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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 29. 1. 2019
Dne 29. 1. 2019 se konalo 1. Zastupitelstvo LK v roce 2019. 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=240

1) Bod 9: Vyhlášení Programu č. 1.1 – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje, Programu č. 1.2 – Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého
kraje, Programu č. 1.3 – Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II, a Programu
č. 1.4 - Prevence kriminality
Jedná se o vyhlášení uvedených programů – u programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany
obcí Libereckého kraje je finanční objem 14.248.871 Kč, u programu 1.2 Podpora Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje je to 1.300.000, u programu 1.3 Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO II 890.000 a u programu 1.4 Dotace obcím Libereckého
kraje na neinvestiční projekty zaměřené na snižování kriminality 400.000 Kč. Podrobné informace naleznete přímo pod bodem 9.
2) Bod 18: Vyhlášení programu 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců v
rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory sociální věci
Zastupitelé tímto schválili vyhlášení uvedeného programu, finanční objem, určený pro tento
program je 1.000.000 Kč. Žadatelé mohou posílat žádosti od 27. 3. do 17. 4. 2019. Veškeré
podrobné informace naleznete přímo pod bodem 18.

3) Bod 20: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 11/19 – alokace použitelných finančních
zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2019, navýšení kapitoly 926 09 –
Dotační fond, odbor zdravotnictví a rozhodnutí o poskytnutí dotací z DF LK programu č.
9.3 – Podpora osob se zdravotním postižením
Jedná se o přesun nevyužité částky (zůstatku finančních prostředků peněžního fondu k 31. 12.
2018) ve výši 1.469.743,18 Kč, do Dotačního fondu – odboru zdravotnictví a zároveň o
schválení dotací v uvedeném programu ve výši 300.986 Kč na nákup kompenzačního pomůcek.

4) Bod 21: 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
Zastupitelé schválili vyhlášení dalších programů v rámci Dotačního fondu LK – v programu 9.1
- Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany je připraveno 1.000.000 Kč, v programu č. 9.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů 600.000
Kč. U obou projektů je možné podávat žádosti od 1. do 29. března 2019.
5) Bod 23: Lesnický fond Libereckého kraje – vyhlášení programu Podpora hospodaření v
lesích pro rok 2019
Zastupitelstvo schválilo i vyhlášení programu Lesnického fondu – finanční prostředky určené
k rozdělení jsou 4.000.000 Kč, dotované činnosti jsou: pokládání a asanace lapáků a použití
feromonových odparníků v zájmu ochrany lesa proti hmyzím škůdcům, zřizování oplocení mladých lesních porostů a ochranný nátěr repelenty v zájmu ochrany lesa před škodami zvěří a
podpora dalšího výchovného zásahu v porostech do 40 let v zájmu zvýšení stability porostů.

6) Bod 31: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport – vyhlášení
a podmínky programu 4.23 Sportovní akce, 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a
mládeže ve sportovních organizacích 2019
Jedná se o další vyhlášení dotačních programů – v programu 4.23 Sportovní akce je připraveno
k rozdělení 3.020.000 Kč, v programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2019 je to 18.000.000. Lhůta pro podání žádostí je u obou programů 4. –
20. března 2019.
7) Bod 34: Rezignace pana Marka Pietera na funkci náměstka hejtmana Libereckého kraje
pověřeného řízením resortu dopravy, investic a veřejných zakázek
Pan Marek Pieter se rozhodl ze zdravotních důvodů vzdát funkce náměstka hejtmana
Libereckého kraje pověřeného řízením resortu dopravy, investic a veřejných zakázek k 31. lednu
2019. Velmi mu tímto děkujeme za dobře odvedenou práci a přejeme mu, aby se co nejdříve
uzdravil.
Zároveň byl Klubem SLK navržen do této funkce pan Jan Sviták, který od 1. února pana Marka
Pietera nahradí. Panu Janu Svitákovi přejeme v nové práci mnoho úspěchů a připojujeme jeho
krátký komentář:
„Vážené kolegyně, vážení kolegové,
na dnešním zasedání zastupitelstva Libereckého kraje jsem byl zvolen do funkce náměstka
hejtmana pro řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek. Za dobu svého více než
šestnáctiletého působení ve funkci starosty obce Prysk jsem měl tu čest se s vámi poznat jak
v pracovní, tak i osobní rovině. Věřím, že vás mé dosavadní působení v pozici starosty,
krajského zastupitele, předsedy Svazku obcí Novoborska i předsedy spolku Lužické a Žitavské
hory přesvědčilo o oprávněnosti mého působení v nové funkci.
V pozici náměstka hejtmana Libereckého kraje budu navazovat na výbornou práci Marka
Pietera a z jeho dosavadní činnosti bude alespoň zpočátku vycházet i moje pracovní náplň. Je
logické, že se budu snažit bezezbytku využít mého dlouholetého působení v komunální politice
a svou práci bych tudíž chtěl co možná nejvíce provázat s městy a obcemi Libereckého kraje, a

tedy i s vašimi každodenními problémy souvisejícími s resorty dopravy, investic a veřejných
zakázek. Liberecký kraj vnímám jako servisní organizaci celého území a tedy i „vašich“ měst a
obcí a od toho by se měly odvíjet i mé první kroky ve funkci.
Děkuji Vám za podporu a těším se na naši další spolupráci.
Jan Sviták“

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

