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Informace SLK ze Zastupitelstva LK ze dne 23. 2. 2016

kraj

Dne 23. 2. 2016 se konalo 2. 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/23-02-2016-navrh-programu-02-jednani-zastupitelstva-2016

1) Bod 23: Dodatek ke Smlouvě mezi akcionáři Krajské nemocnice Liberec, a. s. o struktuře financování projektu „Modernizace KNL
– Etapa č. 1“
Tímto bodem Zastupitelstvo LK schválilo poskytnutí příplatku mimo základní kapitál Krajské nemocnici Liberec na projekt „Modernizace
KNL – Etapa č. 1“ v celkové výši 1.000.000.000 Kč
v devatenácti splátkách v průběhu let 2017 až
2035. Další dva akcionáři KNL - Statutární město Liberec a Město Turnov – by se měli podílet
na tomto projektu částkou 212.447.797 Kč resp.
134.716.422 Kč. Jejich závazky se budou ještě
projednávat. Samotná KNL bude ročně alokovat 20.000.000 Kč (v případě, bude-li dosaženo
kladného hospodářského výsledku převyšujícího částku 20.000.000 Kč). Finance budou shromažďovány na samostatném transparentním
účtu.

2) Bod 29: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí
a zemědělství, vyhlášení programů 8.1
Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2
Podpora ochrany přírody a krajiny, 8.3
Podpora včelařství a 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního
prostředí a zemědělství
Jedná se o vyhlášení uvedených programů,
lhůta pro podání žádostí je od 25. března
2016 do 22. dubna 2016, celkový předpokládaný finanční objem je 4.747.000 Kč. Podrobné informace o všech programech včetně
vzoru žádosti o dotaci naleznete přímo pod
bodem 29.
3) Bod 34: Dotační fond Libereckého kraje,
oblast podpory Tělovýchova a sport – vyhlášení a podmínky programu 4.20 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení,
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4.21 Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací, 4.22 Sport
Lhůta pro podání žádostí v uvedených programech je 29. března 2016 – 22. dubna 2016,
celkový finanční objem určený pro tuto výzvu
je 8.000.000 Kč. Podrobné informace o vyhlášených programech naleznete přímo pod bodem 34.
4) Bod 53: Záměr změny zřizovatelských
kompetencí a směny majetku Domu dětí
a mládeže Větrník, Liberec I, Riegrova 16,
příspěvková organizace a Dětského centra
SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace
Tímto bodem zastupitelé schválili uvedený
záměr změny zřizovatelských kompetencí, důvodem je především funkce a územní působnost obou příspěvkových organizací – Větrník
slouží především klientům z Liberce a zároveň
je jedinou organizací tohoto druhu, kterou zřizuje Liberecký kraj, zatímco působnost Sluníčka je nadregionální.
5) Bod 55: Změna rozpočtu – rozpočtové
opatření č. 55/16 – alokace použitelných
finančních zdrojů minulého rozpočtového
období do rozpočtu kraje 2016

Liberecký kraj získal v roce 2015 v daňových
příjmech o 237 mil Kč více, než předpokládal
rozpočet a tímto bodem Zastupitelstvo LK
schválilo využití těchto financí:
 50.000.000 Kč k mimořádné úhradě splátky
jistiny úvěru na komplexní revitalizaci mostů na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje
 hejtmanství 7 600 000 Kč
 regionální rozvoj 11 200 000 Kč
 ekonomika 12 000 000 Kč
 školství 38 100 000 Kč (např. opravy budov
škol)
 sociální věci 800 000 Kč
 doprava 130 300 000 Kč (velkoplošné opravy silnic II. A II. tříd)
 kultura 4 200 000 Kč
 zdravotnictví 4 564 000 Kč (zajištění lékařské pohotovostní služby)
 investice a správa majetku 21 300 000 Kč
(opravy budov škol, domovů důchodců
apod.)
 krajský úřad 2 000 000 Kč
Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů
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Prohlášení hejtmana ke kauze Syner
Liberecký kraj za poslední tři roky vybíral dodavatele na stavební práce v 222 veřejných zakázkách
v celkovém objemu 2,269 miliardy korun. Společnost Syner uspěla celkem ve třech zakázkách
s objemem prací 99,7 milonů korun.
Snaha Změny, paní Kocumové, pana Korytáře a pana Šedlbauera vytvořit kolem výběru dodavatele
rekonstrukce budovy E na Evropský dům skandál a kriminalizovat rozhodování Libereckého kraje je
vlastně pochopitelná, krajské volby se blíží a kromě špinavých pomluv za nimi v uplynulých třech
letech nic nezůstalo.
Na jejich pokusy o urážky ve statusech budu reagovat jen věcně, Liberecký kraj, výběrová komise
a Rada kraje postupují ve veřejných zakázkách zásadně v souladu se zákonem a rozhodovací praxí
Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Pokud mají důkazy o opaku, doporučuji jim obrátit se právě
na UHOS, nebo na policii.
Martin Půta, hejtman
viz též: http://www.kraj-lbc.cz/Reakce-Libereckeho-kraje-na-komentare-klubu-ZpLK-n342923.htm

