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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 21. 6. 2016

Dne 21.  6.  2016 se konalo 6.  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/21-06-2016-navrh-programu-06-jednani-
zastupitelstva-2016

1) BOD  14:  Memorandum  o  spolupráci  mezi  Vinnyckou  regionální  státní  správou
(Ukrajina)  a  Libereckým  krajem  (Česká  republika)  ohledně  rozvoje  obchodně
ekonomické, vědeckotechnické a humanitární spolupráce

Během letošní návštěvy Libereckého kraje projevili zástupci obou stran zájem o spolupráci,
celý text Memoranda je přímo pod bodem 14.

2) BOD 30: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 179/16 – Dofinancování sociálních
služeb v r. 2016 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu

Jedná se o poskytnutí neinvestičních dotací v celkové výši 8.997.000 Kč žadatelům, kteří
jsou součástí Základní sítě sociálních služeb a dále částky 4.251.000 Kč pro příspěvkové
organizace sociálního rezortu Libereckého kraje.  Seznam všech příjemců naleznete přímo
pod bodem 30. 

3) BOD 34: Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení  dotačního
řízení  na  rok  2017  -  řízení  na  podporu  sociálních  služeb  definovaných  v  zákoně  o
sociálních službách, které bude financováno z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu v roce 2017

Zastupitelé tímto bodem schválili vyhlášení dotačního řízení, přihlášky je možné podávat od
14. 10. 2016 do 15. 11. 2016.

http://Www.starostoveprolibereckykraj.cz/


4) BOD 38: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 189/16 – snížení výdajů kapitoly 914
09 Působnosti odbor zdravotnictví a navýšení výdajů kapitoly 917 09 Transfery odbor
zdravotnictví,  zajištění  rozšíření  lékařské  zubní  pohotovosti  v  Krajské  nemocnici
Liberec, a.s.

Jedná  se  o  schválení  vyrovnávací  platby  ve  výši  699.000  Kč  na  zajištění  lékařské
pohotovostní služby Krajské nemocnici Liberec od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016. Nově bude
od 1. 7. 2016 zubní pohotovost fungovat v sobotu, v neděli a o svátcích od 8 do 15 hodin (v
současnosti 8 – 12 hodin). 

5) BOD 46: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 178/16 - Rozhodnutí o poskytnutí
dotací  z  Dotačního fondu LK,  oblast  podpory  č.  8  Životní  prostředí  a  zemědělství,
program  8.4  Podpora  dlouhodobé  práce  s  mládeží  v  oblasti  životního  prostředí  a
zemědělství a úprava specifických ukazatelů v kapitole 926 08 - Dotační fond LK, oblast
podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství.

Zastupitelé tímto bodem schválili poskytnutí účelových dotací v úhrnném objemu 263.190
Kč. Seznam úspěšných žadatelů naleznete přímo pod bodem 46.

6) BOD 47: Akční plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Libereckého kraje
pro období 2016 - 2020

Z důvodu potřeby konkretizace jednotlivých opatření a částečných změn v pojetí EVVO byl
zpracován nový Akční plán, jehož obsah byl konzultován s těmito subjekty: Lesy ČR, s.p.,
Agentura  ochrany  přírody  a  krajiny  ČR,  Regionální  pracoviště  Liberecko,  STŘEVLIK,
Divizna - Městské středisko ekologické výchovy při Zoologické zahradě Liberec, Čmelák -
Společnost  přátel  přírody,  SEV Český ráj,  Podralský nadační  fond ZOD, SEVER Horní
Maršov,  Nadace  pro  záchranu  a  obnovu  Jizerským  hor  a  PhDr.  Jitka  Doubnerová,
zpracovatelka Koncepce EVVO.

7)  BOD 53: Vyhlášení programu č. 2. 7 – Program na podporu činností mateřských center
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj

Celkový finanční objem určený pro tuto výzvu je 400.000 Kč, lhůta pro podání žádostí je od
1. 8. 2016 do 30. 9. 2016. Bližší informace včetně vzoru žádosti naleznete přímo pod bodem
53.

8)  BOD 65: Dotační fond Libereckého, oblast podpory Školství a mládež – vyhlášení a
podmínky Programu 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými
opatřeními

Celkový finanční objem určený pro tuto výzvu je 1.500.000 Kč, lhůta pro podávání žádostí
je od 1. 8. 2016 do 22. 8. 2016. Podrobné informace včetně vzoru žádosti naleznete přímo
pod bodem 65.



9)  BOD 70: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 185/16 – úprava kapitoly 926 04 –
Dotační  fond/odbor  školství,  mládeže,  tělovýchovy  a  sportu  –  poskytnutí  dotací  z
programu 4.20 Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení, 4.21 – Pravidelná činnost
sportovních a tělovýchovných organizací a 4.22 – Sport handicapovaných

Tímto bodem zastupitelé schválili poskytnutí dotací: 1) v programu 4.20 Údržba, provoz a
nájem  sportovních  zařízení  v úhrnném  objemu  6.562.000  Kč,  2)  v programu  4.21  –
Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací v úhrnném objemu 2.501.000
Kč  a  3)  v programu  4.22  –  Sport  handicapovaných  v objemu  396.000  Kč.  Seznam
úspěšných žadatelů naleznete přímo pod bodem 70.

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů


