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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 31. 1. 2017
Dne 27. 6. 2017 se konalo 6. Zastupitelstvo LK v roce 2017. 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/27-06-2017-navrh-programu-06-jednanizastupitelstva-2017

1) Bod 11: Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2016
2) Bod 12: Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2016
Pod těmito body naleznete podrobné výsledky hospodaření Libereckého kraje za předchozí rok.

3) Bod 26: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 162/17 – Dofinancování sociálních
služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu
Jedná se o schválení poskytnutí investičních dotací úspěšným žadatelům ze Základní sítě
sociálních služeb ve výši 6.738.000 Kč.

4) Bod 33: Záměr finanční podpory projektu „Přístavba a modernizace Ústavu chirurgie
ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou, příspěvkové organizace“ z rozpočtu
kraje v roce 2018
Zastupitelé tímto bodem schválili záměr podpořit v příštím roce uvedený projekt částkou
4.000.000 Kč.

5) Bod 34: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 8/17 - úprava kapitoly 926 07 –
Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu -přidělení dotací v
rámci programu 7.5 Poznáváme kulturu
Zastupitelé tímto bodem schválili příplatek Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa mimo základní
kapitál ve výši 40.000.000 Kč, který bude použit na financování projektu rekonstrukce a
modernizace dialýzy a operačních sálů.

6) Bod 35: Příplatek mimo základní kapitál Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s. na
projekty směřující k modernizaci objektů a vybavení Nemocnice s poliklinikou Česká
Lípa
Jedná se o schválení příplatku ve výši 150.000.000 Kč, který bude rozdělen do pěti ročních
splátek a bude využit na financování projektů směřujících k modernizaci objektů a vybavení
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa.

7) Bod 40: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 159/2017 – snížení kapitoly 917 04 –
Transfery, Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a navýšení kapitoly 917 07 –
Transfery, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu – akce „Mezinárodní
festival v New Yorku, Carnegie Hall“
Tímto bodem zastupitelé schválili přidělení finanční podpory ve výši 150.000 Kč, která bude
využita na uhrazení nákladů uvedené akce, na kterou obdržel Českolipský dětský sbor jako
jediný z ČR pozvání.
8) Bod 41: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 179/17 – snížení kapitoly 914 07 –
Působnosti, Propagace kultury LK – Odbor kultury, památkové péče a cestovního
ruchu a navýšení kapitoly 917 07 – Transfery, odboru kultury, památkové péče a
cestovního ruchu a rozhodnutí o poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu
Libereckého kraje na rok 2017 – oblast kultury
Jedná se o schválení dotací organizacím ARBOR, Divadlo F. X. Šaldy Liberec a Naivnímu
divadlu Liberec v celkové výši 510.000 Kč.

9) Schválené dotace v uvedených programech (seznam úspěšných žadatelů naleznete vždy
pod příslušným bodem):
Bod 42: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 168/17 – úprava kapitoly 92607 – Dotační
fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v rámci programu
7.5 Poznáváme kulturu
Bod 46: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 161/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z
Fondu ochrany vod Libereckého kraje, Program vodohospodářských akcí 2016

Bod 47: Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací v rámci rozpočtu odboru životního
prostředí a zemědělství 2017

Bod 51: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 176/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z
Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.7 – Program na podporu činností mateřských
center

Bod 55: Rozhodnutí o poskytnutí účelových dotací z kapitoly 917 04 – Transfery, odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – individuální dotace v oblasti školství a mládeže

Bod 58: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 184/17 - poskytnutí dotací z Dotačního fondu
Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež, z programů 4.1 Program volnočasových
aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování, 4.4 Soutěže a podpora
talentovaných dětí a mládeže, 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s
podpůrnými opatřeními

Bod 59: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 181/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery –
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu
Podpora malých sportovních organizací 2017

Bod 60: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 182/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery –
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního programu
Významné sportovní akce 2017

Bod 61: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 170/17 – úprava kapitoly 917 04 – transfery –
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí účelových dotací v
oblasti tělovýchovy a sportu

Bod 62: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 185/17 úprava kapitoly 926 04 Dotační fond
Libereckého kraje; Rozhodnutí o poskytnutí dotací z Dotačního programu 4.22 sport
handicapovaných

10) Bod 48: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a
zemědělství, vyhlášení programu 8.3 Podpora včelařství
Lhůta pro podání žádostí do uvedeného programu je od 18. 9. 2017 do 13. 10. 2017, celkový
finanční objem určený pro tuto výzvu je 1.000.000 Kč.
11) Bod 52: Statut Dotačního fondu Libereckého kraje
Jedná se o změny, které byly zpracovány na základě připomínek od Klubů a Výborů ZK,
Odborů KÚLK, obcí a veřejnosti. Podrobné vysvětlení naleznete přímo pod bodem 52.

12) Bod 65: Písemné informace – písm. E) Informace o výsledku ratingového hodnocení
Libereckého kraje ke květnu 2017
Od roku 2004 každoročně hodnotí Liberecký kraj resp. jeho finanční hospodaření nezávislá
agentura, která analyzuje finanční i nefinanční toky a závazky kraje. Na základě těchto
skutečností je následně kraji přidělen rating, který odráží jeho „finanční zdraví“. 10. května
2017 byl Libereckému kraji přidělen mezinárodní rating na úrovni A2 a národní rating na úrovni
stupně Aa3.cz, se stabilním výhledem. Rating Libereckého kraje odráží posílené provozní
hospodaření, které výrazně posílilo kapacitu samofinancování, solidní úroveň hotovostních
rezerv a nízkou a dále klesající zadluženost.

13) Bod 68: Memorandum o založení a činnosti Superaliance mezi Libereckým krajem,
Krajskou nemocnicí Liberec, a. s. a Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Tímto bodem bylo schváleno Memorandum o založení a činnosti Superaliance mezi Libereckým
krajem, Krajskou nemocnicí Liberec Nemocnicí s poliklinikou Česká Lípa. Superaliance má
představovat efektivně fungující uskupení zdravotnických zařízení ve vlastnictví Libereckého
kraje či s majetkovou účastí Libereckého kraje, s nastavením pravidel pro řízení jejich
strategických oblastí. Text Memoranda a další materiály naleznete přímo pod bodem 68.

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

