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Informace politického hnutí Starostové pro Libercký kraj (SLK) z 6. Zastupitelstva 
Libereckého kraje ze dne 26. 6. 2012

Zastupitelstvo LK se uskutečnilo dne 26. 6. 2012.  SLK se vyjadřuje či upozorňuje na následující 
body programu:

http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/page4126/navrh-programu-06-jednani-zastupi  telstva-2012  

1) BOD 10: změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 110/12 úprava kapitoly 935 – Grantový 
fond a poskytnutí  dotací z grantového  programu G-99 "Akce financované z rozhodnutí 
Zastupitelstva  a  Rady  Libereckého  kraje".  Tradičně  byli  zastupitelé  SLK  proti 
nesystémovému  rozdělování  financí/dotací.  Z  celkového  objemu  14.273.400  Kč  byly 
poskytnuty  dotace  například:  FK  BAUMIT  Jablonec,  a.s.  /podpora  sportovní  činnosti 
fotbalového klubu se zaměřením na neprofesionální činnosti a mládež do 15 let/ - 3.800.000 
Kč, RFS – L /zajištění provozu sídla Libereckého krajského fotbalového svazu/ – 1.200.000 
Kč.

2) BOD  11: změna  rozpočtu  –  rozpočtové  opatření  č.  85/12  –  navýšení  příjmů  a  výdajů 
rozpočtu kraje v kapitole 91518 –  Energie. Zastupitelé SLK podali protinávrh, ve kterém 
požadovali předložení celkového vyhodnocení nákladů na energie Libereckého kraje a jeho 
příspěvkových  organizací  včetně  porovnání  s  cenou  běžně  dostupnou  na  trhu  a  dále 
kvantifikování výše úspor ve srovnání s předchozími náklady na energie, tj.  před rokem 
2010. Výše uvedený protinávrh byl zamítnut. 

3) BOD 39:  změna rozpočtu – rozpočtové opatření č.  113/12 – úprava kapitoly 914 04. V 
tomto bodě byly poskytnuty neinvestiční dotace v celkové výši 5.680.000 Kč a rozděleny 
například  pro:  FK  BAUMIT  Jablonec  a.s.  /podpora  činnosti  klubu  reprezentujícího 
Liberecký kraj  v  1.  Gambrinus  lize/  -  500.000 Kč,  FC SLOVAN Liberec  a.s.  /podpora 
činnosti klubu reprezentujícího Liberecký kraj v 1. Gambrinus lize/, Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 
/podpora činnosti klubu reprezentujícího Liberecký kraj v Tipsport extralize ledního hokeje/ 
– 500.000 Kč.

4) SLK upozorňuje dále  na  výběrové řízení  na  údržbu krajských silnic  v  celkové hodnotě 
převyšující 2 miliardy Kč. Soutěž na deset let s platností od května 2013 byla vyhlášena 
30.3.2012,  tedy  den  před  účinností  nového  zákona  o  zadávání  veřejných  zakázek.
Nový zákon by neumožnil připravit ji na míru jednomu uchazeči, nechat otevírat obálky až 
10  dní  po  odevzdání  nabídek  a  to  v  sídle  pražské  advokátní  kanceláře. 
http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/327832

za klub zastupitelů SLK: Bc. Martin Půta, předseda
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