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Informace SLK ze Zastupitelstva LK ze dne 31. 5. 2016

1) BOD 8: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 
135/16 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libe-
reckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora jedno-
tek požární ochrany obcí Libereckého kraje.

Jedná se o rozdělení neinvestičních a investičních dotací 
v celkovém objemu 11 617 748,80 Kč. Seznam podpoře-
ných jednotek naleznete přímo pod bodem 8.

2) BOD 9: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 
138/16 - úprava rozpočtu v kapitole 917 01 Transfe-
ry a poskytnutí Dotace jednotkám požární ochrany 
obcí k programu Ministerstva vnitra na pořízení do-
pravního automobilu a výstavbu/rekonstrukci hasič-
ské zbrojnice.

Jedná se o  schválení účelové investiční a  neinvestiční 
dotace v  celkovém objemu 5  301  666,70 Kč. Seznam 
podpořených žadatelů naleznete přímo pod bodem 9. 

3) BOD 31: Nabídka Městu Česká Lípa - majetkový 
vstup do obchodní společnosti Nemocnice s polikli-
nikou Česká Lípa, a. s.

Zastupitelé tímto bodem schválili zahájení jednání 
o  možném majetkovém vstupu města Česká Lípa do 
českolipské nemocnice – cílový podíl města by byl 49% 
a  dále záměr Libereckého kraje poskytnout nemocnici 
investiční dotace 30 milionů ročně v letech 2017 – 2021.

4) BOD 35: Vyhlášení programu na podporu vypra-
cování plánu ochrany pro památkové rezervace 
a zóny v Libereckém kraji pro rok 2016.

Celkový finanční objem určený pro tuto výzvu je 
300.000 Kč, lhůta pro podání žádostí je od 4. 7. 2016 
do 22. 7. 2016. Podrobnosti včetně vzoru žádosti na-
leznete přímo pod bodem 35.

5) BOD 59: Dotační fond Libereckého kraje, oblast 
podpory Tělovýchova a  sport – vyhlášení a  pod-
mínky Programu 4.26 Podpora sportovní činnosti 
dětí a mládeže ve sportovních klubech 2016.

Celkový finanční objem určený pro tuto výzvu je 
10.821.934 Kč, lhůta pro podávání žádostí je od 
1. 7. 2016 do 15. 7. 2016. 

6) BOD 64: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření 
č. 141/16 – úprava kapitoly 926 04 – Dotační fond/
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a  sportu 
– poskytnutí dotací z  programu 4.23 Sportovní 
akce.

7) BOD 65: Změna rozpočtu - rozpočtové opatře-
ní č. 142/16 – úprava kapitoly 917 04 – Transfery/
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a  sportu – 
poskytnutí dotací z dotačního programu Vybrané 
sportovní akce.

Dne 31. 5. 2016 se konalo 5. Zastupitelstvo LK v roce 2016. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší 
tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jed-
nání online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webo-
vých stránkách Libereckého kraje. 

http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/31-05-2016-navrh-programu-05-jednani-zastupitelstva-2016
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8) BOD 68: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 
č. 155/16 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu Li-
bereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež, 
z  programů 4.1 Program volnočasových aktivit,  
4.3 Specifická primární prevence rizikového chová-
ní a 4.4 Program Soutěže a podpora talentovaných 
dětí a mládeže.

Zastupitelé v rámci bodů 64, 65 a 68 schválili přidělení 
dotací dle uvedených programů, seznam úspěšných 
žadatelů naleznete zde: http://liberecky-kraj.kraj-lbc.
cz/zasedani-zastupitelstva/31-05-2016-navrh-progra-
mu-05-jednani-zastupitelstva-2016 pod jednotlivými 
body.

9)  BOD 74: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 
152/16 – navýšení příjmů kraje z vratky půjčky pro 
ZZS LK a navýšení výdajů v kapitole 920 06 – Kapi-
tálové výdaje, odbor dopravy na akci „Velkoplošné 
opravy havarijních úseků komunikací“.

Tímto bodem bylo schváleno využití 68  000  000  Kč 
z vrácené návratné finanční výpomoci na opravy nebo 
rekonstrukce silnic II. a III. třídy.

10)  BOD 75: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 
č. 145/16 - úpravy v kapitole 926 06 – Dotační fond, 
odbor dopravy; rozhodnutí o  poskytnutí dotací 
z  programu 6.1 podpora výstavby strategických 
směrů cyklodopravy a 6.3 Podpora projektové čin-
nosti u strategických směrů cyklodopravy.

Jedná se o  schválení dotací z  uvedených programů, 
seznam úspěšných žadatelů naleznete přímo pod bo-
dem 75.

11)  BOD 76: Dotační fond Libereckého kraje, oblast 
podpory dopravy, vyhlášení programů 6.1 rozvoj 
cyklistické dopravy a 6.3 podpora projektové pří-
pravy.

Tímto bodem zastupitelé schválili vyhlášení uvede-
ných programů – v programu 6.1 je je finanční objem 
určený pro tuto výzvu 1  128  314 Kč, v  programu 6.3 
je to 300 000 Kč, lhůta pro podávání žádostí je v obou 
případech 30. 6. – 21. 7. 2016.

12) BOD 87 n): Reakce na článek Transparenty Inter-
national.

Pod bodem 87 písmeno n) naleznete článek KPKP 
(http://www.nasliberec.cz/aktuality/transparency-in-
ternational-k-verejne-zakazce-na-evropsky-dum.php), 
ve kterém je uvedeno několik lživých informací a zá-
roveň reakci na tento článek (http://www.kraj-lbc.cz/
Vyjadreni-ke-stanovisku-Transparency-International-
-k-verejne-zakazce-na-Evropsky-dum-n357914.htm), 
která informace uvádí na pravou míru.

13) BOD 89: Návrh novely zákona o evidenci tržeb.

Zastupitelstvo tímto bodem schválilo návrh novely 
příslušného zákona, který bude předložen Poslanecké 
sněmovně Parlamentu České republiky, a jehož obsa-
hem je usnesení, podle kterého by se povinnost usku-
tečňovat evidenci stanovených tržeb vztahovala pou-
ze na ty poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří 
jsou současně plátci DPH a jejichž zdaňovacím obdo-
bím je kalendářní měsíc. V případě přijetí navrhované 
novely by tak byli vyjmuti malí živnostníci, na které by 
zákon o evidenci tržeb dopadl nejvíce.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková 
předsedkyně klubu zastupitelů
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Mimořádná splátka úvěru ve výši 50 mil. Kč

Osobnost roku

Liberecký kraj má s Komerční bankou uzavřenou smlouvu o úvěru ze dne 30. září 2010, 
celkové skutečné čerpání tohoto úvěru dosáhlo 479 558 534,29 Kč. Peníze byly použity 
na revitalizaci mostů a silnic II. a III. třídy.

V rámci tohoto úvěru realizuje Liberecký kraj od roku 2014 pravidelné čtvrtletní úhrady 
splátek jistin  ve výši 12 500 000 Kč tzn. 50 000 000 Kč / rok. Poslední splátka jistiny to-
hoto úvěru má být realizována v roce 2023. K 31.12.2015 činila nesplacená jistina úvěru 
379 558 534,29 Kč.

Mimořádnou splátkou ve výší 50.000.000 Kč bude dle smlouvy uhrazena jistina připada-
jící na rok 2023 a současně dojde k úpravě -  snížení výše poslední splátky jistiny připa-
dající na rok 2022.

„Díky zodpovědnému hospodaření a úsporám se nám podařilo zajistit tuto mimořádnou 
splátku. Jsem za to velmi rád a rozhodně chceme v podobném trendu pokračovat,“ do-
dal náměstek pro ekonomiku Marek Pieter.

Až do konce června může veřejnost navrhovat osobnosti, které svým celoživotním dílem 
nebo významným skutkem obohatily Liberecký kraj, a zaslouží si tak Poctu hejtmana.

Podrobné informace včetně formuláře, který je třeba vyplnit, jsou zveřejněné na webo-
vých stránkách: 

http://kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz/poradane-akce/pocty-hejtmana-libereckeho-
kraje-2014/pocta-hejtmana-libereckeho-kraje-2016-informace-k-nominaci-osobnosti.
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V neděli 29. května se utkal tým osobností Amfora s týmem Libereckého kraje, který 
sestavil hejtman Martin Půta, ve složení: náměstek hejtmana Josef Jadrný, primátor statu-
tárního města Liberce Tibor Batthyány,  starostové Desné Jaroslav Kořínek, Kamenického 
Šenova František Kučera, Železného Brodu František Lufinka, Studence Jiří Ulvr, Horní Řas-
nice Radek Haloun, Skalice u České Lípy Jiří Löffelmann, Přepeř u Turnova Josef Sajdl, mís-
tostarosta Železného Brodu Ivan Mališ, volejbalista VK Dukla Liberec Lubomír Staněk, za 
FC Slovan Liberec Libor Kleibl, ze 
zaměstnanců Krajského úřadu Li-
bereckého kraje Josef Chýle, Milan 
Holeček, Pavel Bulíř, Jindřich Fel-
cman, Tomáš Pavlů a  jediná žena 
v  družstvu Lucie Ježková, nehrají-
cím trenérem byl starosta Hrádku 
nad Nisou Josef Horinka. 

Výtěžek ze vstupného na akci ve 
výši téměř 20 000 Kč bude použit 
ve prospěch Hospice svaté Zdi-
slavy. Zápas skončil remítou 4:4, 
za Liberecký kraj skórovali volejba-
lista VK Dukla Liberec Lubomír Sta-
něk (hattrick) a primátor statutární-
ho města Liberce Tibor Batthyány.

utkání týmu hejtmana Martina Půty vs tým osobností Amfora 29. května 2016

Hospic svaté Zdislavy
Liberecký kraj byl až do letošního roku jedním ze 
dvou krajů, který neměl vlastní lůžkový hospic. 
V  lednu 2016 byla dokončena rekonstrukce bý-
valé budovy sirotčince a přístavba dvou nových 
křídel a  objekt Hospice svaté Zdislavy byl slav-
nostně předán k užívání.

Lůžkový Hospic svaté Zdislavy má kapacitu 28 lů-
žek pro nevyléčitelně nemocné.

Jeho budování začalo v červenci 2014 a dokon-
čen byl v lednu 2016. Celkové náklady na stavbu, 
dodávku technologií i vnitřního vybavení dosáh-
ly částky necelých 109 milionů korun.
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