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Informace SLK ze Zastupitelstva LK ze dne 26. 1. 2016

1) Bod č. 11: 

Vyhlášení Programu č. 1.1 Podpora jedno-
tek požární ochrany obcí Libereckého kraje 
a Programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a  Slezska Libereckého kraje 
resortu kanceláře hejtmana.

Tímto bodem bylo schváleno vyhlášení uve-
dených programů, z nichž v Programu č. 1.1 je 
připraveno 14.600.000,- Kč a  účelem podpory 
je pořízení, oprava a obnova hasičské techniky 
nebo výstavba objektů. V Programu 1.2 je k dis-
pozici 1.252.844,- Kč, účelem podpory je Orga-
nizování letních táborů a soustředění mladých 
hasičů, práce s  dětmi a  mládeží včetně hasič-
ských soutěží dětí a mládeže a včetně celoroč-
ní činnosti mladých hasičů, organizování sou-
těží dospělých. Lhůta pro podávání žádostí je 
u Programu č. 1.1 od 29. 2. 2016 do 18. 3. 2016, 

u Programu č. 1.2 od 1. 3. 2016 do 30. 3. 2016. 
Veškeré podrobné informace včetně vzoro-
vých smluv naleznete přímo pod bodem 11.

2) Bod č. 22: 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 
č. 3/16 - Reálný návrh finanční podpory 
pro jednotlivé sociální služby na rok 2016 
z  rozpočtu Libereckého kraje z  prostřed-
ků MPSV.

Zastupitelé schválili poskytnutí neinvestič-
ních dotací na podporu sociálních služeb za-
řazených do Základní sítě sociálních služeb 
Libereckého kraje v r. 2016 v úhrnném obje-
mu 203 972 000,- Kč. Seznam příjemců nalez-
nete přímo pod bodem 22.

Dne 26. 1. 2016 se konalo 1. Zastupitelstvo LK v roce 2016. Klub Starostů pro Liberecký kraj přiná-
ší tradiční informace z jednání. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý prů-
běh 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/26-01-2016-navrh-programu-01-jednani-zastupitelstva-2016
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3) Bod č. 30: 

Schválení koncepce „Plán odpadového hos-
podářství Libereckého kraje 2016-2025“.

Jedná se o materiál, který obsahuje posouzení 
produkce odpadů za minulé období, výhled 
vývoje, vyhodnocení systému a sítě nakládání 
s odpady, cíle, zásady a opatření. 

4) Bod č. 38: 

Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 
č. 22/16 - Projekt „Potravinová pomoc dě-
tem v Libereckém kraji“ .

Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 
141.750 Kč, které budou použity na admi-
nistraci.

Partnery tohoto projektu budou mateřské 
školy, základní školy a  střední školy (pouze 
víceletá gymnázia) bez ohledu na zřizovate-
le. Cílem projektu je zajistit dětem ze sociálně 
a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kva-
litní stravu ve školních jídelnách. Cílovou sku-
pinou jsou děti ve věku 3-15 let, které se na-
cházely v hmotné nouzi v rozhodném období 
20 kalendářních měsíců. V  průběhu realizace 
projektu budou krajem školám poskytovány 
prostředky na zajištění školního stravování, 

přičemž mezi podporované aktivity bude pa-
třit nákup potravin, příprava hotových jídel 
a jejich poskytování partnerskými organizace-
mi. Rámcová finanční velikost tohoto projek-
tu je 3.000.000,- Kč. Projekt bude realizován 
v době od února 2016 (případně po schválení 
projektové žádosti) do září 2016.

5) Bod č. 55: 

Informace o  aktuálním stavu veřejné za-
kázky „Výběr dopravců pro uzavření smluv 
o veřejných službách v přepravě cestujících 
ve veřejné linkové osobní dopravě k zabez-
pečení stanoveného rozsahu dopravní ob-
služnosti Libereckého kraje pro období od 
roku 2014 do roku 2024“.

Zadavatel Liberecký kraj je i nadále v této zá-
ležitosti vázán vydaným předběžným opatře-
ním ÚOHS, které Zadavateli zakazuje v  zadá-
vacím řízení uzavřít smlouvu. Shrnutí celého 
průběhu uvedeného výběrového řízení včet-
ně variant dalšího vývoje naleznete přímo 
pod bodem 55. 

