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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 19. 12. 2017
Dne 19. 12. 2017 se konalo poslední 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:
https://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/19-12-2017-navrh-programu-11-jednanizastupitelstva-2017

1) Bod 20: Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení,
na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji na rok 2018, financovaného z rozpočtu
Libereckého kraje – 2. část a Pravidla pro poskytování a čerpání finančních prostředků z
rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok 2018
Dotační řízení (dofinancování) z rozpočtu Libereckého kraje na rok 2018 je určeno pro
právnické a fyzické osoby, které poskytují sociální služby na území Libereckého kraje a jsou
součástí Základní sítě sociální služeb Libereckého kraje na období 2018 - 2020 kromě
veřejnoprávních právnických osob, tzn. obcí, příspěvkových organizací obcí a příspěvkových
organizací kraje a kromě obchodních společností, jejímž jediným společníkem nebo akcionářem
je obec nebo kraj. Termín podávání žádostí je od 1. února do 18. února 2018. Celkový finanční
objem, který je k dispozici, pro toto dotační řízení, činí 10.000.000 Kč. Minimální výše
požadavku na dotaci na jednu sociální službu je 50.000 Kč a maximální výše požadavku na
dotaci na jednu sociální službu je 300.000 Kč.

2) Bod 22: Vyhlášení programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro
zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 - Podpora preventivních a
léčebných projektů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9
Zdravotnictví
Tímto bodem bylo schváleno vyhlášení uvedených programů, lhůta pro podávání žádostí je u
obou od 1. února 2018 do 9. března 2018. Celkový finanční objem pro program 9.1 je 1.000.000
Kč, pro program 9.2 600.000 Kč. Veškeré podrobné informace naleznete přímo pod bodem 22.
3) Bod 23: Podpora zákonodárné iniciativy Pardubického kraje – novela zákona č. 500/2004
Sb., správní řád - tzv. systémová podjatost
Dlouhodobě existující problém tzv. systémové podjatosti „vymyslel“ Nejvyšší správní soud,
když v přelomovém rozsudku ze dne 20. 11. 2012, č.j.: 1 As 89/2010 – 119 rozhodl touto
právní větou takto: „Rozhoduje-li orgán územního samosprávného celku ve správním řízení ve
věci, která se týká zájmu tohoto územního samosprávného celku, je důvodem pochyb o
nepodjatosti úřední osoby dle § 14 odst. 1 správního řádu její zaměstnanecký poměr k
územnímu samosprávnému celku tehdy, je-li z povahy věci či jiných okolností patrné
podezření, že v důsledku tohoto zaměstnaneckého poměru by mohl být její postoj k věci

ovlivněn i jinými než zákonnými hledisky.“
Radou Asociace krajů, která text navrhované změny projednávala, bylo rozhodnuto, že návrh
na příslušnou novelu předloží jako svoji zákonodárnou iniciativu Pardubický kraj, ostatní kraje
by měly vyslovit usnesením zastupitelstva podporu tomuto návrhu, neboť problém se bytostně
dotýká všech krajů. Z tohoto důvodu byla tedy podpora textu zákonodárné iniciativy schválená
Zastupitelstvem Libereckého kraje.
Zastupitelstvo Pardubického kraje projednalo a schválilo zákonodárnou iniciativu v tomto
znění: „Úřední osoba není vyloučena podle odstavce 1, pokud je pochybnost o její nepodjatosti
vyvolána jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke
státu nebo k územnímu samosprávnému celku.“

4) Bod 26: Vyhlášení programů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast
podpory kultura, památková péče a cestovní ruch na rok 2018
Jedná se o vyhlášení programů 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji, 7.2 Záchrana a obnova
památek v Libereckém kraji, 7.3 Stavebně historický průzkum, 7.4 Archeologie a 7.5
Poznáváme kulturu. Veškeré podrobné informace naleznete přímo pod bodem 26.

5) Bod 27: Vyhlášení programu 7.6 „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji“
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2018
Dotační tituly v rámci tohoto programu jsou
- Řemeslná a zážitková turistika
- Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Český ráj, Krkonoše, Jizerské hory a
Českolipsko
- Podpora informačních center
-

Podpora nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu

Lhůta pro podávání žádostí je od 5. 2. do 23. 2. 2018, celkový finanční objem určený pro tuto
výzvu je 3.428.205 Kč.

6) Bod 31: 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 a 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního
prostředí a zemědělství
Lhůta pro podání žádostí u všech uvedených programů je 1. – 28. února 2018, v programu 8.1
Podpora ekologické výchovy a osvěty je připraveno 2.000.000 Kč, v programu 8.2 Podpora
ochrany přírody a krajiny 3.000.000 Kč a v programu 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží
v oblasti životního prostředí a zemědělství 400.000 Kč. Veškeré další informace naleznete přímo
pod bodem 31.

7) Bod 36: Vyhlášení programu č. 2.7 – Program na podporu činností mateřských center v
rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Účelem podpory v rámci tohoto projektu je činnost mateřských center související s
provozováním základních činností mateřských center, jako jsou komunitní setkávání s
konkrétními programy, vzdělávání pracovníků center i návštěvníků center, tvorba a realizace
programů pro všechny generace, poradenská a konzultační činnost. Lhůta pro podávání žádostí
je od 23. 1. 2018 do 9. 2. 2018, celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení programu je
2.600.000 Kč.

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
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