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Informace SLK ze Zastupitelstva LK ze dne 22. 12. 2015

1) Bod č. 24: 
Aktualizace Akčního plánu na rok 2016, prová-
děcí části Střednědobého plánu rozvoje sociál-
ních služeb Libereckého kraje 2014 - 2017
Akční plán na rok 2016 byl schválen Zastupitel-
stvem Libereckého kraje dne 23. 6. 2015. Jeho 
aktualizace byla nezbytná kvůli administrativním 
změnám u  poskytovatelů sociálních služeb zařa-
zených do Základní sítě sociálních služeb pro rok 
2016 a  kvůli plánovaným rozvojovým záměrům 
a  podpoře kapacit sociálních služeb na rok 2016 
v  rámci výzev z  Operačního programu zaměstna-
nost. První část dokumentu se věnuje monitorin-
gu a  aktualizaci SPRSS, druhá kapitola pojednává 
o  Základní síti sociálních služeb Libereckého kra-
je, která vychází z potřebnosti v kraji a třetí část se 
věnuje financování sociálních služeb. Vzhledem 
k  přechodu financování od 1. 1. 2015 z  MPSV na 
kraje dokument obsahuje i  střednědobý výhled 
financování do roku 2018. Součástí Akčního plá-
nu je také jmenný seznam služeb zařazených do 
Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje. 
V  poslední části dokumentu jsou konkretizovány 
rozvojové aktivity SPRSS LK, jimiž se naplňují stra-
tegické cíle SPRSS LK 2014 -2017. 

2) Bod č. 27: 
Vstup Libereckého kraje do spolku Ještěd 73
Zastupitelé schválili vstup Libereckého kraje do 
spolku Ještěd 73, který byl založen 11. 7. 2012 
a  jehož účelem je vyvíjení činnosti směřující 
k  pomoci stavbě století a  národní kulturní pa-
mátce Horský hotel a  televizní vysílač Ještěd 
u  Liberce za současného zachování původní 
tváře Ještědu. Dále je účelem spolku prezento-
vat Ještěd jednotně vůči veřejnosti a povzbuzo-
vat zájem turistů i  odborníků o  tuto dominan-
tu. Spolek chce sjednotit a koordinovat aktivity 
různých skupin týkající se Ještědu a  napomoci 
vzniku podkladů a projektů pro budoucí rekon-
strukci této unikátní stavby. Pouze spolek může 
např. žádat na obnovu Ještědu do strukturální-
ho fondu Evropské unie Integrovaného regio-
nálního operačního programu (IROP). Dále byl 
schválen bod č. 70: Změna rozpočtu – rozpoč-
tové opatření č. 332/15 – poskytnutí investiční 
účelové dotace z  rozpočtu Libereckého kraje 
spolku Ještěd 73 na pořízení dokumentace k pi-
etní obnově Ještědu, kterým se spolku Ještěd 73 
přiděluje dotace ve výši 2 000 000 Kč. Finance 
budou využity na stratigrafický průzkum, do-
plnění inventarizace prvků, stavebně technický 
průzkum, zpracování architektonického – sta-
vebního řešení a technologický průzkum. 

Dne 22. 12. 2015 se konalo 11. Zastupitelstvo LK v roce 2015. 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 webových 
stránkách Libereckého kraje:
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/22-12-2015-navrh-programu-11-jednani-zastupitelstva-2015

Příjemné prožití vánočních svátků,

hodně zdraví, štěstí a úspěchů

v roce 2016

přejí jménem politického hnutí

Starostové pro Liberecký kraj

Martin Půta a Marek Pieter
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3) Bod č. 28: 
Záměr vyhlášení soutěže „Památka roku Li-
bereckého kraje“ o  cenu za nejlepší realizaci 
obnovy nemovité kulturní památky na území 
Libereckého kraje
Na území Libereckého kraje se nachází 2248 ne-
movitých kulturních památek, z  nichž je celkem 
39 na Seznamu ohrožených nemovitých kultur-
ních památek. Pozitivní příklady obnovy můžou 
v praxi vést i ke koupi nemovitosti v Libereckém 
kraji. Nový vlastník pak kulturní památku ve své 
podstatě zachrání, jako je tomu např. u Kittelova 
domu, zámku Návarov a  několika lidových sta-
veb ve Žďáru u České Lípy. Soutěž „Památka roku 
Libereckého kraje“ má jednu kategorii, do které 
spadá jak stavební obnova nemovité kulturní 
památky, tak i  restaurování nemovité kulturní 
památky. Cena se sestává z trvalé pamětní desky 
s nápisem „Památka roku 2015 Libereckého kraje“ 
k umístění na vítězném objektu a finanční odmě-
ny vlastníkovi objektu ve výši 50.000 Kč.  
Podmínkou účasti v soutěži je dokončení obnovy 
nemovité kulturní památky v  kalendářním roce, 
za nějž je cena udělována, a zároveň musí být do-
držen minimální vlastní podíl vlastníka na realizo-
vané obnově ve výši 50.000 Kč, přičemž stavební 
obnova může být realizována na etapy, avšak mi-
nimální vlastní podíl musí být pro daný kalendář-
ní rok ve výši 50.000 Kč dodržen.

