
1) Bod 19: Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Aktualizace 
Metodiky pro poskytovatele na rok 2016 (Příručka pro žadatele, Příručka 
pro příjemce)

Přímo pod bodem 19 naleznete veškeré potřebné informace k aktualizaci Metodiky 
pro poskytovatele (Příručku pro žadatele, Příručku pro příjemce), která respektuje 
Metodiku Ministerstva práce a  sociálních věcí na rok 2016 a  uceleným způsobem 
provádí poskytovatele sociálních služeb procesem dotačního řízení pro rok 2016.

2) Bod č. 24: Oblast podpory kultura, památková péče a  cestovní ruch – 
vyhlášení programu 7.4 Archeologie

Tímto bodem bylo schváleno vyhlášení programu 7.4 Archeologie, přímo pod 
bodem 24 naleznete veškeré potřebné informace včetně Vzoru žádosti a  Vzoru 
smlouvy. Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu je 400.000 Kč 
a o dotace je možné žádat průběžně až do vyčerpání této částky, nejpozději ale do 
30. 6. 2016

3) Bod č. 25: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 157/15 – alokace 
použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu 
Libereckého kraje na rok 2015, navýšení výdajů v  kapitole 917 07 – 
transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a v kapitole 
920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku

Zastupitelé schválili finanční podporu festivalu Benátská! 2015 ve výši 200.000 
Kč, jedná se o  významnou kulturní akci s  přesahem působnosti mimo hranice 
Libereckého kraje i ČR. Finanční podpora bude použita na propagaci akce a zázemí 
návštěvníků.

4) Bod č. 31: Vyhlášení programu č. 2. 1 – Program obnovy venkova v rámci 
Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj 

Tímto bodem zastupitelé schválili vyhlášení programu č. 2. 1 Program obnovy 
venkova, účel využití dotací z  tohoto programu je: Obnova a  údržba technické 
infrastruktury, venkovské zástavby a  občanské vybavenosti, úprava veřejných 
prostranství, podpora vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy 
vesnice a zvýšení kvality života na venkově:

DT 1 –  obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
DT 2 –  komplexní úprava návsí, náměstí
DT 3 –  obnova a zřizování veřejné zeleně – parky, aleje, sady
DT 4 –  oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení,  
 mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť
DT 6 –  projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice
DT 7 –  integrované projekty venkovských mikroregionů

DT 8 –  dotace na úroky z úvěru 
DT 9 –  válečné hroby 
Lhůta pro podávání žádostí je 3. 8. 2015 – 30. 9. 2015, do 14.00 hod, veškeré 
potřebné informace včetně vzoru žádostí naleznete přímo pod bodem 31.

5) Bod č. 32: Vyhlášení programu 2.2 - Regionální inovační program v rámci 
Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory regionální rozvoj

Dalším vyhlašovaným programem je Regionální inovační program, jehož účelem 
je posílení ekonomické prosperity regionu prostřednictvím transferu znalostí 
akademického a  výzkumného sektoru do praxe podniků, a  to prostřednictvím 
stimulace navázání smluvní spolupráce mezi podnikatelskými subjekty se sídlem 
nebo provozovnou na území Libereckého kraje a  vysokými školami, veřejnými 
výzkumnými institucemi či výzkumnými organizacemi (dále VaV instituce) 
splňujícími definici výzkumné organizace dle § 2 odst. 2d) zák. č. 130/2002 Sb. 
o  podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a  inovací a  působícími v  České 
republice. Lhůta pro podávání žádostí je 25. 7. 2015 - 15. 9. 2015. Další informace 
naleznete přímo pod bodem 32.

