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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 27. 11. 2018

Dne 27. 11. 2018 se konalo 10. 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://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=208

1) Bod 10: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 328/18 – snížení výdajů kapitoly 931 01
– Krizový fond LK, nespecifikované rezervy a navýšení výdajů kapitoly 912 09 – Účelové
příspěvky PO, odbor zdravotnictví, na projekt „ZZS LK - AED pro Liberecký kraj II.
fáze“
Jedná se o schválení přidělení finančních prostředků v celkové výši 2.929.398,38 Kč, které budou
použity na rozšíření již existující sítě odborně vyškolených členů a příslušníků JPO, PČR, HS, a na
nové vybavení nejnavštěvovanějších památek LK automatickými externími defibrilátory (44 ks).

2) Bod 11: Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2019
Tímto bodem byl schválen návrh rozpočtu s celkovým objemem příjmů ve výši 3.384.321.660 Kč a
celkovým objemem výdajů ve výši 3.287.446.660 Kč a kladným saldem ve výši 96.875.000 Kč,
určeným k úhradě splátek jistin úvěrů na revitalizaci pozemních komunikací a revitalizaci mostů na
silnicích Libereckého kraje. Kompletní návrh naleznete přímo pod bodem 11.

3) Bod 32: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 333/18 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – přidělení dotací v rámci
programu 7.5 Poznáváme kulturu
Zastupitelé schválili poskytnutí dotací ve výši 26.310 Kč žadatelům ZŠ Liberec Na Výběžku (částka
16.310 Kč na návštěvu Muzea Č. ráje v Turnově) a ZŠ Dr. M. Tyrše Česká Lípa (10.000 Kč na akci
Vánoční dílny).

4) Bod 33: Vyhlášení programů 7.1. Kulturní aktivity v Libereckém kraji, 7.2 Záchrana a
obnova památek v Libereckém kraji, 7. 3 Stavebně historický průzkum a 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje –
oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro rok 2019

Jedná se o schválení uvedených programů, kdy finanční objem pro program 7.1 Kulturní aktivity
v Libereckém kraji je 2.000.000 Kč s lhůtou pro podání žádostí 3. 1. 2019 – 1. 2. 2019, 7.2 Záchrana
a obnova památek v Libereckém kraji 10.560.000 Kč s lhůtou pro podání žádostí 3. 1. 2019 – 4. 2.
2019, 7.3 Stavebně historický průzkum 300.000 Kč s lhůtou pro podání žádostí 3. 1. 2019 – 4. 2.
2019 a 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji 3.240.000 Kč s lhůtou pro podání
žádostí 3. 1. 2019 – 1. 2. 2019. Veškeré podrobné informace naleznete přímo pod bodem 33.

5) Bod 44: Vstup Libereckého kraje do Asociace měst pro cyklisty
Zastupitelstvo odsouhlasilo vstup Libereckého kraje do spolku Asociace měst pro cyklisty, jejíž
činnost je zaměřena na problematiku spojenou s městskou mobilitou a otázkami
cykloturistiky, cyklistické dopravy a její koordinace s dalšími druhy dopravy. Asociace
intenzivně spolupracuje s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem pro místní rozvoj, Centrem
dopravního výzkumu a dalšími významnými subjekty. Roční členství pro kraj činí aktuálně
30.000 Kč.
Kraje v asociaci mohou spolupracovat na rozvoji cyklodopravy, cykloturistiky a
městské mobility v těchto oblastech:
• společný postup při projednání změn v legislativě pro rozvoj a užívání městské mobility a
cyklistické dopravy,
• společný postup při marketingu a propagaci městské mobility a cyklodopravy, jako šetrné
alternativy, která lze využít oproti individuální automobilové dopravě,
• přispívat k aktuálním informacím o městské mobilitě, o vhodnosti použití konkrétního
opatření a určitého bezpečnostního prvku,
• koordinovaný postup při budování cyklistických opatření,
• koordinovaný postup při budování nových stezek regionálního a národního významu pro
rozvoj cykloturistiky,
• tvorba společných produktů pod hlavičkou Česko jede.
V současné chvíli má Asociace zapojeno 64 obcí z celé ČR (z Libereckého kraje je zapojeno
Město Ralsko), 10 neziskovek a 3 další organizace. Z krajů je zapojený Ústecký kraj,
Královehradecký kraj, Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj.

6) Bod 55: Síť hemodialyzačních středisek v Libereckém kraji
Tímto bodem bylo odsouhlaseno, že současná kapacita hemodialyzačních středisek v Libereckém
kraji odpovídá požadavkům a zároveň vykazuje rezervy v případě navýšení požadavků. Cílem
Libereckého kraje je udržet stabilní prostředí, kde základní péče zůstává ve veřejných páteřních
nemocnicích, vznik nového hemodialyzačního střediska mimo tato pracoviště by vedl k destabilizaci
systému zdravotní péče.
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