíc pro předsedu DR a 10.000,-Kč/měsíc pro řadového člena DR.

Z médií dále pro případný zájem:
http://www.denik.cz/liberecky-kraj/kraj-odvolal-lobbistu-v-bruselu-ten-mu-pritom-sehnal-50milionu-20130130-j6ye.html
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/212976-slibovane-zatepleni-ceskolipske-nemocnice-seodklada/?fb_action_ids=4376500178530&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_mul
tiline&action_object_map=%7B%224376500178530%22%3A328605737245030%7D&action_typ
e_map=%7B%224376500178530%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%
5D

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková, předsedkyně

