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Informace SLK ze Zastupitelstva LK ze dne 26. 4. 2016

1) BOD 12: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 
č. 130/16 – alokace použitelných finančních zdro-
jů minulého rozpočtového období do rozpočtu 
kraje 2016.

Jedná se o  rozdělení finančních zdrojů do jednotli-
vých rezortů, přesný seznam naleznete přímo pod 
bodem 12.

2) BOD 24: Financování sociálních služeb dle 
zvláštního zákona - Pravidla pro poskytování 
a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libe-
reckého kraje na podporu sociálních služeb na 
rok 2017 a Vyhlášení dotačního řízení na podpo-
ru sociálních služeb v  Libereckém kraji pro rok 
2017 z rozpočtu Libereckého kraje.

Zastupitelstvo LK tímto bodem schválilo pravidla 
pro poskytování a čerpání finančních prostředků na 
podporu sociálních služeb na rok 2017, a dále termín 
a podmínky Vyhlášení dotačního řízení na podporu 
sociálních služeb v  Libereckém kraji pro rok 2017 
z  rozpočtu Libereckého kraje, s  předpokládaným 
objemem nespecifikovaných rezerv určených k roz-
dělení ve výši 5 078 000,- Kč. Žádosti je možné podat 
od 22. června do 30. června 2016. Veškeré podrobné 

informace včetně vzoru žádostí naleznete přímo 
pod bodem 24.

3) BOD 29: Vyhlášení programu č. 2. 5 – Podpo-
ra regionálních výrobků, výrobců a tradičních 
řemesel v rámci Dotačního fondu Libereckého 
kraje - oblast podpory regionální rozvoj.

Tímto bodem bylo schváleno vyhlášení uvedené-
ho programu, celkový finanční objem určený pro 
tuto výzvu je 1. 024.000,- Kč, lhůta pro podání žá-
dostí je od 30. května do 24. června 2016.

4) BOD 47: Návrh dalšího postupu ve věci za-
jištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje 
veřejnou linkovou osobní dopravou pro pře-
chodné období - odůvodnění veřejných zaká-
zek „Zajištění dopravní obslužnosti Liberecké-
ho kraje veřejnou linkovou osobní dopravou 
pro přechodné období – oblasti Sever, Východ, 
Západ“.

Zastupitelé LK vzali na vědomí informace o  stá-
vajícím stavu, o prodloužení platnosti stávajících 
smluv se společnostmi BusLine, ČSAD Česká Lípa, 
ČSAD Liberec a  dále informaci o  přípravě nové 
veřejné zakázky na dodavatele uvedených služeb.

Dne 26. 4. 2016 se konalo 4. Zastupitelstvo LK v roce 2016. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tra-
diční 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/26-04-2016-navrh-programu-04-jednani-zastupitelstva-2016
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5) BOD 56: Návrh na odvolání Vladimíra Mastní-
ka z funkce člena Rady Libereckého kraje.

Klub SLK podpořil zařazení tohoto bodu do progra-
mu jednání zastupitelstva na návrh zastupitelky Ko-
cumové. V tomto materiálu je uvedeno mnoho argu-
mentů, které byly vyvráceny a bylo třeba opakovaně 
vysvětlit navrhovatelce skutečnosti a fakta a upozor-
nit na nesrovnalosti jako například: jako důvod pro 
odvolání je uváděna objízdná trasa, která je v kom-
petenci a  rozhodl o  ní Magistrát Statutárního měs-
ta Liberec a nikoli Liberecký kraj. Dále došlo během 
funkčního období radního V. Mastníka k   historicky 
nejvyšším investicím do oprav silnic – 3,9 mld Kč 
a k dokončení oprav všech povodňových škod z roku 
2010, na dalších významných projektech (např. Cent-
rální dispečink IDOL) se intenzivně pracuje.  

6) BOD 57: Změna rozpočtu – rozpočtové opat-
ření č. 124/16 - Poskytnutí účelových dotací 
z  kapitoly 917 07 – transfery a  926 07 Dotační 
fond, program 7.1 Kulturní aktivity v  Liberec-
kém kraji a schválení vzorových smluv.

Jedná se o poskytnutí neinvestičních dotací v úhrn-
ném objemu 1.000.000 Kč 32 žadatelům v  rámci 
Dotačního fondu, dále poskytnutí neinvestičních 
dotací ve výši 500.000 Kč z kapitoly transfery dvěma 
žadatelům a zařazení dalších žadatelů, kterým neby-
ly finance přiděleny z důvodu vyčerpání finančního 
objemu, do zásobníku projektů. Seznam úspěšných 
žadatelů naleznete přímo pod bodem 57. 

