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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva Libereckého kraje ze
dne 29. 3. 2016
Dne 29. 3. 2016 se konalo 3. Zastupitelstvo LK v roce 2016. 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/29-03-2016-navrh-programu-03-jednani-zastupitelstva2016

1) Bod 10: Návrh novely zákona o rozpočtovém určení daní.
Tímto bodem byl schválen návrh navýšení podílu obcí na výnosu DPH, novela zákona by měla platit
od 1. ledna 2018. Schéma platné v roce 2016 naleznete v příloze.

2) Bod č. 32: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 75/16 – úpravy v kapitole 917 05 – Transfery,
odboru sociálních věcí, dofinancování protidrogových služeb z rozpočtu Libereckého kraje na rok
2016
Zastupitelé schválili poskytnutí účelové neinvestiční dotace na dofinancování protidrogových služeb
v roce 2016 ve výši 3.200.000 Kč pro organizace Advaita, Most k naději a Laxus. Jedná se o ambulantní
léčbu, kontaktní a poradenské služby, služby ve vězení a terénní programy.

3) Bod č. 44: Účelové dotace v rámci schváleného rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství
2016
Jedná se o schválení přidělených dotací úspěšným žadatelům v celkové výši 2.654.000 Kč. Seznam
příjemců naleznete přímo pod bodem 44.

4) Bod č. 45: Lesnický fond Libereckého kraje – úprava statutu a vyhlášení programu Podpora
zmírnění následků sucha v lesích
Program Podpora zmírnění následků sucha v lesích je mimořádný dotační program, který reaguje
na značné poškození lesů suchem v roce 2015. Dosud počítal Lesnický fond pouze s jedním programem,
proto byla nutná úprava statutu. Celkový finančního objem vyhlášeného Programu je 2.500.000 Kč,
veškeré další informace naleznete přímo pod bodem 45.

5) Bod č. 50: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 92/16 - rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.7 - Program na podporu činností mateřských
center
Jedná se o schválení 19 dotací z uvedeného Programu v celkové výši 999.873 Kč. Seznam úspěšných
žadatelů naleznete přímo pod bodem 50.

6) Bod č. 53: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 101/16 – snížení výdajů kapitoly 923 03
ekonomického odboru a navýšení výdajů v kapitole 923 02 odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů – projektový záměr „Technika pro Zdravotnickou záchrannou službu
Libereckého kraje“
Jedná se o vyčlenění finančních prostředků na přípravu projektové žádosti, jejímž předmětem je pořízení
specializované techniky pro vybrané výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Libereckého

kraje - Sanitní vozidla (ambulance), zdravotnické přístroje (defibrilátory, monitory, ventilátory apod.),
primární a záložní komunikační technologie (radiostanice), náhradní zdroje elektrické energie, ICT se
schopností provozu ve ztížených podmínkách (tablety, tiskárny, apod.), terénní vozidlo 4x4 s tažným zařízením, příp. terénní ambulance typu B 4x4, sanitní vozidlo (ambulance) uzpůsobená pro přepravu
nadměrných pacientů.

7) Bod č. 54: Vyhlášení programu 2.2 - Regionální inovační program v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje – oblast podpory regionální rozvoj
Tímto bodem bylo schváleno vyhlášení uvedeného programu, účelem podpory je posílení ekonomické
prosperity regionu prostřednictvím transferu znalostí akademického a výzkumného sektoru do praxe
podniků, a to prostřednictvím stimulace navázání smluvní spolupráce mezi podnikatelskými subjekty se
sídlem nebo provozovnou na území Libereckého kraje a vysokými školami, veřejnými výzkumnými
institucemi či výzkumnými organizacemi. Lhůta pro podávání žádostí je 2. 5. 2016 – 15. 6. 2016,
celkový finanční objem určený pro tuto výzvu je 1.900.000 Kč.

8) Bod č. 60: Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2016
Dlouhodobý záměr na období 2016 – 2020 navazuje na Dlouhodobý záměr za předchozí období
(2012 – 2016) a další koncepční a strategické dokumenty Libereckého kraje dotýkající se vzdělávání
a lidských zdrojů obecně. Současně je žádoucí propojení tohoto dlouhodobého záměru na strategické
směřování využití Evropských strukturálních a investičních fondů pro roky 2014 – 2020, především
prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaného regionálního
operačního programu.
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