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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 22. 4. 2014

Dne 22. 4. 2014 se konalo 4. Zastupitelstvo LK v roce 2014. 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/22-04-2014-navrh-programu-04-jednanizastupitelstva-2014
1) BOD 8: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 63/14 – neinvestiční dotace z
rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2014 – 1.
část. Zastupitelé schválili poskytnutí neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH v celkové
výši 1.860.000,-Kč městům – Cvikov, Česká Lípa, Dubá, Frýdlant, Harrachov, Hrádek nad
Nisou, Jilemnice, Lomnice nad Popelkou, Mimoň, Nový Bor, Raspenava, Rokytnice nad
Jizerou, Turnov, Železný Brod.
2) BOD 23: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 67/14 - úprava kapitoly 917 04 transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace
Technické univerzitě Liberec na projekt „Cena hejtmana Libereckého kraje pro
studenty TUL“. Cena hejtmana Libereckého kraje pro studenty Technické univerzity
v Liberci. Dotace bude využita k ocenění nejlepších absolventů v magisterských studijních
programech nebo bakalářských studijních programech.
3) BOD 25: Poskytnutí účelových dotací na zpracování plánů ochrany památkových
rezervací a památkových zón v Libereckém kraji. Zastupitelé schválili vyhlášení a
podmínky výzvy k předkládání žádostí o dotaci na zpracování plánů ochrany památkových
rezervací a památkových zón v Libereckém kraji v celkovém finančním objemu 300.000 Kč.
Informace o možnosti čerpat neinvestiční účelovou dotaci na zpracování plánu ochrany bude
zveřejněna na webových stránkách Libereckého kraje. Shromážděné žádosti o dotaci na
zpracování plánu ochrany budou hodnoceny jednak podle stavu rozpracovanosti plánů
ochrany a dále podle časového údaje o doručení žádosti s uvedením hodiny a minuty
doručení.
4) BOD 36: Poskytnutí dotace na podporu dopravní výchovy na dětských dopravních
hřištích v Libereckém kraji. Zastupitelé tímto bodem schválili poskytnutí dotace v roce
2014 příjemcům na realizaci dopravní výchovy dětí na dětských dopravních hřištích v
Libereckém kraji: Česká Lípa - 86.000 Kč, Český Dub - 10.000 Kč, Frýdlant - 25.000 Kč,
Chrastava - 10.000 Kč, Jablonec nad Nisou - 80.000 Kč, Košťálov - 50.000 Kč, Osečná -

10.000 Kč, Turnov - 29.000 Kč.
5) BOD 43: Transformace společnosti Klasický areál Harrachov, o.p.s. Zastupitelstvo
schválilo převod práv a povinností Libereckého kraje, jako zakladatele společnosti Klasický
areál Harrachov, na Český olympijský výbor. Zanikne tak účast Libereckého kraje jako
zakladatele společnosti Klasický areál Harrachov. Záměrem transformace je zřízení
národního olympijského střediska pro zimní sporty v Harrachově.
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