4) Bod č. 40: 
Program Kotlíkové dotace v  Libereckém kraji 
realizovaný v rámci OP ŽP
Tímto bodem zastupitelé schválili vyhlášení pro-
gramu, jehož účelem je snížení emisí z  lokální-
ho vytápění domácností. Předmětem podpory 
je výměna zastaralých spalovacích zařízení na 
tuhá paliva v  domácnostech, podílejících se na 

znečištění ovzduší. O dotaci v programu mohou 
žádat Fyzické osoby - vlastníci „rodinného domu“ 
na území Libereckého kraje. Za rodinný dům je 
pro účely tohoto programu považován také byto-
vý dům, v němž jsou nejvýše 3 samostatné byty 
a obytná část zemědělské usedlosti (statku), kte-
rá splňuje definici pro byt. Ostatní stavby urče-
né např. pro rodinnou rekreaci nebo krátkodobé 
ubytování (hotel, penzion apod.) se za „rodinný 
dům“ nepovažují, a  to ani v  případě, že zde má 
konečný uživatel trvalé bydliště. Maximální způ-
sobilé výdaje na projekt jsou 150.000 Kč, žadatelé 
mohou předkládat žádosti nejdříve ode dne 25. 
1. 2016. Veškeré další informace naleznete přímo 
pod bodem 40.

5) Bod č. 57: 
Vyhlášení podmínek pro poskytnutí dotací 
z  dotačního programu Mimořádné sportovní 
akce 2016
Tento program je vyhlášen pro pořádání akcí ce-
lostátního nebo mezinárodního významu, celko-
vý finanční objem pro toto vyhlášení je 2.500.000 
Kč, příjem žádostí je od 25. ledna 2016 do 12. 
února 2016. Povinnými kritérii přijatelnosti jsou:
1) Předpokládané i skutečné výdaje projektu vyš-
ší než 5.000.000 Kč
A zároveň
2) Aktivní účast závodníků minimálně ze 4 států 
(kolektivní sporty) a minimálně z 10 států (indivi-
duální sporty).
Další kritéria pro přijetí žádostí a veškeré ostatní 
informace včetně formulářů naleznete přímo pod 
bodem 57. 

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů
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Od letošního listopadu si mohou budoucí návštěvníci prohlédnout Harrachov prostřednictvím 
virtuální prohlídky. 

Jedná se o  prezentaci reálně nasnímaného prostoru, který vznikl prostřednictvím technicky 
dokonalého  360° panoramatického záběru. Uživatel sledující virtuální prohlídku na obrazovce 
nabývá dojem, že je fyzicky přítomen na prezentovaném místě a  může interaktivně pomocí 
myši či klávesnice volit směr, kterým chce dané místo prozkoumat. Vidí tak prostor a objekty 
nejen kolem sebe, ale i  nad a  pod sebou. U  každé virtuální prohlídky jsou o  daném místě 
i základní informace. Zatím je možné „navštívit“ celkem 6 míst v Harrachově: skokanské můstky 
z věže rozhodčích, centrum města, sklárnu s minipivovarem, kapličkou a základní školou, park 
u lanové dráhy, Mumlavský vodopád a Mysliveckou a lesnickou expozice Šindelka. 

Virtuální panoramatickou prohlídku najdete na webu: http://www.harrachov.pano3d.cz

Eva Zbrojová, starostka
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V  roce 2013 začala v  Novém Boru rekonstrukce centra města, která momentálně vrcholí svou 
poslední fází, kterou je přestavba náměstí. To nebude v budoucnu už jen pouhou plochou pro 
parkování, ale stane se z něj náměstí s kašnou, prostorem pro setkávání lidí a pořádání kulturních 
akcí a s větším množstvím zeleně.  „Výsledná studie počítá se zhruba čtyřiceti místy na parkování 
s  lavičkami, odpadkovými koši, veřejným osvětlením a zelení ve formě vzrostlých stromů, květináčů 
a živého plotu oddělujícího náměstí od silnice“, uvedl starosta Nového Boru Mgr. Jaromír Dvořák.

Novým prvkem bude kašna, která je navržena z  čedičového zdiva s  kombinací pískovcových 
kvádrů. Část náměstí by měly pokrýt nové žulové kostky, hlavní plocha je navržena kombinací 
žulové mozaiky a stávající čedičové dlažby. Na parkovací místa by se měla využít stávající čedičová 
dlažba. Nově se bude do prostoru náměstí vjíždět už z kruhového objezdu.

Od středy 25. listopadu je v Semilech v provozu rekonstruovaná speciální výslechová místnost. 
Ta je primárně určena k výslechům zvlášť zranitelných obětí trestné činnosti, jakými jsou děti, 
ženy, či handicapované osoby.

Původní výslechová místnost sloužila svému účelu 10 let, bylo třeba obnovit především techniku, 
která již nesplňovala moderní kritéria. Zařízení speciální výslechové místnosti je upraveno tak, 
aby na vyslýchané působilo uklidňujícím dojmem. Především dětem má připomínat dětský 
pokoj, aby v nich budilo co největší pocit bezpečí. V sousední místnosti je umístěna technika pro 
pořizování audio a video dokumentace, zároveň zde výslech mohou sledovat další zúčastněné 
osoby.  „Celkové náklady na projekt dosáhly 216.600 Kč, dotace byla přiznána ve výši 192 tisíc. Zbylé 
náklady pokrylo město Semily z vlastního rozpočtu. Celý projekt byl realizován díky spolupráci Policie 
ČR a Městské policie Semily zastoupené vrchním strážníkem Václavem Baudysem. Za to jim patří můj 
veliký dík, „ doplnila starostka města Semily Lena Mlejnková.

Přestavba náměstí v Novém Boru

Výslechová místnost pro oběti trestné činnosti

12    2015

N
ov

ý
 B

o
r

S
e

m
ily

http://www.starostoveprolibereckykraj.cz