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková 
předsedkyně klubu zastupitelů
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Vlakem z Liberce do Doks 
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Od 25. června až do konce srpna se turisté z Liberce dostanou do Doks novým spěšným výletním 
vlakem. Zatím se počítá se spojem, který bude jezdit každou sobotu, neděli a o svátcích vždy 
v 9.45 z Liberce a zpět v 16:56 z Doks. Cesta zabere zhruba 80 minut. Kromě svezení přes maleb-
nou krajinu Podještědí čeká cestující pohodlí v podobě moderních klimatizovaných souprav do-
pravce Vogtlandbahn.

http://www.starostoveprolibereckykraj.cz
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I přes rozsáhlé investice kraj minulý rok ušetřil

Liberecký kraj v  roce 2015 finančně podpořil především rekonstrukce školních budov, obnovu 
krajských silnic (1,1 mld Kč), dostavbu hospice, kulturní akce a instituce (mimo jiné i obě liberecká 
divadla a  ZOO), sport a dopravní výchovu celkovou částkou 1,9 mld Kč. Přesto hospodaření kraje 
skončilo s  přebytkem ve výši 115  400  000 Kč. „Významných úspor dosahujeme především díky 
využívání elektronických aukcí – takto prodáváme nepotřebný majetek nebo naopak nakupujeme hy-
gienické potřeby, energie, služby telefonního operátora apod.“, řekl k historicky nejvyšším investicím 
Libereckého kraje jeho ekonomický náměstek Marek Pieter.

Více na: http://www.kraj-lbc.cz/Kraj-minuly-rok-hlavne-investoval-i-tak-usetril-miliony-n355303.htm
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http://www.starostoveprolibereckykraj.cz
V�ce na: http://www.kraj-lbc.cz/Kraj-minuly-rok-hlavne-investoval-i-tak-usetril-miliony-n355303.htm
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Nemocnice v Turnově má nové špičkové pracoviště  
pro léčbu nemocí zažívacího ústrojí
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Jedno z nejmodernějších odborných lékařských pracovišť v severovýchodních Čechách bylo slav-
nostně otevřeno na konci dubna v turnovské Panochově nemocnici. Jedná se o gastroenterologic-
ké centrum se zaměřením na pacienty s Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou (zjednoduše-
ně střevní záněty). „Kvalitní lékařská péče dostupná pro všechny obyvatele Libereckého kraje je pro nás 
prioritou, i z tohoto důvodu letos do zdravotnictví investujeme více než 55 mil. Kč, zároveň financujeme 
i preventivní a osvětové programy“, řekl při otevření nového pracoviště hejtman Martin Půta. 
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57 milionů pro sportovní organizace a oddíly
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Kraj výrazně podporuje sportovní organizace a oddíly  – letos jde na přímou podporu sportu a 
do dotačních programů téměř 57 milionů korun. Kromě podpory tradičních a významných akcí 
(Jizerská 50, atletický Memoriál Ludvíka Daňka v Turnově, automobilová soutěž Rally Bohemia 
a další) nebo významných běžkařských tratí (Jizerská magistrála, Krkonošská magistrála a Lužicko-
horská magistrála) se tak letos podpory dočkají stovky žadatelů – díky spravedlivému, férovému 
a transparentnímu systému rozdělování dotací. O finanční podporu může zažádat každý, kdo spl-
ní podmínky dotačního programu. „Finanční podporu si zaslouží malé venkovské oddíly i velké klu-
by, které reprezentují Liberecký kraj na špičkové úrovni. Mimo jiné podporujeme i začínající sportov-
ce – např. vznik Všesportovního a volnočasového areálu Hraběnka, který již zastupitelstvo podpořilo 
částkou 15 milionů korun nebo pravidelnou účast mladých sportovců na Olympiádě dětí a mládeže“, 
doplnil hejtman Martin Půta.

Pozn. Srovnání: 2013 – na sportovních dotacích vyplaceno 17.238.886 Kč,  v nadcházejících letech 
vyplacené částky výrazně vzrostly: 2014 – 30.038.343 Kč, 2015 – 55.776.681 Kč, 2016 – 56.873.000 Kč

10 mil.0 20 mil. 30 mil. 40 mil. 50 mil. 60 mil.

2016

2015

2014

2013

http://www.starostoveprolibereckykraj.cz

