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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 25. 11. 2014

Dne 25. 11. 2014 se konalo 10. Zastupitelstvo LK v roce 2014. 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/25-11-2014-navrh-programu-10-jednani-
zastupitelstva-2014

1) Bod 18: Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015

Připojen komentář Marka Pietera:

Příjmy/výdaje – 2 365 930 tis. Kč
Oproti roku 2014 – vyšší příjmy o 100 mil. Kč (+4,4%)
Daňové příjmy – 2 211 000 tis. Kč
Splátky úvěru včetně financování – 118 875 tis. Kč (tj. o 22 mil. Kč méně oproti roku 2014, 
zůstávají pouze dva úvěry na opravy mostů a opravu silnic)

Dotační fond Libereckého kraje:
-       15 mil. Kč – hasiči
-       15 mil. Kč – sport
-       20 mil. Kč – ostatní podprogramy
Fond ochrany vod – 18 mil. Kč
Krizový fond – 5 mil. Kč
Lesnický fond – 4 mil. Kč
Přímá podpora v oblasti sportu – 15 mil.Kč

Příspěvek na výkon státní správy zůstává stejný i přes přenesení další agendy z Ministerstva 
práce a sociálních věcí ve výši 61 mil.Kč
Kapitálové výdaje – 125 mil.Kč, např:

Projekt / aktivita / tis. Kč NR 2015

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou - II/290 
Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa)

27 680,00

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou - II/592 
Chrastava (II. etapa)

22 022,00

Silnice Horka u Staré Paky - Dolní Branná 20 000,00

Výměna otvorových výplní na objektech LK - školství - splátka úhrady 15 200,00
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Střední uměleckoprůmyslová škola, Železný Brod - výměna otvorových výplní 9 000,00

Domov Raspenava – rekonstrukce krovů a střechy 8 000,00

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov - rekonstrukce ateliéru 2 700,00

Domov Sluneční dům Jestřebí  - rekonstrukce objektu v České Lípě 2 500,00

ZZS LK - přístavba objektu LZZS o garáž a zázemí pro lékaře 1 500,00

Využití ztrátového tepla z odpadního vzduchu budovy A - glykolový okruh 1 500,00

DD Jindřichovice -  příprava výstavby sociálně-zdravotnického zařízení 1 000,00

V     rozpočtu jsou pokryty:

-        závazky kraje vyplývajících z uzavřených smluvních a jim podobných vztahů včetně 
závazků splátek úvěrů a z nich plynoucích úroků, 

-        závazky kraje vyplývajících z přijatých usnesení orgánů kraje,

-        závazky kraje vyplývajících z plnění povinností uložených mu zákony včetně výkonu 
přenesené působnosti krajským úřadem,

-        ostatních závazků kraje vyplývajících z jeho samostatné působnosti, příp. přijatých 
dlouhodobých rozvojových dokumentů   

2) Bod  33:  Základní  údaje  a  podmínky  nového  podprogramu  Dotačního  fondu
Libereckého kraje, Programu resortu životního prostředí a zemědělství, 8.4 Podpora
dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství

Předmětem podpory tohoto nového podprogramu je dlouhodobá, pravidelná a systematická 
činnost s dětmi a mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství a v souvisejících 
oborech. Podpora je zaměřena především na:    
- Skupiny mládeže dlouhodobě pracující v oblasti životního prostředí 
- Myslivecké kroužky
- Rybářské kroužky
- Včelařské kroužky

Z programu nejsou podporovány jednorázové aktivity, které nenavazují na dlouhodobou 
činnost.  Forma podpory může být účelová neinvestiční i investiční dotace (transfer), okruh 
žadatelů jsou právnické osoby (NNO, obce, příspěvkové organizace, obchodní společnosti, 
aj.), fyzické osoby podnikající (OSVČ) a fyzické osoby nepodnikající.

3) Bod 35: 3.  výzva k předkládání  projektů do Dotačního fondu –  podprogram 2.5 -
podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel

Předmětem podpory  v tomto  podprogramu  je podpora  regionálních  výrobců,  výrobků  a
tradičních řemesel včetně marketingu, podpora prodeje výrobků nositelů značky, a držitelů
ocenění. Žádosti je možné podávat od 1. 12. 2014 do 15. 1. 2015, celkový finanční objem
určený pro tuto výzvu je 1.423.000,- Kč.



