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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 30. 10. 2018

Dne 30. 10. 2018 se konalo 9. 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://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-skupiny.html?first=0&id=14

1) Bod 15: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 308/18 – poskytnutí dotací z kapitoly 917
05 – Transfery, odbor sociálních věcí – financování sociálních služeb z prostředků
Libereckého kraje na rok 2019 dle zvláštního zákona (předfinancování 2019)
Jedná se o poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 10 000 000 Kč pro poskytovatele sociálních
služeb na rok 2019. Na osobní náklady služeb sociálního poradenství bude poskytnuto 502.000
Kč, tj. 5 %, na osobní náklady služeb sociální péče 3.883.000 Kč, tj. 39 % a na osobní náklady
služeb sociální prevence 5.615.000 Kč, tj. 56 %. Seznam všech příjemců naleznete přímo pod
bodem 15.

2) Bod 21: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 309/18 – rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Lesnického fondu Libereckého kraje a úprava specifických ukazatelů v kapitole 934 08 –
Lesnický fond
Tímto bodem bylo schváleno poskytnutí účelových dotací z rozpočtu kraje v rámci Lesnického
fondu Libereckého kraje v úhrnném objemu 703 048 Kč. Dotační program Podpora hospodaření
v lesích poskytuje finanční příspěvky na opatření k podpoře ochrany lesa, prevenci proti škodám
působených zvěří a hmyzími škůdci a na opatření ke zlepšování stavu lesních porostů. Jedná se
o dotace na činnosti provedené od 1.1.2018 do 31.12.2018, seznam všech příjemců naleznete
přímo pod bodem 21.

3) Bod 33: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 316/18 – úprava kapitoly 917 04 –
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního
programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2018
Zastupitelé schválili poskytnutí dotací ve výši 3 150 000 Kč příjemcům ČLTK Bižuterie
Jablonec n. N. (tréninková víceúčelová sportoviště) a městům Stráž pod Ralskem (nový
sportovní povrch, nový systém osvětlení), Turnov (technické zhodnocení hřiště), Železný Brod
(rekonstrukce palubovky) a Hodkovice nad Mohelkou (stavba sportovní haly).
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