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Informace SLK ze Zastupitelstva LK ze dne 25.8.2015

1) Bod č. 12: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 180/15 
– poskytnutí dotací z  Dotačního fondu Libereckého kraje 
v  rámci programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí 
Libereckého kraje
Tímto bodem zastupitelé schválili přidělení investičních i neinvestičních 
dotací jednotkám požární ochrany. Celkem bude v  rámci této výzvy 
podpořeno 57 žádostí v  celkovém objemu 9.391.072,68 Kč. Seznam 
přidělených dotací naleznete přímo pod bodem 12.
2) Bod č. 34: Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona 
– Pravidla pro poskytování a  čerpání finančních prostředků 
Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2016 
a  Vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb pro 
rok 2016 z prostředků Libereckého kraje
Jedná se o  pravidla, podle kterých budou od roku 2016 financovány 
sociální služby v Libereckém kraji. Dále odbor sociálních věcí reaguje na 
připomínky poskytovatelů sociálních služeb, kdy bude zajištěno částečné 
krytí nákladů na sociální služby v období, kdy ještě nebudou k dispozici 
prostředky z  dotace MPSV (leden – březen 2016). Žádost o  finanční 
podporu je možné podat od 1. října do 8. října 2015, bližší informace viz 
bod č. 34.
3) Bod č. 49: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory 
životní prostředí a zemědělství, vyhlášení programu 8.3 Podpora 
včelařství
Tímto bodem zastupitelé schválili vyhlášení dotačního programu 
na podporu včelařství – konkrétně na: podpora začínajících včelařů, 
rozšíření a zkvalitnění chovu stávajících včelařů, umístění nových včelstev 
do oblastí, kde chov včel není nebo je rozšířen v  nedostatečné míře, 
prevence onemocnění a  obnova uhynulých včelstev, u  kterých nebyla 
zanedbána prevence. Žádosti je možné podávat od 1. 10. do 31. 10. 2015, 
celkový finanční objem určený pro tuto výzvu je 1.000.000,- Kč. Podrobné 
informace včetně vzoru žádosti naleznete přímo pod bodem 49.
4) Bod č. 51: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 
197/15 snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spolufinancování 
EU, ekonomický odbor a  navýšení výdajů kapitoly 923 14 –

Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého 
majetku – Projektový záměr „Školy bez bariér“
Tímto bodem zastupitelé schválili uvolnění finančních prostředků 
ve výši 1.000.000,- Kč na realizaci projektu „Školy bez bariér“, 
jehož cílem je uzpůsobení objektů středních škol pro potřeby 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Uvolněné 
finanční prostředky budou použity na přípravu projektové žádosti 
a  zpracování projektové dokumentace. Celkové předpokládané 
náklady projektu jsou 100.000.000,- Kč, finanční zdroje by měly 
být čerpány až z 85% ze strukturálních a investičních fondů EU.
5) Bod č. 73: Dotační program resortu školství, mládeže, 
tělovýchovy, sportu a  zaměstnanosti – program č. 4.5 – 
Pedagogická asistence – podmínky, vyhlášení a smlouva
Jedná se o  schválení výzvy programu pedagogické asistence 
– podpora činnosti asistenta pedagoga u  žáků se zdravotním 
postižením. Příjemci dotace mohou být mateřské, základní, 
střední a  vyšší odborné školy se sídlem na území Libereckého 
kraje s  výjimkou škol soukromých, zřizovaných Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy, registrovanými církvemi nebo 
náboženskými společnostmi. Žádosti je možné podávat od 25. 
9. do 9. 10. 2015, celkový finanční objem určený pro tuto výzvu 
je 2.000.000,- Kč. Podrobné informace naleznete přímo pod 
bodem 73.
6)  Bod č. 75: Dotační fond Libereckého kraje, oblast 
podpory doprava, vyhlášení programů 6.3 podpora 
projektové přípravy
Tímto bodem zastupitelé schválili programy z oblasti dopravy: 
a) Program 6.1  Rozvoj cyklistické dopravy  
b) Program 6.2  Zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních  
 komunikacích 
c) Program 6.3  Podpora projektové přípravy 
d) Program 6.4  Výchova a vzdělávací programy 
e) Program 6.5  Rekonstrukce místních komunikací

Dne 25. 8. 2015 se konalo 7. 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/25-08-2015-navrh-programu-07-jednani-zastupitelstva-2015
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a  dále podmínky a  Vyhlášení programu Dotačního fondu Libereckého 
kraje v  rámci oblasti podpory č. 6 Doprava, včetně povinných příloh 
k  předkládání žádostí o  dotace na rok 2015 Programu 6.3 – Podpora 
projektové přípravy. Lhůta pro podání žádostí u  této výzvy je 25. 9. – 
13. 10. 2015, celkový finanční objem učený pro tuto výzvu je 697.204,-  Kč. 
Bližší informace včetně vzoru žádosti naleznete přímo pod bodem 75.
7) Bod č. 76: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 156/15 – 
snížení výdajů kapitoly 914 06 – Působnosti, odbor dopravy 
a  navýšení výdajů kapitoly 917 06 – Transfery, odbor dopravy, 
akce Na kole jen s přilbou

Jedná se o přesun částky 80. 000 Kč, která bude nově určena na 
podporu akce „Na kole jen s přilbou“, jehož hlavním partnerem je 
Horská služba ČR a hlavním cílem snížení nehodovosti a zejména 
následků dopravních nehod cyklistů, způsobených nesprávným 
použitím bezpečnostních prvků. Žadatel dotaci 80. 000 Kč plánuje 
využít na realizaci cyklomap, nákupu reflexních předmětů 
a částečného pokrytí osobních nákladů členů výukového týmu.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková 
předsedkyně klubu zastupitelů
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Základní škola Harrachov

Skate park v Novém Boru

V Harrachově je právě dokončován projekt zateplení základní školy – probíhají zde stavební práce 
za účelem snížení energetické náročnosti budovy, výměna oken a práce na nové fasádě. Investiční 
akce ve výši 6,2 milionu Kč byla finančně podpořena Státním fondem životního prostředí.

Vnitřní prostory byly předány k užívání začátkem srpna, zbytek prací bude dokončen začátkem 
září, tedy o měsíc dříve, než bylo původně v plánu!

 Eva Zbrojová, starostka Harrachova

V areálu autobusového nádraží v Novém Boru byl na konci července znovu otevřen skatepark. 
Původní vybavení bylo díky nepříznivým vlivům počasí pro návštěvníky nebezpečné. Základem 
nového skateparku je kovová pozinkovaná konstrukce se speciálními deskami, které by měly 
odolat výrazným teplotním výkyvům i mrazu. Za nové vybavení skateparku město zaplatilo 1,2 
milionu korun a návštěvníkům bude volně přístupný. 

 Mgr. Jaromír Dvořák, starosta Nového Boru
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Krajské volební preference – průzkum SANEP
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KRAJSKÉ VOLBY – Liberecký kraj
Červenec 2015

N=441

Exkluzivní průzkum společnosti SANEP byl 
pro deníky VLP proveden ve dnech 15. – 
31.července  2015 na vybrané skupině 441 
dotázaných, kteří představují reprezentativní 
vzorek obyvatel Libereckého kraje ve věku 
18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti 
SANEP zúčastnilo v  rámci respondentního 
panelu 220 tisíc registrovaných uživatelů, 
41.943 dotázaných. Reprezentativní vzorek 
byl vybrán metodou kvótního výběru 
a odpovídá sociodemografickému rozložení 
obyvatel Libereckého kraje dle údajů 
Českého statistického úřadu. Statistická 
chyba u  uvedené skupiny obyvatel se 
pohybuje v  rozmezí +-2,5%. Kontrola 
daného vzorku byla provedena triangulační 
datovou metodou.

Výsledky předvolebního průzkumu společnosti SANEP pro deníky 
VLP beru s  rezervou, zejména s  ohledem na fungování této agentury. 
Kombinace celostátní a  regionální politiky a  jejího vnímání veřejností 
není právě vypovídající. Vzorek, na kterém byl průzkum prováděn (64% 
respondentů s nízkým příjmem a 57% lidí bez maturitního vzdělání) podle 
mého výsledek rovněž zkresluje, zcela totiž chybí ostatní vrstvy obyvatel.
Skutečnost, že regionální subjekty mají při podobném dotazování vždy 
nevýhodu, ukázaly již výsledky průzkumů před volbami v  letech 2008 
a  2012. Preference ANO jsou odrazem celostátního trendu, a  pokud 
zůstane celistvá v  celostátním měřítku, tak svých 20% v  Libereckém 
kraji získá. Částečně ovlivnit výsledek může volba jejich krajského lídra, 
uvidíme. V  průzkumu mě rovněž zaujalo sdružení místních kandidátů 
a jejich 4% podpora. Koho si pod tímto označením představit?
Mé obvinění je samozřejmě jedním z faktorů, který do výsledku průzkumu 
promluvil. Přesně to zapadá do pečlivě vytvářeného obrazu politiky, jako 
špinavého prostředí.  Vždy jsem věřil a stále tomu věřím, že voliči hodnotí 
odvedenou práci a my máme před sebou ještě rok, ve kterém je můžeme 
přesvědčit.
Věřím v podporu místních lidí, které osloví naše práce a kandidáti, které 
znají a nejsou to jen tváře z plakátu.lokální či místní kampaň.
Výsledek krajských voleb bude jen na nás a  na tom, kolik pro společný 
výsledek uděláme.
 Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
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Nové webové stránky

Domov pro seniory

Tiskové sdělení náměstka Marka Pietera a hejtmana Martina Půty

Semily mají od srpna 2015 nové webové stránky, barevný design je koncipován do městských barev, 
stránky jsou více propojeny se sociálními sítěmi a uživatel může obsah stránek jednoduše sdílet na svém 
facebookovém profilu, twitteru nebo doporučit článek prostřednictvím e-mailu. Mobilní verze webu je 
dnes již samozřejmostí, dále je v plánu změna v podobě responzivního webu - tedy takového, který se 
přizpůsobuje danému zařízení a rozlišení. Webové stránky by v budoucnu měly sloužit jako jakási brána 
„portálu občana“ k některým elektronickým službám úřadu, ke kterým bude možno přistupovat přes au-
tentizaci prostřednictvím služby mojeID, a to včetně diskusního fóra a otázek a odpovědí.  Pro tyto účely 
zvažujeme zřízení tzv. validačního místa mojeID na úřadě.

 Lena Mlejnková, starostka Semil

Letošní podzim přivítá semilský Domov pro seniory s  novou tváří. A  to nejen díky dokončené 
výměně oken a  dveří, ale především díky zateplení, které bylo dovršeno barevnou fasádou dle 
návrhu architekta města Semily  Ing. arch. Martina Hilperta.  Stavební náklady v celkové výši 15 mil. 
Kč byly proinvestovány v  roce 2014 ve výši 4,5 mil Kč a  v  letošním roce ve výši 10,5 mil. Kč. Celá akce 
byla spolufinancována z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 3 – Udržitelné využívání 
zdrojů energie v celkové výši téměř 9,5 mil. Kč.  Předpokládaná výše úspor nákladů je cca 0,5 mil Kč ročně.

 Lena Mlejnková, starostka Semil

V  souvislosti s  mediálně rozebíranou účastí některých členů Rady Libereckého kraje na fotbalovém 
utkání jabloneckého FK Baumit v holandském Amsterodamu, sděluje k celé události náměstek hejtmana 
Libereckého kraje Marek Pieter následující stanovisko: „Rád bych se omluvil všem, kterých se situace 
osobně dotkla. Svou cestu do Holandska na zápas hodnotím zpětně jako nešťastný nápad, i když jsem si 
cestu financoval sám a měl jsem dovolenou. Tato situace je pro mě do budoucna velkým ponaučením.“ 

Celou záležitost, po dnešním osobním setkání s  náměstkem Markem Pieterem, považuje za uzavřenou 
i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Každý člověk občas udělá chybu. Náměstka Marka Pietera si vážím 
za to, že se k nastalé situaci postavil čelem. Jeho působení hodnotím především podle práce, kterou odvedl za tři 
roky v pozici ekonomického náměstka, především v oblasti úspor, otevřenosti hospodaření i veřejných zakázek,“ 
zdůraznil hejtman Martin Půta.
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