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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 26. 3. 2019
Dne 26. 3. 2019 se konalo 3. 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=264

1) Bod 10: Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého
kraje – Sdružení obcí Libereckého kraje
Jedná se o poskytnutí částky 320.000 Kč, kterou Sdružení obcí Libereckého kraje využije na
podporu a rozvoj svých aktivit, informování svých členů o činnosti Libereckého kraje a
Krajského úřadu Libereckého kraje a pro potřeby rozvoje vzájemné spolupráce mezi členy
SOLK (městy a obcemi) a Libereckým krajem v roce 2019.

2) Bod 31: Vyhlášení programu č. 2.6 – Podpora místní Agendy 21 v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Zastupitelé tímto schválili vyhlášení uvedeného programu, finanční objem, určený pro tento
program je 800.000 Kč. Účelem je popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje a
jeho praktických realizací v metodické oblasti i v rámci konkrétních projektů na úrovni obcí,
měst, mikroregionů, místních akčních skupin, podnikatelských subjektů i nestátních neziskových organizací v Libereckém kraji a podpora zapojování veřejnosti do plánování rozvoje.
Oprávnění žadatelé – obce a dobrovolné svazky obcí v územním obvodu Libereckého kraje,
obecně prospěšné společnosti, právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, podnikatelské subjekty, spolky, nadace a ústavy - budou moci zasílat žádosti o poskytnutí
dotace od 29. 4. 2019 do 17. 5. 2019.

3) Bod 34: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní
rok 2017/2018
Ke zpracování výroční zprávy za školní rok 2017/2018 byly použity především statistické
údaje z výkazů škol a školských zařízení za toto období, popř. další údaje zjištěné odborem
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu krajského úřadu Libereckého kraje. Ekonomická část
obsahuje rozbor financování škol a školských zařízení vztahující se k období kalendářního
roku 2017.
Pro účely přehledu vývoje v jednotlivých segmentech vzdělávání je sledováno období
předchozích tří let, tj. zpravidla od školního roku 2015/2016. Tento vývoj je zhodnocen
ve vztahu k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého
kraje 2016.
Výroční zpráva za školní rok 2017/2018 se zveřejňuje na stránkách odboru školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje www.edulk.cz.

4) Bod 36: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež – podmínky a
vyhlášení programu 4.7 – Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými
opatřeními
Zastupitelé schválili vyhlášení uvedeného programu, alokovaná částka je 500.000 Kč. Účelem
je podpora dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných
obcemi na území Libereckého kraje. Dotace umožní nákup kompenzačních pomůcek za účelem
dosažení podpůrných opatření, která byla poradenskými zařízeními doporučena a jsou nezbytná
pro vzdělávání těchto žáků. Lhůta pro podání žádostí je v tomto případě od 29. 4. do 13. 5.
2019, veškeré další informace naleznete přímo pod bodem 36.

Pozn.
Dne 23. 3. 2019 byla udělena ocenění České filmové a televizní akademie Český lev za rok
2018. Jsme velmi pyšní, že dvě ceny putují i do Libereckého kraje - první - za mimořádný
přínos české kinematografii - scénáristce a režisérce dětských filmů paní Věře Plívové –
Šimkové, která trvale žije v Chuchelně a druhé - za scénář k filmu Všechno bude - panu Petru
Pýchovi do Lomnice nad Popelkou. Blahopřejeme!
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