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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 26. 2. 2019
Dne 26. 2. 2019 se konalo 2. Zastupitelstvo LK v roce 2019. 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://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=251

1) Bod 22: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 45/19 – Financování sociálních služeb v
r. 2019 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (kapitola 917
05 – transfery, odbor sociálních věcí)
Jedná se o schválení poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 626 158 925 Kč na financování
sociálních služeb v roce 2019. Seznam všech příjemců (příspěvkové organizace sociálního
resortu Libereckého kraje a subjekty, které jsou součástí Základní sítě sociálních služeb LK na r.
2019) naleznete přímo pod bodem 22.
2) Bod 26: Vyhlášení programu č. 8.3 Podpora včelařství v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství pro rok 2019
Zastupitelé tímto schválili vyhlášení uvedeného programu, finanční objem, určený pro tento
program je 1.550.000 Kč. Žadatelé mohou posílat žádosti od 29. 3. do 16. 4. 2019. Veškeré
podrobné informace naleznete přímo pod bodem 26.

3) Bod 28: Vyhlášení Programu vodohospodářských akcí v rámci Fondu ochrany vod
Libereckého kraje pro rok 2019
Jedná se o vyhlášení programu pro oblast podpory Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury, finanční objem, určený pro tento program je 18 000 000 Kč. Cílem programu je
obnova a modernizace stávající vodohospodářské infrastruktury a výstavba nových vodních děl
(čistíren odpadních vod, kanalizačních a vodovodních řadů, vodárenských objektů, náhradních
zdrojů pitné vody). Účelem podpory může být také podpora projektových dokumentací k
územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení, případně ohlášení stavby na výše zmíněné aktivity.
Žádosti budou přijímány od 29. 3. do 12. 4. 2019. Další informace naleznete přímo pod bodem
28.

4) Bod 31: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 41/19 – úprava kapitoly 926 08 –
Dotační fond odbor životního prostředí a zemědělství; Zřízení nového programu 8.6
Podpora retence vody v krajině v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast
podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství a jeho vyhlášení k předkládání žádostí o
dotaci v roce 2019
Zastupitelé schválili vyhlášení nového programu v rámci Dotačního fondu LK – 8.6 Podpora retence vody v krajině s předpokládaným finančním objemem určeným k rozdělení ve výši
6 000 000 Kč. Žádosti budou přijímány v období 1. 4. – 31. 7. 2019. Další informace naleznete
přímo pod bodem 31.
5) Bod 37: Vyhlášení programu č. 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních
řemesel v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Jedná se o další vyhlášení programu, tentokrát na podporu regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel, v tomto programu je připraveno k rozdělení 1 798 000 Kč. Účelem programu
je podpora regionálních produktů, místní výroby a místních obchodních
spotřebitelských vazeb, využívání potenciálu tradičních specifických výrob a řemesel,
podpora osvěty a zvýšení informovanosti o významu a kvalitě místních potravin, výrobků a
služeb. Žádosti o finanční podporu budou v tomto případě přijímány od 29. 3. do 17. 4. 2019.
I v tomto případě naleznete podrobnější informace přímo pod bodem 37.
6) Bod 39: Projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III“ – závazek předfinancování
Zastupitelé tímto bodem schválili předpokládané zajištění financování projektu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III do výše 145.643.154,00 Kč a předpokládaný závazek
předfinancování projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III. z rozpočtu kraje do výše
50 % tj. do výše 72.821.577,00 Kč. Cílem projektu je náhrada stávajících stacionárních
spalovacích zdrojů na pevná paliva v domácnostech v Libereckém kraji, minimální počet
realizovaných projektů konečnými uživateli – počet vyměněných kotlů – musí být do konce roku
2023 v Libereckém kraji minimálně 1398 kusů. Předpokládaný termín příjmu žádostí o dotace je od
23. 9. 2019.
7) Bod 43: Vyhlášení programu č. 2. 1 – Program obnovy venkova v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje – oblast podpory regionální rozvoj
Jedná se o vyhlášení dalšího dotačního programu, jehož účelem je podpora obnovy a údržby
technické infrastruktury, venkovské zástavby a občanské vybavenosti, úpravy veřejných
prostranství, vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice a zvýšení kvality
života na venkově. Dotaci lze využít na akce realizované od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2020. Finanční
objem, určený pro rozdělení, je v tomto případě 29 578 300 Kč, žádosti je možné podávat od 29. 3.
do 17. 4. 2019.
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