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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 20. 12. 2016
Dne 20. 12. 2016 se konalo poslední. Zastupitelstvo LK v roce 2016. 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/20-12-2016-navrh-programu-02-jednanizastupitelstva-2016

1) Bod 9: Koncepce prevence kriminality Libereckého kraje na období 2017 až 2021
Jedná se o materiál, jehož zpracování a schválení je podmínkou pro to, aby byl Liberecký kraj
zapojen do celostátního systému prevence kriminality, a tím pádem mohl čerpat státní dotace.
V říjnu 2016 byl připravovaný materiál zaslán k připomínkování všem obcím v kraji, žádné
připomínky ze strany obcí nebyly zaslány. Celou koncepci a přehled čerpání dotací naleznete
přímo pod bodem 9.
2) Bod 11: Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017
Jedná se o návrh rozpočtu pro příští rok, který připravoval bývalý náměstek pro ekonomiku
Marek Pieter, jehož komentář připojujeme:
„Příjmy: 2 828 080 tis. Kč (vyšší oproti roku 2016 o 218 mil. Kč díky ekonomickému růstu a
tím vyššímu výnosu z daní).
Výdaje: 2 731 205 tis. Kč (kladné saldo 96 mil. Kč bude použitou na splátky jistin úvěrů)
Kapitálové výdaje ve výši 308 597 tis. Kč + projektu spolufinancované z EU ve výši 231 817
tis. Kč.
Vyčleněno na NsP Česká Lípa 30 mil. Kč a na KNL-komplexní rekonstrukce a modernizace 50
mil. Kč.
Nově zapojena příspěvková organizace převzatá od města Liberec – Dětské centrum Liberec
(dříve kojenecký ústav Sluníčko) částka 23,5 mil. Kč
Dotační fond Libereckého kraje: 67 mil. Kč (např. 15 mil. Kč na programy rozvoje požární
ochrany, 14 mil. Kč na program obnovy venkova, Fond ochrany vod: 18 mil. Kč, Lesnický
fond: 4 mil. Kč)
Navýšena částka na zimní údržbu – 125 mil. Kč (o 5 mil. Kč více)
Navýšena částka na běžnou údržbu – 140 mil. Kč (o 10 mil. Kč více)
Velkoplošné opravy silnic – 100 mil. Kč
Vyčleněno 6 mil. Kč na dotace jednotkám požární ochrany obcí k programu Ministerstva vnitra
(obnova vozidel)
První větší rozpočtová opatření se čekají v lednu 2017, kdy se budou začleňovat nezapojené
vyšší daňové příjmy Libereckého kraje za rok 2016 ve výši cca. 340 mil. Kč.“
3) Bod 15: Aktualizace Akčního plánu pro rok 2017 - prováděcí části Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014 – 2017
Tímto bodem zastupitelé schválili aktualizaci Akčního plánu, který bylo nutné upravit vzhledem

k plánovaným změnám v Základní síti sociálních služeb (jedná se o administrativní změny a
změny v poskytování služeb dle zjištěné potřebnosti na území kraje – celkem u 16-ti subjektů).
Aktualizovaná Základní síť je součástí materiálu.
4) Bod 25: Smlouva o spolupráci při odstranění odpadů z nelegálního skladu Pěnčín – Sanace
ekologické zátěže
Smlouva o spolupráci je navržena mezi subjekty Město Železný Brod, Liberecký kraj, Obec
Pěnčín, pan Josef Pulíček, Alšovice 46, Pěnčín, a jejím předmětem je stanovení způsobu a
podílu uvedených stran na financování realizace Projektu. Rozpočet k realizaci Projektu
předpokládá náklady 9.445.373,- Kč (vč. DPH). Žádaná dotace ze SFŽP činí 80%, tj.
7.556.298,40 Kč, vlastní zdroj žadatele 20%, tj. 1.889.074,60 Kč. V případě, že bude Státním
fondem životního prostředí vydáno rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků na výše
uvedený Projekt, by mělo být financování vlastního zdroje zajištěno takto:
- Město Železný Brod uvolní na Projekt částku do výše 10 % skutečných způsobilých výdajů
vlastního podílu žadatele, max. do výše 188.907,46 Kč.
- Obec Pěnčín poskytne Městu Železný Brod na Projekt dotaci do výše 40% skutečných
způsobilých výdajů vlastního podílu žadatele, max. do výše 755.629,84 Kč.
- Liberecký kraj poskytne Městu Železný Brod na Projekt dotaci do výše 40% skutečných
způsobilých výdajů vlastního podílu žadatele, max. do výše 755.629,84 Kč.
- Pan Josef Pulíček poskytne Městu Železný Brod na Projekt dar do výše 10% skutečných
způsobilých výdajů vlastního podílu žadatele, max. do výše 188.907,46 Kč
5) Bod 30: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 381/16 - úprava specifických ukazatelů v
kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, ocenění v
soutěži Vesnice roku 2016
Zastupitelé tímto bodem schválili poskytnutí účelových dotací v rámci umístění v soutěži
Vesnice roku 2016 a to takto:
1) obci Heřmanice na projekt „Rekonstrukce Kulturního domu“ do výše 150.000 Kč,
2) obci Zlatá Olešnice na projekt „Revitalizace dětského hřiště ZŠ a MŠ Zlatá Olešnice“ do
výše 150.000 Kč,
3) obci Prysk na projekt „Dokončení projektu obnovy a rekonstrukce přírodní a požární nádrže
v obci Prysk“ do výše 500.000 Kč.
Pozn. Všem oceněným obcím gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci Libereckého
kraje!
6) Bod 38: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 387/16 – úprava kapitoly 917 04 –
transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a kapitoly 920 09 Kapitálové
výdaje, odbor zdravotnictví - Závazek poskytnutí investiční dotace obci Bedřichov na
kofinancování projektu Zasněžování běžeckých tratí Bedřichov stadion.
Tímto bodem byl schválen závazek spolufinancování projektu Zasněžování běžeckých stop –
Bedřichov stadion do výše 5.000.000 Kč formou účelové investiční dotace v roce 2017 za
předpokladu, že bude projekt podpořen investiční dotací poskytnutou Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci Programu 133510 – Podpora technické
základny sportu. Finanční prostředky budou použity na rekonstrukci zasněžovacího systému
v prostoru stadionu běžeckého lyžování (stávající systém je téměř nefunkční). Celkové náklady
projektu jsou 11.994.541,- Kč včetně DPH.
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