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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva 
Libereckého kraje ze dne 24. 9. 2013 

 
Dne 24. 9. 2013 se konalo 8. 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/24-09-2013-navrh-programu-08-jednani-
zastupitelstva-2013 
 

1) Bod 33: Vyhlášení a podmínky 2. Výzvy k předkládání žádostí o dotaci z podprogramu 
č. 2.1-  „Program obnovy venkova“. Okruhem žadatelů této výzvy je obec, městys, město 
v územním obvodu LK do 2 000 obyvatel, svazek obcí v územním obvodu LK, občanská 
sdružení a obecně prospěšné společnosti. Cílem této výzvy je podpora obnovy a rozvoje 
venkovského území především v oblasti zvyšování kvality života na venkově jako 
nezbytného předpokladu pro eliminaci postupného trendu vylidňování venkova a 
neudržování venkovské přírody a krajiny. 

2) Bod 18:  Projekt fúze Krajské nemocnice Liberec, a.s. a Panochovy nemocnice Turnov, 
s. r. o. Záměr projektu fúze obou společností byl schválen v březnu letošního roku. 
Pozitivním aspektem mimo jiné bude např. optimalizace organizační struktury a úspora 
mzdových nákladů, optimalizace zdravotní péče apod. Podrobné detaily včetně projektu 
fúze naleznete zde: http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/24-09-2013-
navrh-programu-08-jednani-zastupitelstva-2013 

3) Bod 48: Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování 
neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva 
Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy 
nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva 
Libereckého kraje ve znění novelizace č. 1. Zastupitelstvo projednávalo na návrh 
hejtmana a klubu SLK snížení odměn po půl ročním vyhodnocení tak, jak bylo hejtmanem 
avizováno. Návrh nezískal potřebnou podporu 23 hlasů a hlasovalo pro něj pouze 20 
zastupitelů. (SLK 13, Změna 3, ODS 3, KSČM 1). Klub SLK hlasoval všemi 13 hlasy pro 
snížení odměn dle směrnice. O návrhu budeme znova diskutovat a hledat podporu napříč 
politickým spektrem. Bez úpravy snížení odměn utratíme letos o 2 miliony navíc. 

4) Bod 17 a 46: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 237/13 – Lůžkový hospic v 
Libereckém kraji. Odůvodnění veřejné zakázky „Lůžkový hospic v Libereckém kraji. 
ZK rozhodlo o pokračování v dlouho připravovaném projektu. Hospicová a paliativní péče 
je služba, která je v Libereckém kraji potřebná a výrazně chybí v celkové nabídce sociálních 
i zdravotních služeb. První odhady nákladů na výstavbu nebyly podloženy vůbec žádnou 
finanční studií a rovněž nebraly do úvahy možné rozšíření vybrané budovy k rekonstrukci. 
Přesto se pro potřeby popularizace výstavby použila částka 60-80 milionů korun, která 
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vzešla ze zkušeností z jiných staveb a ze zadané architektonické studie (nelze zaměňovat za 
studii finanční). Následně na to se do seznamu pro Integrovaný plán rozvoje města (IPRM) 
v Liberci nahlásila částka 90 milionu Kč, protože zde bylo možné využít ke spoluúčasti 
„evropské“ peníze. I tato hodnota byla spíše zbožným přáním a nebyla podložena reálným 
finančním rozpočtem. To vše se událo v prvním pololetí roku 2013. Mezitím bylo zadáno 
výběrové řízení na vytvoření projektové dokumentace, a projektová kancelář předala 
kompletní projektovou dokumentaci na konci měsíce srpna 2013. Hodnota díla v tomto 
oficiálním základním dokumentu dosáhla částky přes 144 milionů korun včetně DPH. V 
projektu bylo zohledněno všechno – moderní vnitřní úpravy staré původní budovy, dvě 
úplně nové provozní budovy spojené s budovou původní, suterénní prostory a přístupové 
komunikace, venkovní servisní budova a celkové sadové a zahradní úpravy včetně oplocení. 

  
 

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková 
 předsedkyně klubu  


