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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 28. 2. 2017

Dne 28.  2.  2017 se konalo 2.  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/28-02-2017-navrh-programu-02-jednani-
zastupitelstva-2017

1) Bod 34: Vyhlášení programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji realizovaného v rámci
Operačního programu Životní prostředí – výzva č. 2

Oproti předchozí výzvě se nyní jedná o dotace pouze na otopná zařízení s obnovitelnými zdroji
energie, tedy na výměnu zastaralých otopných zařízení za tepelná čerpadla nebo kotle spalující
výhradně biomasu. Žadatelé mohou předkládat žádosti od 3. 4. 2017, celkový finanční objem
určený pro toto vyhlášení programu je 14.040.000,- korun. Veškeré další podmínky naleznete
přímo pod bodem 34.

2) Vyhlášení dotačních programů – bližší informace naleznete vždy u jednotlivých bodů:

Bod č. 16: Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení mimořádného
kola dotačního řízení na rok 2017 - řízení na podporu sociálních služeb definovaných v
zákoně o sociálních službách, které je financováno z prostředků kapitoly 313 – MPSV
státního rozpočtu v roce 2017

Bod č. 19: Vyhlášení programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro
zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných
projektů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví

Bod  č.  25:  Statut  Fondu  ochrany  vod  Libereckého  kraje;  Vyhlášení  Programu
vodohospodářských akcí v rámci Fondu ochrany vod Libereckého kraje pro rok 2017

Bod č. 29: Lesnický fond Libereckého kraje – vyhlášení programu Podpora hospodaření
v lesích

Bod  č.  30:  Dotační  fond  Libereckého  kraje,  oblast  podpory  č.  8  Životní  prostředí  a
zemědělství, zřízení nového programu 8.5 - Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich
opětovného  použití  a  podpora  sběru  a  využití  bioodpadů  a  vyhlášení  programů 8.1  -
Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.4 - Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti
životního  prostředí  a  zemědělství  a  8.5  -  Podpora  předcházení  vzniku  odpadů,  jejich
opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů
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Bod č. 32: Vyhlášení programu č. 2. 7 – Program na podporu činností mateřských center v
rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj

Bod č.  33: Vyhlášení  programu č.  2.  1 – Program obnovy venkova v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj

Bod č. 42: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory školství a mládež – podmínky a
vyhlášení programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence
rizikového chování,  4.4 Soutěže  a podpora talentovaných dětí  a  mládeže,  4.7 Program
Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními

Bod  č.  43:  Dotační  fond  Libereckého  kraje,  oblast  podpory  tělovýchova  a  sport  –
podmínky  a  vyhlášení  programů 4.22  Program sport  handicapovaných,  4.23  Program
Sportovní akce, 4.26 Program Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních
klubech

Bod č. 44: Dotační program významné sportovní akce 2017 – vyhlášení podmínek

Bod č.  45:  Dotační  program podpora malých sportovních organizací  2017 – vyhlášení
podmínek

Bod č. 50: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory dopravy, vyhlášení programů 
6.1 rozvoj cyklistické dopravy a 6.3 podpora projektové přípravy

3) Bodč. 51) j: Písemné informace – Aktuální stav zajištění dopravní obslužnosti Libereckého
kraje

Připojujeme komentář Marka Pietera, náměstka hejtmana pověřeného řízením rezortu dopravy,
investic a veřejných zakázek:

„Po lednovém zasedání zastupitelstva byl realizován navržený postup s uzavřením dodatků se 
stávajícími dopravci, a to do maximální výše 10 % a maximální částky 5,7 mil. Kč smluvního 
závazku. Tato částka ovšem nestačí dopravcům na pokrytí nákladů s přijatým nařízením vlády 
ohledně řidičů na celý rok. Po jednání s dopravci a hrozby kolapsu veřejné dopravy byly schvá-
leny toto pondělí na zasedání Rady LK dohody o zrušení a vypořádání smluv na oblasti Sever a 
Západ a následně bude na zasedání Rady LK dne 7.3. předloženo zahájení jednacího řízení s do-
pravci zapojených do IDOL s očekávaným termínem rozhodnutí těchto řízení 4. 4. 2017“

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů


