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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 23. 2. 2016
Dne 23. 2. 2016 se konalo 2. 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/23-02-2016-navrh-programu-02-jednanizastupitelstva-2016

1) Bod 23: Dodatek ke Smlouvě mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a. s. o
struktuře financování projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“
Tímto bodem Zastupitelstvo LK schválilo poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Krajské nemocnici Liberec na projekt „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ v celkové výši
1.000.000.000 Kč v devatenácti splátkách v průběhu let 2017 až 2035. Další dva akcionáři
KNL - Statutární město Liberec a Město Turnov – by se měli podílet na tomto projektu
částkou 212.447.797 Kč resp. 134.716.422 Kč. Jejich závazky se budou ještě projednávat.
Samotná KNL bude ročně alokovat 20.000.000 Kč (v případě, bude-li dosaženo kladného
hospodářského výsledku převyšujícího částku 20.000.000 Kč). Finance budou shromažďovány na samostatném transparentním účtu.

2) Bod 29: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a
zemědělství, vyhlášení programů 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2
Podpora ochrany přírody a krajiny, 8.3 Podpora včelařství a 8.4 Podpora dlouhodobé
práce s mládeží v oblasti životního prostředí a zemědělství
Jedná se o vyhlášení uvedených programů, lhůta pro podání žádostí je od 25. března 2016
do 22. dubna 2016, celkový předpokládaný finanční objem je 4.747.000 Kč. Podrobné
informace o všech programech včetně vzoru žádosti o dotaci naleznete přímo pod bodem
29.

3) Bod 34: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport –
vyhlášení a podmínky programu 4.20 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení,
4.21 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací, 4.22 Sport
Lhůta pro podání žádostí v uvedených programech je 29. března 2016 – 22. dubna 2016,
celkový finanční objem určený pro tuto výzvu je 8.000.000 Kč. Podrobné informace o
vyhlášených programech naleznete přímo pod bodem 34.

4) Bod 53: Záměr změny zřizovatelských kompetencí a směny majetku Domu dětí a
mládeže Větrník, Liberec I, Riegrova 16, příspěvková organizace a Dětského centra
SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace
Tímto bodem zastupitelé schválili uvedený záměr změny zřizovatelských kompetencí,
důvodem je především funkce a územní působnost obou příspěvkových organizací – Větrník
slouží především klientům z Liberce a zároveň je jedinou organizací tohoto druhu, kterou
zřizuje Liberecký kraj, zatímco působnost Sluníčka je nadregionální.
5) Bod 55: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 55/16 – alokace použitelných
finančních zdrojů minulého rozpočtového období do rozpočtu kraje 2016
Liberecký kraj získal v roce 2015 v daňových příjmech o 237 mil Kč více, než předpokládal
rozpočet a tímto bodem Zastupitelstvo LK schválilo využití těchto financí:
- 50.000.000 Kč k mimořádné úhradě splátky jistiny úvěru na komplexní revitalizaci mostů
na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje
- hejtmanství 7 600 000 Kč
- regionální rozvoj 11 200 000 Kč
- ekonomika 12 000 000 Kč
- školství 38 100 000 Kč (např. opravy budov škol)
- sociální věci 800 000 Kč
- doprava 130 300 000 Kč (velkoplošné opravy silnic II. A II. tříd)
- kultura 4 200 000 Kč
- zdravotnictví 4 564 000 Kč (zajištění lékařské pohotovostní služby)
- investice a správa majetku 21 300 000 Kč (opravy budov škol, domovů důchodců apod.)
- krajský úřad 2 000 000 Kč

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

