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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva 
Libereckého kraje ze dne 31. 3. 2015

Dne 31.  3.  2015 se konalo 3.  Zastupitelstvo LK v roce 2015.  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/31-03-2015-navrh-programu-03-jednani-
zastupitelstva-2015

1) Bod 8: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 51/15 - neinvestiční dotace na výdaje 
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2015 – 1. část 

Tímto bodem zastupitelé schválili přidělení neinvestičních dotací uvedeným obcím a městům 
na  činnost  sborů  dobrovolných  hasičů  ve  výši  3  211  000,-  Kč.  Dotace  byla  poskytnuta 
z rozpočtu Ministerstva vnitra

2) Bod č.  9:  Změna  rozpočtu  –  rozpočtové  opatření  č.  52/15  -  dotace  z  Krizového  fondu 
Libereckého kraje

Tímto bodem bylo schváleno uvolnění  částky 388.740,-  Kč z Krizového fondu Libereckého 
kraje na  vybudování  záložního pracoviště  zdravotnického operačního střediska  Zdravotnické 
záchranné služby Libereckého kraje v Pastýřské ulici v Liberci.

3) Bod č. 28: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 53/15 – snížení výdajů v kapitole 917 09 
–  Transfery  odboru  zdravotnictví  a  navýšení  kapitoly  914  09  –  Působnosti  odboru 
zdravotnictví

Tímto  bodem  zastupitelé  schválili  vyčlenění  2.000.000,-  Kč  na  provoz  zubní  pohotovostní  
služby v Liberci.

4) Bod  č.  29:  Aktualizovaný  projektový  záměr  modernizace  Krajské  nemocnice  Liberec, 
nemocnice s vysokoškolským pracovištěm - výstupy generelu a návrh finančního modelu

Tímto bodem zastupitelé schválili návrh projektového záměru modernizace Krajské nemocnice 
Liberec  včetně  rámcového  harmonogramu  a  předběžného  rozpočtu.  Souhrnná  zpráva  je 
k dispozici přímo pod bodem č. 29 (http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/31-
03-2015-navrh-programu-03-jednani-zastupitelstva-2015).

5) Bod č. 36: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 64/15 - alokace použitelných finančních 
zdrojů z minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje 2015, kapitoly 926 
02 – Dotační fond Libereckého kraje, na krytí výdajů programu resortu hospodářského a 
regionálního  rozvoje,  evropských  projektů  a  rozvoje  venkova,  podprogramu  Program 
obnovy venkova

http://Www.starostoveprolibereckykraj.cz/


Jedná  se  o  alokaci  financí  z minulých  rozpočtových  období,  které  budou  využity  v rámci 
Dotačního fondu Libereckého kraje na krytí výdajů v podprogramu Program obnovy venkova. 
Díky kladnému hospodářskému výsledku Libereckého kraje za rok 2014 se tímto bodem částka 
pro uvedený podprogram navyšuje o 5 mil Kč.
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