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková

předsedkyně klubu zastupitelů
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Plánované rozšíření a prohloubení polského hnědouhelného dolu Turów bude mít vliv na život-
ní prostředí, především na množství podzemní vody, problém by se týkal obyvatel Hrádecka a 
Frýdlantska. Dne 20. ledna 2016 se uskutečnilo jednání starostů dotčených obcí, hejtmana Li-
bereckého kraje Martina Půty, náměstka hejtmana pro životní prostředí a zemědělství Josefa 
Jadrného, zástupců Severočeské vodárenské společnosti, Frýdlantské vodárenské společnosti, 
Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství, kde byla představena odborná stu-
die, včetně odhadů nákladů na technické zajištění zásobování vodou. Podle hejtmana Martina 
Půty je nutné, aby česká vláda požadovala peníze po polské straně, náklady nesmí platit lidé 
z dotčených obcí. Při nejbližší návštěvě bude toto téma řešit i s prezidentem republiky. 

„V roce 2015 investoval Liberecký kraj nejvíce peněz ve své historii – 
celkem bylo realizováno 145 projektů, z toho 107 v hodnotě nad 
1 mil. Kč a 37 v hodnotě nad 10 mil. Kč. Celkové kapitálové výda-
je dosáhly rekordní částky cca 1,9 mld. Kč a to opět při kladném 
hospodářském výsledku Libereckého kraje (cca + 350 mil.  Kč) 
a  při snížení zděděného dluhu o 112 mil. Kč. Mezi nejvýznam-
nější dokončené projekty řadím: výstavba lůžkového hospice,  
e-Government (technologické centrum), transformace pobyto-
vých zařízení - výstavba domovů pro osoby se zdravotním posti-
žením v Novém Boru a ve Cvikově a dokončení oprav zbývajících 
úseků silnic poničených povodní v roce 2010.“ 

Marek Pieter, náměstek hejtmana,  
řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
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Vliv rozšíření a prohloubení dolu Turów na zásobování vodou

Historicky největší investice byly v roce 2015
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Od 25. ledna 2016 přijímá Krajský úřad Libereckého kraje žádosti o tzv. kotlíkové dotace. O finanční podporu mo-
hou zažádat občané vlastnící rodinný dům, který vytápějí kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním. Liberecký kraj 
občanům prostřednictvím kotlíkových dotací rozdělí celkem 135 mil. Kč, během roku a půl by mělo být vyměněno 
minimálně 940 kotlů.

Dne 26. 1. 2016 schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje vyhlášení dalších dotačních programů: 

2. 1  Program obnovy venkova – lhůta podání žádostí 1. 3. 2016 – 31. 3. 2016

4.1  Program volnočasových aktivit – lhůta podání žádostí 1. 3. 2016 – 24. 3. 2016

4.23  Sportovní akce - lhůta podání žádostí 29. 2. 2016 – 18. 3. 2016

4.3  Specifická primární prevence rizikového chování - lhůta podání žádostí 1. 3. 2016 – 24. 3. 2016

4.4  Program soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže - lhůta podání žádostí 1. 3. 2016 – 24. 3. 2016

6.1  Rozvoj cyklistické dopravy - lhůta podání žádostí 29. 2. 2016 – 15. 3. 2016

6.3  Podpora projektové přípravy (cyklodoprava) - lhůta podání žádostí 29. 2. 2016 – 15. 3. 2016

9.1  Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany  

 – lhůta podání žádostí 1. 3. 2016 – 31. 3. 2016

9.2  Podpora preventivních a léčebných projektů – lhůta podání žádostí 1. 3. 2016 – 31. 3. 2016

Program pro poskytování dotací na hospodaření v lesích - lhůta podání žádostí do 31. 8. 2016

Vyhlášení podmínek - Sportovní struktury a servisní centra sportu – lhůta podání žádostí 29. 2. 2016 – 18. 3. 2016

Podrobné informace ke všem aktuálním dotacím naleznete zde: http://www.kraj-lbc.cz/dotace

Projekt modernizace Krajské nemocnice Liberec a.s. stále pokračuje. Liberecký kraj jako největší 
akcionář je součástí řídícího výboru, který projednává tento záměr. Projekt modernizace v sobě 
zahrnuje výstavbu nového pavilonu a celkový rozvoj nemocnice uvnitř jejího současného areálu, 
aby mohla i nadále poskytovat specializovanou péči nejen obyvatelům Libereckého kraje. 

Dotační programy pro rok 2016

Modernizace KNL
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