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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 22. 12. 2015

Dne 22.  12.  2015 se konalo 11.  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/22-12-2015-navrh-programu-11-
jednani-zastupitelstva-2015

1) Bod č. 24: Aktualizace Akčního plánu na rok 2016, prováděcí části Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014 - 2017

Akční  plán  na  rok  2016  byl  schválen  Zastupitelstvem  Libereckého  kraje  dne  23.  6.  2015.  Jeho
aktualizace byla nezbytná kvůli administrativním změnám u poskytovatelů sociálních služeb zařazených
do Základní sítě sociálních služeb pro rok 2016 a kvůli plánovaným rozvojovým záměrům a podpoře
kapacit sociálních služeb na rok 2016 v rámci výzev z Operačního programu zaměstnanost. První část
dokumentu  se  věnuje  monitoringu  a  aktualizaci  SPRSS,  druhá  kapitola  pojednává  o  Základní  síti
sociálních služeb Libereckého kraje, která vychází z potřebnosti v kraji a třetí část se věnuje financování
sociálních služeb. Vzhledem k přechodu financování od 1. 1. 2015 z MPSV na kraje dokument obsahuje
i střednědobý výhled financování do roku 2018. Součástí Akčního plánu je také jmenný seznam služeb
zařazených  do  Základní  sítě  sociálních  služeb  Libereckého  kraje.  V poslední  části  dokumentu  jsou
konkretizovány rozvojové aktivity SPRSS LK, jimiž se naplňují strategické cíle SPRSS LK 2014 -2017. 

2) Bod č. 27: Vstup Libereckého kraje do spolku Ještěd 73

Zastupitelé schválili vstup Libereckého kraje do spolku Ještěd 73, který byl založen 11. 7. 2012 a jehož
účelem je vyvíjení činnosti směřující k pomoci stavbě století a národní kulturní památce Horský hotel a
televizní vysílač Ještěd u Liberce za současného zachování původní tváře Ještědu. Dále je účelem spolku
prezentovat Ještěd jednotně vůči veřejnosti a povzbuzovat zájem turistů i odborníků o tuto dominantu.
Spolek  chce  sjednotit  a  koordinovat  aktivity různých skupin týkající  se  Ještědu a  napomoci  vzniku
podkladů a projektů pro budoucí rekonstrukci této unikátní stavby. Pouze spolek může např. žádat na
obnovu Ještědu do strukturálního fondu Evropské unie Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP). Dále byl schválen bod č. 70: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 332/15 - poskytnutí
investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje spolku Ještěd 73 na pořízení dokumentace
k pietní obnově Ještědu, kterým se spolku Ještěd 73 přiděluje dotace ve výši 2.000.000 Kč. Finance
budou využity na stratigrafický průzkum, doplnění inventarizace prvků, stavebně technický průzkum,
zpracování architektonického - stavebního řešení a technologický průzkum. 

3) Bod č. 28: Záměr vyhlášení soutěže „Památka roku Libereckého kraje“ o cenu za nejlepší
realizaci obnovy nemovité kulturní památky na území Libereckého kraje

Na území Libereckého kraje se nachází 2248 nemovitých kulturních památek, z nichž je celkem 39 na
Seznamu ohrožených nemovitých kulturních památek. Pozitivní příklady obnovy můžou v praxi vést i ke
koupi nemovitosti v Libereckém kraji. Nový vlastník pak kulturní památku ve své podstatě zachrání,
jako je tomu např. u Kittelova domu, zámku Návarov a několika lidových staveb ve Žďáru u České Lípy.
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Soutěž  „Památka  roku Libereckého  kraje“  má  jednu kategorii,  do  které  spadá  jak  stavební  obnova
nemovité  kulturní  památky,  tak  i  restaurování  nemovité  kulturní  památky.  Cena  se  sestává  z trvalé
pamětní desky s nápisem „Památka roku 2015 Libereckého kraje“ k umístění na vítězném objektu a
finanční odměny vlastníkovi objektu ve výši 50.000 Kč. 

Podmínkou účasti v soutěži je dokončení obnovy nemovité kulturní památky v kalendářním roce, za nějž
je cena udělována, a zároveň musí být dodržen minimální vlastní podíl vlastníka na realizované obnově
ve výši 50.000 Kč, přičemž stavební obnova může být realizována na etapy, avšak minimální vlastní
podíl musí být pro daný kalendářní rok ve výši 50.000 Kč dodržen.

4) Bod č. 40: Program Kotlíkové dotace v Libereckém kraji realizovaný v rámci OP ŽP

Tímto bodem zastupitelé schválili vyhlášení programu, jehož účelem je snížení emisí z lokálního vytápě-
ní  domácností.  Předmětem  podpory  je  výměna  zastaralých  spalovacích  zařízení  na  tuhá  paliva  v
domácnostech, podílejících se na znečištění ovzduší. O dotaci v programu mohou žádat Fyzické osoby -
vlastníci „rodinného domu“ na území Libereckého kraje. Za rodinný dům je pro účely tohoto programu
považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše 3 samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti
(statku), která splňuje definici pro byt. Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo krátkodo -
bé ubytování (hotel, penzion apod.) se za „rodinný dům“ nepovažují, a to ani v případě, že zde má ko -
nečný uživatel trvalé bydliště. Maximální způsobilé výdaje na projekt jsou 150.000 Kč, žadatelé mohou
předkládat žádosti nejdříve ode dne 25. 1. 2016. Veškeré další informace naleznete přímo pod bodem 40.

5) Bod č. 57: Vyhlášení podmínek pro poskytnutí dotací z dotačního programu Mimořádné
sportovní akce 2016

Tento program je vyhlášen pro pořádání akcí celostátního nebo mezinárodního významu, celkový fi -
nanční objem pro toto vyhlášení je 2.500.000 Kč, příjem žádostí je od 25. ledna 2016 do 12. února 2016.
Povinnými kritérii přijatelnosti jsou:

1) Předpokládané i skutečné výdaje projektu vyšší než 5.000.000 Kč

A zároveň

2) Aktivní účast závodníků minimálně ze 4 států (kolektivní sporty) a minimálně z 10 států (indivi-
duální sporty).

Další  kritéria  pro  přijetí  žádostí  a  veškeré  ostatní  informace  včetně  formulářů  naleznete  přímo  pod
bodem 57. 

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů


