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Informace SLK ze Zastupitelstva LK ze dne 27.10.2015

1) Bod 17: Schválení Plánu protidrogové politiky 
Libereckého kraje na období 2015 - 2018
Tímto bodem zastupitelé schválili Plán protidrogové 
politiky Libereckého kraje na období 2015-
2018, který je propojen s  platnými strategickými 
dokumenty kraje - Plánem rozvoje Libereckého kraje 
a  Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 
Libereckého kraje na období 2014-2017 a navazuje 
na předcházející Akční plán protidrogové politiky 
Libereckého kraje na období 2010-2012. Plán 
reflektuje aktuální situaci v  kraji, která je popsána 
ve Výroční zprávě o  realizaci protidrogové situace 
Libereckého kraje za rok 2014. Hlavním úkolem 
tohoto plánu je stanovit priority protidrogové 
politiky Libereckého kraje na období 2015 – 2018. 
Jeho prostřednictvím Liberecký kraj nabízí institucím, 
organizacím a  občanské společnosti možnost se 
aktivně zapojit do realizace krajské protidrogové 
politiky a přispět k naplňování jejích cílů. 

2) Bod č. 21: Dotační fond Libereckého kraje – 
revokace části usnesení - oblast podpory č. 9 
Zdravotnictví, vyhlášení programu 9.3 Podpora 
osob se zdravotním postižením
Jedná se o vyhlášení programu 9.3 Podpora osob se 
zdravotním postižením, konkrétně jde o  
podporu zdravotně postižených občanů Libereckého 
kraje formou spolufinancování pořízení nezbytné 
zdravotní/kompenzační pomůcky (nehrazené plně 
z  veřejného zdravotního pojištění a  bez nároku na 
dávku na zvláštní zdravotní pomůcku). Lhůta podání 

žádostí je od 30. listopadu 2015 do 30. prosince 
2015. 
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/27-10-
2015-navrh-programu-09-jednani-zastupitelstva-2015

3) Bod č. 30: Změna rozpočtu – rozpočtové 
opatření č. 263/15 - Rozhodnutí o  poskytnutí 
dotací z  Programu vodohospodářských akcí 
Fondu ochrany vod Libereckého kraje na rok 
2015.
Tímto bodem zastupitelé schválili poskytnutí 
účelových investičních dotací ve výši 5.147.996,48 
Kč na projekty v  rámci uvedeného programu. 
Příjemci dotace jsou Horní Řasnice, Oldřichov 
v  Hájích, Světlá pod Ještědem, VHS Turnov, 
Zásada, Mníšek a Křižany. 
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/27-10-
2015-navrh-programu-09-jednani-zastupitelstva-2015

4) Bod č. 33: Vyhlášení programu 2.6 – 
Podpora místní Agendy 21 v rámci Dotačního 
fondu Libereckého kraje – oblast podpory 
„regionální rozvoj“.
Tímto bodem bylo schváleno vyhlášení uvedené 
výzvy, účelem podpory je v  tomto případě 
podpora uplatňování principů udržitelného 
rozvoje ve strategickém řízení i  konkrétních 
projektech na místní a  regionální úrovni 
s  cílem zvyšování kvality života, veřejné správy, 
rozvoje individuálních a  společenských hodnot 

Dne 27. 10. 2015 se konalo 9. 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/27-10-2015-navrh-programu-09-jednani-zastupitelstva-2015
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v  oblastech zdraví, životního prostředí, oblasti 
ekonomické a  sociální dále podpora zapojování 
veřejnosti do plánování rozvoje a  popularizace 
a  propagace konceptu udržitelného rozvoje na 
úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních akčních 
skupin a  nestátních neziskových organizací 
v Libereckém kraji.  Lhůta pro podání žádostí je od 
1. 12. 2015 do 15. 1. 2016, celkově je pro tuto výzvu 
připraveno 400. 000,- Kč. 
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/27-10-
2015-navrh-programu-09-jednani-zastupitelstva-2015

5) Bod č. 42: Změna rozpočtu – rozpočtové 
opatření č. 261/15 – úprava kapitoly 917 04 – 
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy 
a  sportu, poskytnutí dotací z  Programu na 
podporu sportovní činnosti dětí a  mládeže ve 
sportovních klubech v roce 2015.
Jedná se o schválení poskytnutí dotací v celkové výši 
2.168.593 Kč vybraným sportovním organizacím, 
které v rámci této výzvy požádaly o dotaci. 
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/27-10-
2015-navrh-programu-09-jednani-zastupitelstva-2015

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková 
předsedkyně klubu zastupitelů

Vybrané ukazatele hospodaření Libereckého kraje
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Vývoj zadlužení Libereckého kraje v letech 2005 až 2016
v tis. Kč

Ukazatel / Rok

Zadluženost kraje CELKEM (nesplacený zůstatek jistin, závazku) 

z toho:

Revitalizace pozemních komunikací na území LK - úvěr

Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. tř. na území LK - úvěr

Zajištění fin. stravovacího provozu KNL - úvěr převzatý od KNL Liberec, p.o.

Výměna oken v resortu školství, SULKO - smlouva o dílo, splátkový kalendář

Rekonstrukce budovy krajského úřadu č.p. 573 - dlouhodobé směnky

Výkup pozemků LVT pro realizaci projektu Centrum vzdělanosti

Návratná půjčka od SFDI

Příspěvkové organizace LK - nesplacené jistiny úvěrů a ostatní závazky

Ukazatel / Rok

Zadluženost kraje CELKEM (nesplacený zůstatek jistin, závazku) 

z toho:

Revitalizace pozemních komunikací na území LK - úvěr 0,00

Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. tř. na území LK - úvěr

Zajištění fin. stravovacího provozu KNL - úvěr převzatý od KNL Liberec, p.o.

Výměna oken v resortu školství, SULKO - smlouva o dílo, splátkový kalendář

Rekonstrukce budovy krajského úřadu č.p. 573 - dlouhodobé směnky

Výkup pozemků LVT pro realizaci projektu Centrum vzdělanosti

Návratná půjčka od SFDI

Příspěvkové organizace LK - nesplacené jistiny úvěrů a ostatní závazky

předpokl.               
 k 31. 12. 2016

předpokl.             
k 31. 12. 2015

stav k 31. 12. 
2014

stav k 31. 12. 
2013

stav k 31. 12. 
2012

stav k 31. 12. 
2011

stav k 31. 12. 
2010

798 279,4 908 658,3 1 020 733,3 1 152 186,3 1 000 324,1 775 993,4 827 524,9

468 720,87 515 595,87 562 470,87 609 345,87 656 220,87 703 095,87 749 970,87

329 558,54 379 558,54 429 558,54 479 558,54 243 859,19 13 119,52

19 378,00 38 770,00 59 778,00 77 554,00

13 503,88 28 703,88 43 903,88 61 474,00

stav k 31. 12. 
2009

stav k 31. 12. 
2008

stav k 31. 12. 
2007

stav k 31. 12. 
2006

stav k 31. 12. 
2005

947 025,5 1 103 730,2 905 778,0 498 177,0 186 529,4

749 970,87 723 139,57 568 109,00 230 883,13

96 946,00 116 338,00 135 730,00

38 524,00 68 393,00 101 393,00 141 367,00

54 000,00 60 348,89

100 108,60 171 728,60

73 197,07 165 900,89 45 162,38
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Kraje (včetně jimi zřízených příspěvkových organizací) vykázaly ke 
konci roku 2014 dluh v celkové výši 27,6 mld. Kč, což je dosud nejvyšší 
dosažená hodnota. Meziročně se hodnota dluhu zvýšila o  0,8 mld. 
Kč (o  2,9 %) a  nám se podařilo v  Libereckém kraji za tři roky snížit 
zděděné dluhy o 21% a na konci roku 2016 to bude dokonce o 31%!

stav k 31. 12.

Vývoj zadlužení Libereckého 
kraje v letech 2005 až 2016
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Dotační politika kraje prostřednictvím Grantového a následně Dotačního fondu kraje v letech 2005 až 2015

v tis. Kč

2015 Skutečné plnění v letech

UR 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Dotační fond kraje x x x x x x x x

Grantový fond kraje x x x 104,24

Celkem 

Fond kraje                             
 

Návrh 
rozpočtu 

2016
plnění k 

30.9.2015

67 000,00 108 923,10 33 679,22 50 506,88 46 535,31

10 875,95 85 284,42 94 096,42 55 966,25 65 475,20 24 105,53 23 077,12 57 044,00 22 032,00

67 000,00 108 923,10 33 679,22 50 611,12 57 411,26 85 284,42 94 096,42 55 966,25 65 475,20 24 105,53 23 077,12 57 044,00 22 032,00

Dotační fond kraje byl zřízen Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 43/13/ZK a stejným usnesením byl Grantový fond  k 26. 2. 2013 zrušen. Výdaje Grantového fondu v rozpočtu 2013 a 
2014 představují dofinancování víceletých smluvních závazků kraje vůči příjemcům dotací.

tis. Kč
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Dotační politika kraje prostřednictvím Grantového a následně Dotačního fondu kraje v letech 2005 až 2015

v tis. Kč

2015 Skutečné plnění v letech

UR 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Dotační fond kraje x x x x x x x x

Grantový fond kraje x x x 104,24

Celkem 

Fond kraje                             
 

Návrh 
rozpočtu 

2016
plnění k 

30.9.2015

67 000,00 108 923,10 33 679,22 50 506,88 46 535,31

10 875,95 85 284,42 94 096,42 55 966,25 65 475,20 24 105,53 23 077,12 57 044,00 22 032,00

67 000,00 108 923,10 33 679,22 50 611,12 57 411,26 85 284,42 94 096,42 55 966,25 65 475,20 24 105,53 23 077,12 57 044,00 22 032,00

Dotační fond kraje byl zřízen Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 43/13/ZK a stejným usnesením byl Grantový fond  k 26. 2. 2013 zrušen. Výdaje Grantového fondu v rozpočtu 2013 a 
2014 představují dofinancování víceletých smluvních závazků kraje vůči příjemcům dotací.
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Dotační fond kraje byl zřízen Zastupitelstvem Libereckého kraje 
usnesením č. 43/13/ZK a  stejným usnesením byl Grantový fond  
k  26. 2. 2013 zrušen. Výdaje Grantového fondu v  rozpočtu 2013 
a  2014 představují dofinancování víceletých smluvních závazků 
kraje vůči příjemcům dotací.

Kapitálové a provozní (běžné) výdaje LK v letech 2005–2014
a očekávaná skutečnost na úrovni upraveného rozpočtu 2015

Dotační politika kraje 
prostřednictvím Grantového 
a následně Dotačního fondu 
kraje v letech 2005 až 2015

Marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky

http://www.starostoveprolibereckykraj.cz
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Interní ambulance i diabetologická poradna budou v semilské nemocnici fungovat i nadále, přestože 
interní lůžková část bude od 1. ledna 2016 nahrazena lůžky následné péče.

Největším problémem českých nemocnic je v  současnosti nedostatek lékařů specialistů, v posledních letech hlavně internistů, což se dotklo 
i semilské nemocnice. Absolventi lékařských fakult si ve velké míře vybírají jiné odbornosti a hned po ukončení studia v 80% mizí do zahraničí. 

Po mnoha jednáních se podařilo navzdory nepříznivé situaci zajistit trvalou přítomnost internisty i v době ústavní pohotovostní služby, a to 
24  hodin denně 365 dnů v  roce. Tato služba umožní bezproblémové zajištění akutních příjmů pacientů dovezených mimo pracovní dobu 
rodinnými příslušníky či záchrannou službou a umožní konziliární dostupnost ostatním oddělením v nemocnici. Nově dále zřídíme 3 expektační 
lůžka pro krátkodobou observaci pacientů. Toto opatření je důležité pro selekci pacientů - aby méně vážné zdravotní stavy nezahlcovaly akutní 
ambulance v jiných nemocnicích a zdravotní péče byla dostupná v místě“, říká ředitelka Nemocnice v Semilech Ing. Alena Kuželová.

Lena Mlejnková, starostka města Semily, k  celé věci dodává:  „Podle našich informací není situace v  semilské nemocnici nikterak výjimečná – 
v současné době žádná nemocnice Libereckého kraje i za jeho hranicemi nedisponuje potřebným dostatkem lékařů interního oboru. Od roku 2008 
jde o 29. internu, kdy akutní interní lůžka byla nahrazena lůžky následné péče. My jsme v tuto chvíli velmi rádi, že i přes veškeré problémy se nám 
podařilo pro občany v našem regionu tuto službu ambulantní formou dále udržet a zajistit.“

Semilská knihovna se v  říjnu 2015 připojila k  projektu Městské knihovny Mikulov a  Českých drah a  do čekárny semilského nádraží umístila 
stánek s knihami. Mezi nimi si cestující mohou zvolit kteroukoli knihu, zdarma si ji vypůjčit a přečíst si ji třeba ve vlaku. Projekt s názvem „Kniha 
do vlaku“ si klade za cíl nenásilně rozšířit mezi lidmi čtenářství a kladný vztah ke knihám.

Po přečtení knihu cestující mohou buď vrátit na stejné místo, nebo zařadit do podobné nádražní knihovny ve městě, které je do projektu rovněž 
zapojeno. Všechny knihy jsou navíc opatřeny štítkem s e-mailovou adresou, na kterou mohou cestující poslat zprávu o tom, kam až společně 
s knihou docestovali. Pokud si čtenář příběh natolik oblíbí, že se nebude chtít knihy vzdát, může ji vyměnit za jakoukoli knihu ze své domácí 
knihovny, která v nádražní knihovničce nahradí tu, kterou si původně půjčil. Knihy na nádraží by měly být knihovnou pravidelně doplňovány 
a obměňovány, do konce roku 2015 by se mělo do projektu zapojit na 40 českých knihoven.

Nepřetržitá interní ambulantní péče 
v Nemocnici v Semilech zůstane zachována

Knihu do vlaku si můžete na semilském nádraží 
půjčit zdarma
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