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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 29. 10. 2013

Dne 29. 10. 2013 se konalo 9. Zastupitelstvo LK v roce 2013. 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/25-06-2013-navrh-programu-06-jednanizastupitelstva-2013

1) BOD 10: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 277/13 – poskytnutí dotací z
Dotačního fondu LK v rámci podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje – 2. Výzva. Zastupitelé rozhodli o poskytnutí dotací v rámci Dotačního
fondu LK, podprogram 1.1. Podpora jednotek požární ochrany obcí LK, ve výši 4.005.854,Kč. http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:212463
2) BOD 11: Zřízení Krizového fondu Libereckého kraje. Zastupitelstvo schválilo zřízení
Krizového fondu LK k 1.1.2014. Prostřednictví fondu bude zabezpečována základní
připravenost kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací.
3) BOD 12: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 291/13 - příspěvek pro
Zdravotnickou záchrannou službu z rozpočtové rezervy Libereckého kraje. Zastupitelé
schválili poskytnutí dotace Zdravotnické záchranné služně LK ve výši 4,5 mil. Kč na nákup
dvou sanitních vozidel RZP (rychlá zdravotnická pomoc) a jednoho sanitního vozidla RV
(malý zásahový vůz).
4) BOD 54: Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramů č. 3.4 –
Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení, 3.5 – Pravidelná činnost sportovních a
tělovýchovných organizací a 3.8 – Sportovní akce – 3. Kolo. Prvně jmenovaný
podprogram řeší náklady spojené s údržbou, opravami, provozem a nájmem sportovních
zázemí a zařízení. Celkový finanční objem činí 1,9 mil. Kč. Podprogram 3.5 se zaměřuje na
materiální vybavení oddílů, cestovné na utkání a závody apod. Vyčleněno je 1,3 mil. Kč.
V rámci posledního podprogramu je možné žádat na podporu sportovních a tělovýchovných
akcí (765.000,-Kč).
5) BOD 66: Směrnice Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013 k odměňování
neuvolněných členů Zastupitelstva Libereckého kraje, členů výborů Zastupitelstva
Libereckého kraje a členů komisí Rady Libereckého kraje a k řešení náhrady mzdy
nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva

Libereckého kraje ve znění novelizace č. 1. Tento bod byl předložen společně předsedy
politických klubů. Schválením dochází k celkovým úsporám v rámci odměn ve výborech a
komisích. Výše odměn se tak vrátila na úroveň nákladů roku 2012.

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

