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))) Jednalo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje

PŘEDVOLEBNÍ OPOZIČNÍ RÉTORIKA
V DISKUZI PŘEVLÁDALA
Květnové jednání krajských zastupitelů probralo přes šedesát bodů programu, ale očekávaný problém dostavby náchodské nemocnice na něm tentokrát
chyběl. Byl z programu stažen, protože informace o vývoji problému dostali
zastupitelé pár dní před jednáním na semináři a čas vypsat novou veřejnou
soutěž pro stavebníky ještě nenastal. Proto se zastupitelé znovu sešli 23. května na mimořádném jednání, které návrh na vypsání nové veřejné soutěže
schválilo.

Nejprve krajští zastupitelé vyslechli informaci o budování cyklostezek, zvláště
pak čtyř dálkových cyklotras, které kra-

Ke zprávě o činnosti rady kraje se rozpoutala diskuse, v níž např. Miloslav
Plass (ODS) a Rudolf Cogan (TOP 90)
požadovali informaci o tom, jak bude kraj
řešit situaci s tendrem na autobusovou
dopravu, zastaveným ÚOHS. Úřad konstatoval diskriminaci a netransparentnost v poplatcích za vjezd na autobusová nádraží a další tři vady, ovšem některé z nich i u jiných krajů na závadu nebyly. Už nyní je zřejmé, že kraj nový tendr
na dopravu vypsat tak, aby podle něho
mohly dopravci začít jezdit od 1. 1. 2017
nestihne a nabízejí se jiná řešení, podle
zákona.
Další chod jednání už byl bezproblémový, což se projevilo jednomyslným
hlasováním. Zastupitelé tak bez problémů schválili např. poskytnutí neinvestičních dotací na kulturní akce pod
záštitou kraje, mimořádnou aktualizaci
sítě sociálních služeb, dotace na volnočasové aktivity, změnu plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a další body.
(tl)

jem vedou. Například stezka na Kuks
prokázala, že pomáhá rozvoji podnikání
v jejím okolí.

POZVÁNKA NA POCHOD BRNEM
NR KČP, z. s., ve spolupráci s Jm KR KČP a dalšími vlasteneckými sdruženími
v Brně svolává protestní pochod na podporu výzvy vlasteneckých sdružení
proti rozvíjejícím se aktivitám sudetských Němců v Brně.

POCHOD se uskuteční
v sobotu dne 28. května 2016 od 10 hod.
z prostoru před lékařskou fakultou na Komenského náměstí v Brně,
směrem po ul. Husové, přes Šilingrovo nám., na Dominikánské nám,
před budovu magistrátu města Brna
Zde se svými projevy vystoupí představitelé vlasteneckých sdružení a společně
předají protestní prohlášení primátorovi města Brna.

PROGRAM PROTESTNÍHO POCHODU
9.00 hod. položení květin u pomníku prezidenta Edvarda Beneše
(132. výročí narození) a následně přesun k pomníku TGM před lékařskou fakultou
Komenského nám.
10.00 hod. zahájení protestního pochodu po ul. Husové, Šilingrovo nám.,
Dominikánská ul., Dominikánské nám. s ukončením před budovou magistrátu města Brna.
Projevy představitelů vlasteneckých hnutí a předání protestní petice primátorovi.
Žádáme účastníky, aby na demonstraci přivezli vlajky KČP, státní vlajky
a podle možností vlastenecká protestní hesla.

V Brně dne 11. 5. 2016

NR KČP, z.s. - Jm KR KČP, z.s.

Více zde: http://www.klub-pohranici.cz/

