
www.starostoveprolibereckykraj.cz

Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 30. 5. 2017

Dne 30.  5.  2017 se  konalo 5.  Zastupitelstvo LK v roce 2017.  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/30-05-2017-navrh-programu-05-jednani-
zastupitelstva-2017

1) Bod 9: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 123/17 – zapojení výtěžku 12. benefičního
plesu  hejtmana  do  rozpočtu  kraje,  navýšení  kapitol  917  01  a  914  01  a  rozhodnutí  o
poskytnutí finančních darů z tohoto výtěžku

Již tradičně je výtěžek plesu hejtmana věnován potřebným – letos se jedná o darování výtěžku
plesu ve výši 706.000 Kč Centru LIRA a výtěžku z benefiční dražby ve výši 11.000 Kč Hospici
Sv. Zdislavy. 

2) Bod 10:  Změna rozpočtu  –  rozpočtové  opatření  č.  124/17  –  snížení  kapitoly  917  01  –
Transfery,  odbor  kancelář  hejtmana  a  navýšení  kapitoly  917  07  –  Transfery,  odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu – akce Bitva u Liberce 1757

Tímto bodem bylo schváleno přidělení částky 100.000 Kč na zajištění akce Bitva u Liberce
1757  –  jedná  se  o  unikátní  dvoudenní  kulturně  vzdělávací  počin,  o  jedné  z  největších
historických událostí, která prošla v dějinách Libercem a okolím.

3) Bod 12: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 137/17 - poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje

Zastupitelé  schválili  poskytnutí  investičních  a  neinvestičních  dotací  v celkovém  objemu
13.516.401,56  Kč  na  nákup,  opravu  a  úpravu  mobilní  požární  techniky  (cisternových
automobilových stříkaček, dopravních automobilů),  nákup osobních ochranných prostředků
požární ochrany, nákup (popřípadě oprava nebo revize) věcných prostředků požární ochrany,
opravu, úpravu a výstavbu objektů požární ochrany sloužících k zabezpečení činnosti jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce. Seznam příjemců dotací naleznete přímo pod bodem 12.
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4) Bod 24: Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení,
na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji na rok 2018, financovaného z rozpočtu
Libereckého kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu
Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2018

Jedná  se  o  vyhlášení  dotačního  programu  na  rok  2018  pro  organizace,  které  jsou  součástí
Základní sítě sociální služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020, finanční podpora bude
poskytnuta na částečné krytí  osobních nákladů, za období leden až březen 2018. Žádosti  je
možné podávat  od 13.  6.  do 31.  7.  2017. Veškeré další  informace včetně formuláře žádosti
naleznete přímo pod bodem 24. 

5) Bod  31:  Změna  rozpočtu  –  rozpočtové  opatření  č.  150/17  -  úprava  kapitoly  92607  –
Dotační fond, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu - přidělení dotací v
rámci  programů  7.1  Kulturní  aktivity  v  Libereckém  kraji,  7.2  Záchrana  a  obnova
památek v Libereckém kraji a 7.3 Stavebně historický průzkum na rok 2017

Zastupitelé  tímto  bodem  schválili  přidělení  dotací  v uvedených  podprogramech  úspěšným
žadatelům, jejichž seznam naleznete přímo pod bodem 31. Celkem bude rozděleno 12.290.986
Kč. 

6) Bod 36: Vyhlášení programu č. 2. 5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních
řemesel v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj

Jedná se o schválení programu, jehož účelem je podpora regionálních produktů, místní výroby a
místních obchodních spotřebitelských vazeb, využívání potenciálu tradičních specifických výrob a
řemesel, podpora osvěty a zvýšení informovanosti o významu a kvalitě místních potravin, výrobků
a služeb. Celkový finanční objem pro tuto výzvu je 2.000.000 Kč, žádosti bude možné podávat od
3. 7. do 24. 7. 2017. 

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů


