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Informace SLK ze Zastupitelstva LK ze dne 30. 8. 2016

1) Bod 29: Změna rozpočtu – rozpočtové opatře-
ní č. 240/16 – poskytnutí dotací z kapitoly 917 05 
Transfery, odbor sociálních věcí - financování so-
ciálních služeb z prostředků Libereckého kraje dle 
zvláštního zákona.

Zastupitelé tímto bodem schválili poskytnutí nein-
vestičních dotací pro poskytovatele sociálních služeb 
v celkové výši 5 078 000,- Kč, seznam příjemců nalez-
nete přímo pod bodem 29.

2) Bod 39: Vyhlášení programu 9.3 - Podpora osob 
se zdravotním postižením v rámci Dotačního fon-
du Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravot-
nictví.

Tímto bodem bylo schváleno vyhlášení uvedeného 
programu, celkový finanční objem určený pro tuto 
výzvu je 603.016 korun, lhůta pro podávání žádostí je 
od 1. 10. 2016 do 30. 11. 2016.  

3) Bod 42: Koncepce zdravotních služeb v  lůžko-
vých zařízeních Libereckého kraje.

Vytvoření Koncepce bylo nutné pro optimalizaci po-
skytování zdravotní péče, jejích nákladů a  výnosů 
a dále pro vytvoření platformy pro spolupráci i sdílení 
vybraných vzájemně výhodných podpůrných služeb 
v rámci všech nemocnic v Libereckém kraji, které bu-

dou do rámce tvorby strategického dokumentu 
zapojeny. Celý dokument naleznete přímo pod bo-
dem 42.

4) Bod 45: Vyhlášení programu 7.5 Poznáváme 
kulturu v  rámci Dotačního fondu Libereckého 
kraje - oblast podpory kultura, památková péče 
a cestovní ruch na rok 2016.

Jedná se o  vyhlášení programu, jehož účelem je 
podpora účasti žáků jednotlivých tříd základních 
škol v Libereckém kraji a  jejich doprovodu na při-
pravených aktivitách příspěvkových organizací 
Libereckého kraje pro oblast kultury. Celkový fi-
nanční objem určený pro toto vyhlášení je 250.000 
Kč, lhůta pro podání žádostí je od 3. října 2016 do 
vyčerpání uvedené částky, nejpozději však do 30. 
dubna 2017.

5) Bod 58: Změna rozpočtu – rozpočtové opat-
ření č. 239/16 – udělení ocenění „Výrobek Libe-
reckého kraje z odvětví potravinářství – země-
dělství roku 2016“ a  finanční dar za umístění 
v soutěži.

Zastupitelé tímto bodem schválili udělení oceně-
ní výrobkům, jejichž seznam naleznete přímo pod 
bodem 58. Tyto výrobky mohou také používat logo 

Dne 30. 8. 2016 se konalo 7. Zastupitelstvo LK v roce 2016. Klub Starostů pro Liberecký kraj přináší tradiční informa-
ce z jednání. Jednání mělo na programu rekordních 116 bodů. Poslední jednání zastupitelstva v tomto volebním 
období se bude konat 27. 9. 2016. Občané Libereckého kraje měli opět možnost sledovat celý průběh jednání 
online na webu Libereckého kraje. Kompletní materiály pro jednání byly zveřejněny na webových stránkách Libe-
reckého kraje:

http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/30-08-2016-navrh-programu-07-jednani-zastupitelstva-2016
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Libereckého kraje a být označeny jako „Výrobek roku 
2016“, „Nejlepší výrobek roku 2016 – 1. místo“, „Nej-
lepší výrobek roku 2016 – 2. místo“, „Nejlepší výro-
bek roku 2016 – 3. místo“.

6) Bod 65: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 
č. 222/16 – snížení výdajů kapitoly 923 03 – Spo-
lufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení 
výdajů v kapitole 923 02 – Spolufinancování EU, 
odbor regionálního rozvoje a evropských projek-
tů - závazek spolufinancování projektu „Techni-
ka a  věcné prostředky k  zajištění připravenosti 
Zdravotnické záchranné služby v  Libereckém 
kraji“.

Jedná se o schválení závazku předpokládaného spo-
lufinancování projektu „Technika a  věcné prostřed-
ky k zajištění připravenosti Zdravotnické záchranné 
služby v  Libereckém kraji“ do výše 42.842.012,- Kč 
a  jeho rozložení v  letech 2016 – 2024 v případě, že 
danému projektu bude schválena dotace z 19. výzvy 
Integrovaného regionálního operačního programu, 

a  předpokládané předfinancování projektu „Tech-
nika a  věcné prostředky k  zajištění připravenosti 
Zdravotnické záchranné služby v  Libereckém kraji“ 
Libereckým krajem do výše 89.112.389,- Kč a  jeho 
rozložení v letech 2016 – 2019 pokud dotace schvá-
lena nebude.

7) Bod 73: Zřízení Obchodní akademie a  Hotelo-
vé školy, Turnov, příspěvková organizace, změ-
na názvu Obchodní akademie, Hotelové školy 
a Střední odborné školy, Turnov, Zborovská 519, 
příspěvková organizace.

Tímto bodem zastupitelé schválili usnesení navrho-
vané předkladatelem o jmenování pracovní skupiny, 
pro posouzení situace v Obchodní akademii, Hotelo-
vé škole a Střední odborné škole, Turnov, Zborovská 
519, p.o. Dále vzali na vědomí informace o této škole 
a proběhla obsáhlá diskuze.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková 
předsedkyně klubu zastupitelů
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Navštivte nás v naší liberecké kanceláři

Přijďte se bavit se Starosty

do České Lípy
20. září, 15.00–19.30 hod.
na parkovišti u OD Andy

hejtman Martin Půta vás zve:

do Turnova
21. září, 15.00–19.30 hod.
na Náměstí Českého ráje

Rádi si s vámi popovídáme o všem co vás zajímá v nově zřízené kanceláři v Liberci na 
Náměstí Dr. E. Beneše 4/12 každý všední den od 10 do 18 hodin. 

Neslibujeme vzdušné zámky, nabízíme konkrétní kroky a opatření. Staráme se o náš 
kraj. Už čtyři roky. A jsme připraveni pracovat dál. 

Zajímá Vás jaký je náš plán pro Liberecký kraj? Nebojte se zeptat. Jsme tu pro vás.

Klaun Fíla
Mažoretky Adelline
ZUŠ Česká Lípa
Sebastian
skákací hrad

fotokoutek

regionální dobroty

Klaun Fíla
Taneční a pohybová škola Ilma
The Beatles Veteran Club (Turnov)

Sebastian
skákací hrad

fotokoutek

regionální dobroty
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Zveme vás na setkání

13.září 
Bílý Kostel n. Nisou
LIBEREC

4.října
Chrastava

5.října 
Heřmanice
Hejnice
Frýdlant

26.září
Rokytnice n. Jizerou
Semily

21.září 
Vratislavice n. Nisou
Lomnice n. Popelkou
Turnov

3.října
Jilemnice
Vysoké n. Jizerou

12.září 
Jablonné
v Podještědí

1.září 
Jablonec n. Nisou

15.září 
Janov n. Nisou 
Tanvald
Železný Brod

27.září 
Stráž p. Ralskem

16.září
Desná
Kořenov
Harrachov

20.září 
Doksy
Česká Lípa

9.září 
Hodkovice 
nad Mohelkou
Český Dub

8.září 
Nový Bor
Mimoň

30.září 
Kamenický 
Šenov

6.října 
Hrádek nad Nisou
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