Modernizace KNL
Projekt Modernizace Krajské nemocnice Liberec byl
schválen všemi akcionáři - zastupitelstvy Libereckého
kraje Statutárního Města Liberec i Města Turnova.
Liberecký kraj vloží do projektu jednu miliardu Kč ve
zhruba 50milionových ročních splátkách v průběhu
následujících 20 let. Město Liberec celkem 212 milionů
ve zhruba 11milionových splátkách a město Turnov
téměř 135 mil. Kč. Výše příspěvku vychází z akcionářské
struktury, samotná KNL bude do projektu vkládat
nejméně 20 mil. Kč ročně.
Výstavba I. etapy modernizace KNL má být zahájena
v listopadu 2018.
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Benefiční ples hejtmana
26. února 2016 se konal 11. benefiční ples hejtmana. Díky všem partnerům a více než pěti stovkám
tanečnic a tanečníků bylo možné rozdělit částku 724.550 Kč mezi následující subjekty.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nadační fond Ozvěna
Nadační fond SLON - Společně dá Liberecko onkodětem Naději
Hospicová péče sv. Zdislavy, o.p.s.
SAREMA LIBEREC s.r.o.
Centrum LIRA, z. ú. (dříve Středisko pro ranou péči Liberec, o.p.s.)
Oblastní spolek Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou
Petr Živsa (příspěvek na léčbu a pomůcky pro patnáctiletého chlapce,
který trpí dětskou mozkovou obrnou)

Seznam hlavních sponzorů:
PIVOVAR SVIJANY, a.s. (100.000 Kč), ZIKUDA - vodohospodářské stavby spol. s r.o. (60.000 Kč),
AutoCont CZ a.s. (50.000 Kč), Mega a.s. (50.000 Kč), CL-EVANS s.r.o. (50.000 Kč), Severočeská
vodárenská společnost a.s. (50.000 Kč), VALBEK-EU, a.s. (50.000 Kč), Nadace Preciosa (50.000 Kč),
MZ Liberec, a.s. (10.000 Kč).

dotace

Podpora mateřských center z rozpočtu Libereckého kraje.
Na projekty související s činností mateřských center byla Libereckým krajem alokována částka ve výši 1.000.000 Kč. Do
konce termínu pro podávání žádosti dne 30. 11. 2015 bylo podáno celkem 24 žádostí s požadavkem na financování projektů ve výši 2.275.654 Kč. Dle pravidel programu byli způsobilými žadateli mateřská centra, obce, církve a náboženské
společnosti vykonávající činnost mateřských center v LK déle než jeden rok.
19 žádostí prošlo hodnocením administrativní správnosti bez výtky. 5 žádostí bylo vzhledem k nálezům při administrativní
kontrole vyřazeno.
V rámci hodnocení podaných žádostí se Výbor HRR na základě bodového hodnocení a charakteru projektů rozhodl podpořit všechny projekty, a to snížením požadované výše dotace. Výbor rozhodl o rozdělení alokace ve výši 1.000.000 Kč
následujícím způsobem:
Alokace finančních prostředků v celkové výši 1.000.000 Kč byla vydělena součtem bodů všech žadatelů a byla tak určena
hodnota 1 bodu. Následně byla tato hodnota vynásobena počtem získaných bodů při hodnocení jednotlivých žadatelů.
Výsledné částky byly navrženy ke schválení jako maximální výše dotace.

Částkou 999.873 Kč bylo podpořeno celkem 19 projektů.
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