4) Bod 47: Dotační fond Libereckého kraje - program resortu zdravotnictví, tělovýchovy
a sportu – sportovní podprogramy č. 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 – podmínky a výzvy na rok
2015

Jedná se o podprogramy:  3.4 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení, 3.5 Pravidelná
činnost sportovních a tělovýchovných organizací, 3.6 Sport handicapovaných, 3.8 Sportovní
akce  a  3.9 Školní  sport  a  tělovýchova.  Uzávěrka  příjmu  žádostí  je  u  všech  těchto
podprogramů 9. 1. 2015. Bližší informace naleznete přímo pod bodem 47 zde:

http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/25-11-2014-navrh-programu-10-
jednani-zastupitelstva-2014

5) Bod 64:  Návrh na odvolání  Bc.  Zuzany  Kocumové z funkce statutární  náměstkyně
hejtmana LK a členky Rady Libereckého kraje

Tímto  bodem  zastupitelé  schválili  odvolání  statutární  náměstkyně  Kocumové
z uvedených funkcí.

Důvodová  zpráva:  Návrh  klubu  SLK na  odvolání  z funkce  statutární  náměstkyně  paní
Zuzany Kocumové z Rady Libereckého kraje  není náhodný a  není  motivován žádným
náhlým  a neuváženým  rozhodnutím.  K tomuto  návrhu  dospěl  Klub  SLK  po  dvouletém
hodnocení  práce  statutární  náměstkyně  a  posuzováním  výstupů  koaliční  spolupráce
na veřejnosti.

Na neproduktivní stav spolupráce upozornil Klub SLK svého koaličního partnera, tj. Změnu
pro Liberecký kraj (ZpLK) již v dubnu a následně při jednání v srpnu a září  roku 2014.
Zároveň opakovaně vyzval ZpLK k přijetí takových opatření, která by vedla k zásadnímu
zlepšení řízení resortu zdravotnictví a sportu a zlepšení koaliční spolupráce. Situace se však
neřešila.  Podobným způsobem se  k práci  statutární  náměstkyně  opakovaně  vyjadřovali  i
další zastupitelské kluby.

Za  základní  nedostatky  v práci  Bc.  Zuzany  Kocumové  považuje  Klub  SLK  následující
skutečnosti:

a) selhání v řízení resortu zdravotnictví a sportu, nekoncepční a odkládaná řešení konceptu roz-
voje zdravotnictví v Libereckém kraji,

b) zásadní rozpory v důležitých otázkách fungování a rozvoje Libereckého kraje, zejména nesho-
dy v řešení klíčových investičních akcí – zateplení Nemocnice s poliklinikou v České Lípě, vý-
stavby heliportu v areálu KNL i výstavby hospice v Liberci, absolutní neshoda v problematice
celkového řešení dopravní obslužnosti Libereckého kraje, kdy svým nezodpovědným jednáním
přímo ohrozila zájmy kraje i jeho občanů, stejně jako navyšování odměn členům výborů a ko-
misí, a dále v přístupu k podpoře mezinárodních sportovních akcí navzdory závěrům sportovní
komise, 

c) absence týmové spolupráce a z její strany vyslovená nedůvěra k jednotlivým členům rady,
d) neúplná a zejména velmi často zavádějící mediální sdělení, která poškozovala obraz Liberecké-

ho kraje včetně práce členů rady před občany kraje.

Návrh  na  odvolání  statutární  náměstkyně  je  vyústěním  a  součtem  všech  problémů,  které
vznikly v průběhu let  2013 a 2014, a protože stále nedochází ke změně v přístupu k řízení



svěřeného resortu paní Bc. Zuzany Kocumové, ale i  části  Klubu Změny pro Liberecký kraj
(seskupení  Změna  pro  Liberecký  kraj  se  skládá  –  Změna  pro Liberec,  Strana  zelených  a
Nezávislí),  kdy spojenectví a partnerství má charakter jasných opozičních sporů, rozhodl se
Klub SLK tento návrh předložit zastupitelstvu Libereckého kraje.

Klub SLK si je vědom závažnosti situace, do které se tímto koaliční spolupráce ne vinou SLK
dostala a předloží na příštím zasedání zastupitelstva LK návrh nového stabilního řešení pro
další dva roky.

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů


