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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 26. 5. 2015

Dne 26. 5. 2015 se konalo 5. Zastupitelstvo LK v roce 2015. 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/26-05-2015-navrh-programu-05-jednanizastupitelstva-2015

1) Bod č. 9: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 115/15 - úprava rozpočtu a snížení
objemu finančních prostředků v kapitole 926 01 Dotační fond, navýšení objemu finančních
prostředků v kapitole 917 01 Transfery, vyhlášení programů resortu kanceláře hejtmana a
poskytnutí finanční dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje
Tímto bodem zastupitelé schválili poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 1.000.000,- Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska (oprava budovy SHCMS Liberec) a dále vyhlášení programu 1.1 Nákup, oprava a úprava mobilní požární techniky (cisternové automobilové stříkačky, dopravní
automobily), nákup věcných prostředků požární ochrany, oprava, úprava a výstavba objektů požární
ochrany (uzávěrka příjmu žádostí je 14. 7. 2015) a 1.2 - Organizování letních táborů a soustředění
mladých hasičů, práce s dětmi a mládeží včetně hasičských soutěží dětí a mládeže a včetně celoroční
činnosti mladých hasičů, organizování soutěží dospělých (uzávěrka příjmu žádostí je 24. 7. 2015). Více
informací naleznete přímo pod bodem 9.

2) Bod č. 25: Statut Fondu ochrany vod Libereckého kraje, vyhlášení Programu
vodohospodářských akcí na rok 2015
Tímto bodem byl schválen návrh nového znění Statutu Fondu ochrany vod Libereckého kraje včetně
příloh a návrh Programu vodohospodářských akcí Fondu ochrany vod Libereckého kraje na rok
2015 a jeho vyhlášení - Obnova a modernizace stávající vodohospodářské infrastruktury a výstavba
nových vodních děl (ČOV, kanalizací, vodovodů a náhradních zdrojů pitné vody) ve vlastnictví resp.
do vlastnictví příjemce v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje.
Bližší informace naleznete přímo pod bodem 25.

3) Bod č. 26: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory životní prostředí a zemědělství,
vyhlášení programů 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochrany
přírody a krajiny a 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostředí
a zemědělství
Zastupitelstvo LK schválilo vyhlášení uvedených podprogramů, žádosti budou přijímány od 1. do
30. září 2015. Veškeré potřebné informace včetně vzoru žádostí naleznete přímo pod bodem 26.

4) Bod č. 43: Program rozvoje cyklistické dopravy v Libereckém kraji 2014 – 2020 a návrh
nového Akčního plánu na období 2015 – 2016, včetně systémového řešení páteřních
cyklotras v kraji
Předmětem tohoto materiálu je projednání zásadního strategického dokumentu Libereckého kraje, který
stanovuje na období 2014 - 2020 vize, strategické cíle, opatření a aktivity, které chce kraj v uvedeném
období podporovat v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky, včetně nového Akčního plánu na období
2015 - 2016 a přípravy systémového řešení páteřních cyklotras v kraji. Veškeré podrobnosti včetně map
naleznete přímo pod bodem 43.

5) Bod č. 48 l): Programové prohlášení Rady Libereckého kraje
Zastupitelské kluby SLK, ZpLK a ČSSD se dohodly na upraveném znění Programového
prohlášení Rady Libereckého kraje, kompletní znění naleznete v příloze nebo přímo pod bodem
48 l).
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