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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva 
Libereckého kraje ze dne 24. 4. 2018 

 
Dne 24. 4. 2018 se konalo 4. Zastupitelstvo LK v roce 2018. 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: 
 
https://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/24-04-2018-navrh-programu-04-jednani-
zastupitelstva-2018 
 
 

1) Bod 30: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 108/18 - úprava kapitoly 926 07 – 
Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - poskytnutí dotací v 
rámci programu 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji na rok 2018 

Jedná se o schválení dotací z uvedeného programu pro úspěšné žadatele v celkové výši 
2 000 000 Kč. Seznam úspěšných žadatelů naleznete přímo pod bodem 30. 

 

2) Bod 31: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 117/18 – úprava kapitoly 91707 – 
Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí finanční dar 
Městu Nový Bor za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových zón v Libereckém kraji 

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je 
dotačním titulem Ministerstva kultury ČR, určeným k obnově kulturních památek. Čerpat 
finanční prostředky z tohoto programu mohou jen města, která mají zpracován vlastní program 
regenerace a na obnovách památek se podílejí finančně spolu s vlastníkem. Od roku 1995 je 
úsilí měst v této oblasti oceňováno udělováním Ceny za nejlepší přípravu a realizaci Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. V krajském kole 
soutěže za rok 2017 získalo tuto cenu město Nový Bor. Bodem č. 31 schválilo zastupitelstvo LK 
dar pro město Nový Bor ve výši 100.000 Kč jako odměnu za toto umístění. 

  

3) Bod 32: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 118/18 - úprava kapitoly 92607 – 
Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – poskytnutí dotací v 
rámci programů 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji a 7.3 Stavebně 
historický průzkum na rok 2018 

Jedná se o schválení dotací pro úspěšné žadatele v uvedených programech - 7.2 Záchrana a 
obnova památek v Libereckém kraji celkem 12 070 355, 65 Kč a 7.3 Stavebně historický 

http://www.starostoveprolibereckykraj.cz/


průzkum na rok 2018 ve výši 283 026 Kč. Seznam úspěšných žadatelů naleznete přímo pod 
bodem 32. 

4) Bod 34: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 124/18 - úprava kapitoly 926 07 – 
Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - poskytnutí dotací v 
rámci programu 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji na rok 2018 
Opět se jedná o přidělení dotací, tentokrát v programu Podpora rozvoje cestovního ruchu v 
Libereckém kraji na rok 2018 v celkové výši 2 932 439, 7 Kč. Z dotačního titulu Řemeslná a 
zážitková turistika v úhrnném objemu 1 000 000 Kč, z dotačního titulu Podpora cestovního 
ruchu v turistických regionech Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory a Českolipsko v úhrnném 
objemu 995 705,50 Kč a z dotačního titulu Podpora informačních center v úhrnném objemu 420 
934,20 Kč, z dotačního titulu Podpora nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu v 
úhrnném objemu 515 800 Kč. 

  
 
5) Bod 47: Písemné informace 

c) Účast sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a 
mládeže České republiky 2018 
Jedná se o souhrnné informace o této sportovní akci, která proběhla na přelomu ledna a února 
2018 v Pardubickém kraji. Výprava Libereckého kraje byla nejúspěšnější ze všech 14 
zúčastněných.  
 
e) Udělení titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje“ a návrh na zapsání 
nemateriálního kulturního statku na krajský seznam“ 
Tento titul uděluje Liberecký kraj řemeslníkům od roku 2011, je udělován na dobu neurčitou 
zpravidla jednou ročně. V materiálu je navrženo udělení dalších dvou titulů a to v oboru 
barvířské řemeslo a zpracování ovčí vlny. Zároveň je předložen návrh na zapsání Venkovského 
ochotnického divadla v Libereckém kraji do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové 
kultury Libereckého kraje. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková 
 předsedkyně klubu zastupitelů 


