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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva 
Libereckého kraje ze dne 28. 8. 2018 

 
Dne 28. 8. 2018 se konalo 7. 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://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/28-08-2018-navrh-programu-07-jednani-
zastupitelstva-2018 

 

 

1) Bod 10: Rozhodnutí o účasti v již založené právnické osobě – ČSAD Liberec a. s. 

Tímto bodem zastupitelé schválili majetkový vstup Libereckého kraje do společnosti ČSAD 
Liberec, a.s. formou nabytí 200 ks akcií darem.  

 

2) Bod 12: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 260/18 – navýšení příjmů, snížení a 
úprava rezerv rozpočtu kraje 2018 a realizace mimořádné splátky jistiny úvěru 
„Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK“ 

Jedná se o schválení realizace mimořádné splátky úvěru ve výši 50. 000.000 Kč, čímž dojde 
ke snížení úvěrové zadluženosti kraje, k úsporám při platbách úroků, ke zkrácení doby 
splácení úvěru a k pozitivnímu signálu ze strany Libereckého kraje, že je schopen a ochoten 
předčasně umořovat svůj dluh za předchozí období. 

  

3) Bod 24: Schválení Strategického plánu rodinné politiky Libereckého kraje na období 
od roku 2019 do roku 2023 

Cílem pilotního Strategického plánu rodinné politiky je stanovit priority v této oblasti a 
zajistit systémový přístup k dané problematice. Jedním z opatření z tohoto dokumentu je 
např. budoucí zajištění místa koordinátora v organizační struktuře KÚLK, což je kvitováno 
ze strany obcí i odborné veřejnosti.  
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4) Bod 26: Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Vyhlášení dotačního 
řízení na rok 2019 v Libereckém kraji – řízení na podporu sociálních služeb 
definovaných v zákoně o sociálních službách, které bude financováno z rozpočtu 
Libereckého kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu 

Jedná se o vyhlášení dotačního programu na podporu sociálních služeb v roce 2019 – 
finanční prostředky budou rozděleny mezi sociální služby, které jsou zařazeny do Základní 
sítě sociálních služeb. Žadatelé budou moci podávat své žádosti výhradně prostřednictvím 
aplikace, kterou pro tyto účely pořizuje, spravuje a poskytuje Ministerstvo práce a sociálních 
věcí, a to v termínu od 15. 10. do 30. 11. 2018. 

 

5) Bod 33: Vyhlášení programu 7.5 Poznáváme kulturu v rámci Dotačního fondu 
Libereckého kraje – oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch pro 
období 2018/2019 

Tímto bodem zastupitelé schválili uvedený program, na jehož podporu je vyčleněno 500.000 
Kč, v rámci programu jsou vyhlášeny dvě lhůty pro podávání žádostí – pro první a druhé 
pololetí školního roku 2019.  

 

6) Bod 65: Autobusy LK, s r.o. – Analýza potřeb pro zahájení a zabezpečení dopravní 
obslužnosti Libereckého kraje formou vnitřního dopravce dle usnesení č. 40/18/ZK – 
doplnění analýzy dle usnesení 266/18/ZK 

Zastupitelé vzali tímto bodem na vědomí doplnění uvedené Analýzy včetně závěru, že nákup 
stávajícího dopravce je výhodnější variantou pro zabezpečení dopravní obslužnosti části LK 
formou vnitřního dopravce než budování nové společnosti „na zelené louce“ a zároveň 
rozhodli o zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Liberecko sever a Liberecko jih od 1. 1. 
2020 prostřednictvím vnitřního dopravce – společnosti Autobusy LK, s. r. o., a to formou 
brutto režimu dle zákona o zadávání veřejných zakázek. 

 

7) Bod 66: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 272/18 – úprava výdajů v kapitole 
920 06 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy; zvýšení základního kapitálu společnosti 
Autobusy LK, s.r.o. 

Jedná se o schválení peněžitého vkladu ve výši 20. 000.000 Kč do společnosti Autobusy LK 
s.r.o. formou zvýšení základního kapitálu společnosti. Tato částka bude sloužit na nezbytné 
výdaje související s organizací a přípravou nutných kroků vedoucích k nákupu akcií 
společnosti stávajícího dopravce oblasti Liberecka viz předchozí bod 65. 

 

 
 
 
 

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková 
 předsedkyně klubu zastupitelů 