6) Bod č. 44: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 159/15 alokace 
použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu 
kraje 2015, navýšení výdajů kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, 
mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí neinvestiční dotace Technické 
univerzitě v Liberci na projekt Dětská univerzita 2015/16 

Tímto bodem zastupitelé schválili poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 
500.000 Kč Technické univerzitě v  Liberci na projekt Dětská univerzita 2015/16. 
Jedná se již o šestý ročník tohoto projektu, který podporuje zájem žáků o vzdělávání 
v technických a přírodovědných oborech. Předchozích pět ročníků bylo financováno 
ze zdrojů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl ale 
už ukončen, proto musí organizátoři zajistit finance jinak. Posledního ročníku se 
zúčastnilo 724 studentů.

7) Bod č. 45: Tarif integrovaného dopravního systému IDOL – platnost 
od 30. 8. 2015

Zastupitelstvo schválilo změny v návrhu Tarifu integrovaného dopravního systému 
IDOL od 30. 8. 2015 – např. bezplatná přeprava držitelů průkazů ZTP a  ZTP/P na 
linkách MHD v souladu s  legislativou (rozšíření bezplatné přepravy i na linky MHD 
jedoucí v relacích mimo zóny s MHD nebo mezi těmito zónami) a rozšíření dopravní 
obslužnosti obce Bedřichov.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková, 
předsedkyně klubu zastupitelů

Informace SLK ze Zastupitelstva LK ze dne 23. 6. 2015
Dne 23. 6. 2015 se konalo 6. Zastupitelstvo LK v  roce 2015. 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/23-06-2015-navrh-programu-06-jednani-zastupitelstva-2015
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Jako jeden z  mnoha jsem si vyslechl „školení“, které 
nám, všem zastupitelům, na květnovém zastupitelstvu 
pí.  Kocumová přednesla ve věci schvalování neroz-
dělených prostředků pro sport. Musím říci, že je mi 
z  výroků pí. Kocumové smutno a  jí je mi líto zároveň. 
Na začátku volebního období jsme si my sportovci 
mysleli, že jsme získali usazením pí. Kocumové do 
čela příslušného rezortu, velkého a  silného spojence 
a bojovníka za sport.

Ale již záhy se ukázalo, že většinou dobré bylo jen to, 
co bývalá paní náměstkyně navrhla sama. Byl-li názor 
sportovní komise jinačí – prostě s  ním nesouhlasila 
a v krajním případě takové závěry i  odmítala předložit 
radě k dalšímu projednání. Respektování názoru většiny 
bylo – a jak se ukazuje i nyní je – problém.

A  tak zřejmě vlastní ego, či jakási vendeta či laciné 
získávání politických bodů mají přednost před faktickou 
podporou sportu. Co mi opravdu vadí, je pak skutečnost, 
že bývalá vynikající lyžařka nebojuje v  duchu fair 
play a  že v  argumentaci využívá faktů vytržených ze 
souvislostí, které pak balí do populistických vět. A také 
zřejmě zapomíná, co sama před časem prosazovala. 

Nechci zde taxativně vypočítávat a  uvádět všechna 
fakta, která by polopravdy pí. Kocumové vyvracela – 
vezmu si pro argumentaci jen jediný zápis ze sportovní 
komise – zápis č. 7/2014, hlavně jeho druhou část z  3. 
11. 2014.

Kritizovaná rozhodnutí Výboru pro tělovýchovu a sport 
a následně Zastupitelstva LK byla zhruba tato:

 � jak je možné že se projednávají žádosti podané po 
termínu 

 � podporou Mistrovství ČR ve stolním tenise otvíráme 
„Pandořinu skříňku“ 

 � podpora sportovního subjektu, který vede koaliční 
spřízněnec Ing. Veselka

 � vše je věc koalice, která nyní dělá to, co před časem 
sama kritizovala

Zakázat někomu, aby si podal žádost na kraj, to opravdu 
fakticky nejde – ani ve věci žádostí o  podporu ve 
sportu. Zmíněný zápis v  bodě 4 konstatuje, „že budou 
projednávány nově přijaté žádosti….“ – je jich celkem 
šest. Předseda komise navrhne, aby se podpořily pouze 
ty projekty, které vychází z nominací v průběhu druhé 
poloviny roku, kdy už nebylo možno předložit žádost…
Po proběhlé diskuzi bylo navrženo, na základě informací 
od Zuzany Kocumové, statutární náměstkyně hejtmana, 
aby vzhledem k  významu akce došlo k  podpoře akce 
realizované TJ Sokol Jablonec n. N. Sportcentrum. 

A tou akcí je, představte si, Mistrovství ČR ve společných 
skladbách v  moderní gymnastice! Kdo tedy otvírá 
Pandořinu skříňku v  podpoře mistrovství ČR, kterých 
máme desítky? Jen pro úplné dokreslení: v tomto zápise 
jsou podpořena další dvě Mistrovství ČR – jedno v šermu 
a druhé (mezinárodní) ve sportovním aerobiku.

Také o  pravdivosti dalšího tvrzení, že jde o  účelovou 
podporu koaličního partnera, resp. jeho předsedy, lze 
také úspěšně pochybovat. Opět jen tento zápis v sobě 
obsahuje dvě zamítnuté žádosti subjektů, kterým Ing. 
Veselka předsedá.

PORCOVÁNÍ SPORTOVNÍHO MEDVĚDA  
VE VÝKLADU pí. KOCUMOVÉ

06   2015
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Na úplný závěr bych chtěl jen připomenout, že na našem 
krajském zastupitelstvu se poprvé v  jeho novodobé 
historii, schválil materiál, který dal určitá pravidla pro 
poskytování finanční podpory sportu. 

Asi jsme všichni, kteří se na materiálu podíleli (vč. bývalé 
pí. náměstkyně) nebyli tak osvícení, abychom do něj 
„vtělili“ všechny varianty, které denní život přináší. A tak 

Krajský soud rozhodl ve sporu  
o pozemky v neprospěch města

Ve sporu o vlastnické právo ke dvěma pozemkům tvořícím funkční celek 
s bytovým domem čp. 561 a 562 na sídlišti v Řekách rozhodl na začátku 
června v odvolacím řízení Krajský soud v Hradci Králové v neprospěch 
města Semily. Dle rozhodnutí soudu jsou pozemky vlastnictvím České 
republiky, kterou zastupuje Úřad pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových. Předmětem soudního sporu je nabytí vlastnického práva 
k  pozemkům dle zákona č. 172/1991 Sb., o  přechodu některých věcí 
z majetku České republiky do vlastnictví obcí, a tedy skutečnost, zda se 
město dle uvedeného zákona stalo vlastníkem pozemků či nikoliv.

dodává: „Rozhodnutí okresního a  krajského 
soudu jsou zcela opačná, logickým krokem je 
tedy podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. 
Pokud by se nepodařilo rozhodnutí krajského 
soudu zvrátit, budou muset obce státu vrátit 
statisíce pozemků, které mají ve svém vlast-
nictví od roku 1991 a o které se dvacet pět let 
starají s  péčí řádného hospodáře. V  Semilech 
konkrétně hrozí i  vrácení více než 20 mil. Kč 
dotací, díky kterým jsme sídliště Řeky regene-
rovali. Je třeba vyloučit nejistotu Semil a  dal-
ších měst a obcí ČR, zda pozemky, se kterými 
více než 20 let hospodaří, jsou skutečně jejich. 
Navíc je tento krok plně v souladu s povinností 
péče řádného hospodáře.“ 

K  rozhodnutí krajského soudu podotýká sta-
rostka města Lena Mlejnková: „Město Semily 
se už od roku 1991 chovalo jako řádný vlastník 
pozemků, což jsme u soudu prokázali a Okres-
ní soud v  Semilech naše argumenty svým 
rozhodnutím potvrdil. V minulosti se i stát re-
prezentovaný Okresním úřadem v  Semilech 
a následně pracovištěm Úřadu pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových k  městu jako 
k vlastníku choval.“
V nejbližších dnech město očekává doručení pí-
semného vyhotovení rozsudku, kterým se bude 
zabývat rada města. Její člen a zároveň bývalý 
starosta města Mgr. Jan Farský, za jehož funkční-
ho období bylo město ÚZSVM zažalováno, ještě 

nám nezbývá, než se s novými skutečnostmi vypořádat 
tak, jak to udělal Výbor pro tělovýchovu a  sport 
a následně Zastupitelstvo Libereckého kraje.

