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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) z 1. Zastupitelstva 

Libereckého kraje ze dne 31.1.2012 

 

SLK upozorňuje na následující body programu 1. ZLK 2012:  

 

1) Bod 7: Vyhlášení grantového programu G - 2 resortu kancelář hejtmana na rok 2012 

2) Bod 19: Výzva k podání žádostí o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje - program 

resortu zdravotnictví G-5 Zdravotnické preventivní a léčebné programy na rok 2012 

3) Bod 21: Vyhlášení grantových programů G - 6, G - 7 a G - 8 resortu zemědělství a životního 

prostředí na rok 2012 

4) Bod 23: Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje - 

Programu č. 14 

5) Bod 24: Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Grantového fondu Libereckého kraje - 

Programu č. 10 

 

více informací na: http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/page4126/navrh-programu-01-jednani-zastupitelstva-2012 

 

6) Bod 33: Informace Martina Půty ve věci odměn členům dozorčí rady. Zastupitel Martin Půta 

předložil právní stanovisko, které konstatuje rozpor se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů 

v poskytování odměn členům dozorčí rady v obchodní společnosti, v níž má kraj majetkovou účast 

a tito členové jsou zároveň uvolněnými zastupiteli zastupující Liberecký kraj.  
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/page4126/navrh-programu-01-jednani-zastupitelstva-2012 

 

7) Klub zastupitelů SLK přeložil hejtmanovi Libereckého kraje návrh Směrnice o zadávání 

veřejných zakázek. SLK tímto požádalo o vedení diskuze v rámci jednotlivých klubů 

Zastupitelstva LK.   
http://www.vz24.cz/clanky/opozice-chce-aby-liberecky-kraj-zverejnoval-zakazky-na-

internetu/?utm_source=denik.cz&utm_medium=banner&utm_campaign=denik.cz 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/liberecky/clanek.phtml?id=731219 
 

8) Klub Starostů pro Liberecký kraj vyzval náměstka hejtmana, Martina Seppa, aby zajistil při 

jednání s ministrem dopravy zvýšení financí pro zlepšení zimní údržby na mezinárodní silnici I/10. 

 

9) SLK dále informuje o stanovisku Libereckého kraje k návrhu Generelu území chráněných pro 

akumulaci povrchových vod – Vilémov, kdy lokalita Vilémov byla vyjmuta z návrhu Generelu 

území pro akumulaci povrchových vod. 
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10) Rada kraje dne 10.1.2012 rozhodla o výběru veřejné  zakázky „Poskytování komplexních 

služeb v oblasti zastupování Libereckého kraje v Bruselu“ – 9.360.000 Kč bez DPH. Klub 

zastupitelů SLK nepovažuje toto řešení za vhodné a jako účinnější by shledal zastoupení pro 

Asociaci krajů ČR případně pro celý  NUTS II.  

 

 

za klub zastupitelů SLK: Marek Pieter, místopředseda SLK 


