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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva 
Libereckého kraje ze dne 30. 4. 2013 

 
Dne 30. dubna se konalo 4. 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. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na 
webových stránkách Libereckého kraje. 
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/30-04-2013-navrh-programu-04-jednani-
zastupitelstva-2013 
 

1) Bod 9 - Poskytnutí finanční dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Schválená 
částka 500 tis. Kč jako finanční dotace občanskému sdružení „Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska - krajskému sdružení hasičů Libereckého kraje“ je určena na pokrytí 
osobních a provozních nákladů sdružení v roce 2013. 

2) Bod 29 – Smlouva s KSS LK, poskytnutí účelové neinvestiční dotace KSS LK 

Schválení poskytnutí neinvestiční dotace do výše 102 060 000 Kč příspěvkové organizaci 
Krajská správa silnic Libereckého kraje na realizaci akce „Údržba pozemních komunikací 
ve vlastnictví Libereckého kraje a ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje“ na 
období od 1. 5. 2013 do 31. 12. 2013. 

3) Bod 35 - Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje (aktualizace 2013). 
Analýza obsahuje informace pro potřeby rozvojových a rozhodovacích procesů na úrovni 
kraje. Jsou zde zahrnuta všechna odvětví dopravy z pohledu stavebního, technického, 
ekonomického i provozního, která jsou na území Libereckého kraje využívána. Veškeré 
odkazy, dokumenty jsou přístupné zde: http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-
zastupitelstva/30-04-2013-navrh-programu-04-jednani-zastupitelstva-2013 Zasíláme hlavní 
dokument v příloze.  

4) Bod 46 – písm. b) - Písemné informace – Přehled veřejných zakázek projednaných na 
5. a 6. zasedání rady kraje a 3. mimořádném zasedání rady kraje. Na každém 
zastupitelstvu je předkládána zpráva o souhrnu veřejných zakázek. Nové vedení kraje 
přestalo využívat služeb externích administrátorů, což šetří značné finanční prostředky. 
Plně kompetentní a fungující tým úředníků kraje dokáže veřejné zakázky administrovat 
sám, není tak důvod utrácet finance za takové služby jinde. Férové soutěže tedy už dnes 
přinášejí úspory. 
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