Ing. Vladimír Boháč,  
zastupitel LK 
předseda Výboru pro tělovýchovu a sport                             
Liberec 21. 6. 2015

3 www.starostoveprolibereckykraj.cz

S
e

m
ily

Nemocnice s poliklinikou v Semilech 

Od 15. června 2015 opět přijímá Nemocnice s poliklinikou v Semilech pacienty k hospitalizaci 
na chirurgickém lůžkovém oddělení, které vede nový zkušený primář MUDr. Michal Valenta.  
Chirurgické oddělení také obnovilo operativu, kromě lékařek semilské nemocnice se operací 
ujmou i zkušení chirurgové z Krajské nemocnice Liberec. Nový lékařský tým bude mít vyčleněny 
tři dny v týdnu na operativu – v pondělí zajistí tým jednodenní chirurgické zákroky, operačními 
dny jsou pak ještě úterky a čtvrtky. 
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Žulový pomník, kombinovaný s  černým mramorem 
a  s  rytinou českého lva obětem první světové války, 
postavený v roce 1929 před hřbitovní zdí ve Sněhově, byl 
zrenovován firmou Kamenosochařství Ivo Stránský. Prvky 
z leštěné žuly byly očištěny  od  černých nánosů a následně 
vyspárovány. Vyzlacení nápisů opět zřetelně umožňuje 
přečíst nejenom vzkaz předků: „V porobě jsme zmírali by 
svobodni jste žili.“, ale i  jména obětí ze Sněhova, Bobova, 
Labe, Malé Skály, Mukařova a  Želče. Jsou zde zároveň 
připomenuty oběti nacismu Ladislav Pivrnec a Josef Bárta 
z Mukařova.
  Michal Rezler, starosta Malé Skály

Celková rekonstrukce kaple sv. Anny v Zákupech
Začátkem června se rozjely stavební práce spojené s  celkovou rekonstrukcí kapličky sv. Anny 
v  Zákupech. Dojde k  odvlhčení a  hydroizolaci kaple, výměně střešní krytiny a  konstrukcí střechy, 
oplechování věžičky a renovaci kříže, rekonstrukci omítek, renovaci mříží, instalaci repliky dveřní mříže, 
osazení nových dveří (kopie původních), rekonstrukci tesařských stěn a dalším souvisejícím pracím.  
Kaple je nemovitou kulturní památkou a  nachází se v  městské památkové zóně. Město na opravu 
kaple využilo finance z  Programu regenerace městských památkových zón a  rezervací (PRMPZ), 
který každoročně vypisuje Ministerstvo kultury ČR. V letošním roce město Zákupy obdrželo z tohoto 
programu 400 tisíc Kč. Z této částky půjde na rekonstrukci kaple přes 200 tisíc Kč, celkové náklady se 
vyšplhají na 526 tis Kč. Spoluúčast města bude tedy cca 300 tis Kč. Zbytek prostředků z PRMPZ bude 
použit na restaurování soch z kamenného mostu u bývalého Kapucínského kláštera. Stavební úpravy 
kaple, které probíhají pod dohledem orgánů památkové péče, by měly být ukončeny v polovině srpna.
 Ing. Radek Lípa, starosta Zákupy

PŘED 
OPRAVOU

PO OPRAVĚ

Památník padlým před hřbitovem ve Sněhově se dočkal renovace

06   2015
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