www.starostoveprolibereckykraj.cz
Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 23. 6. 2015

Dne 23. 6. 2015 se konalo 6. 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/23-06-2015-navrh-programu-06-jednanizastupitelstva-2015

1) Bod 19: Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona – Aktualizace Metodiky pro
poskytovatele na rok 2016 (Příručka pro žadatele, Příručka pro příjemce)
Přímo pod bodem 19 naleznete veškeré potřebné informace k aktualizaci Metodiky pro poskytovatele (Příručku pro žadatele, Příručku pro příjemce), která respektuje Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2016 a uceleným způsobem provádí poskytovatele sociálních služeb procesem
dotačního řízení pro rok 2016.

2) Bod č. 24: Oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch – vyhlášení programu
7.4 Archeologie
Tímto bodem bylo schváleno vyhlášení programu 7.4 Archeologie, přímo pod bodem 24 naleznete
veškeré potřebné informace včetně Vzoru žádosti a Vzoru smlouvy. Celkový finanční objem
určený pro toto vyhlášení programu je 400.000 Kč a o dotace je možné žádat průběžně až do
vyčerpání této částky, nejpozději ale do 30. 6. 2016

3) Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 157/15 – alokace použitelných finančních zdrojů
minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015, navýšení
výdajů v kapitole 917 07 – transfery odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a
v kapitole 920 14 – kapitálové výdaje odboru investic a správy nemovitého majetku
Zastupitelé schválili finanční podporu festivalu Benátská! 2015 ve výši 200.000 Kč, jedná se o
významnou kulturní akci s přesahem působnosti mimo hranice Libereckého kraje i ČR.
Finanční podpora bude použita na propagaci akce a zázemí návštěvníků.
4) Bod č. 31: Vyhlášení programu č. 2. 1 – Program obnovy venkova v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj
Tímto bodem zastupitelé schválili vyhlášení programu č. 2. 1 Program obnovy venkova, účel využití
dotací z tohoto programu je: Obnova a údržba technické infrastruktury, venkovské zástavby a
občanské vybavenosti, úprava veřejných prostranství, podpora vzdělávání a poradenství v oblasti
rozvoje venkova a obnovy vesnice a zvýšení kvality života na venkově:
DT 1 – obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
DT 2 – komplexní úprava návsí, náměstí
DT 3 – obnova a zřizování veřejné zeleně – parky, aleje, sady

DT 4 – oprava a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků, zálivů
autobusové dopravy, parkovišť
DT 6 – projekty na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice
DT 7 – integrované projekty venkovských mikroregionů
DT 8 – dotace na úroky z úvěru
DT 9 – válečné hroby
Lhůta pro podávání žádostí je 3. 8. 2015 – 30. 9. 2015, do 14.00 hod, veškeré potřebné
informace včetně vzoru žádostí naleznete přímo pod bodem 31.
5) Bod č. 32: Vyhlášení programu 2.2 - Regionální inovační program v rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje – oblast podpory regionální rozvoj
Dalším vyhlašovaným programem je Regionální inovační program, jehož účelem je posílení
ekonomické prosperity regionu prostřednictvím transferu znalostí akademického a výzkumného
sektoru do praxe podniků, a to prostřednictvím stimulace navázání smluvní spolupráce mezi
podnikatelskými subjekty se sídlem nebo provozovnou na území Libereckého kraje a vysokými
školami, veřejnými výzkumnými institucemi či výzkumnými organizacemi (dále VaV instituce)
splňujícími definici výzkumné organizace dle § 2 odst. 2d) zák. č. 130/2002 Sb. o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a působícími v České republice. Lhůta pro
podávání žádostí je 25. 7. 2015 - 15. 9. 2015. Další informace naleznete přímo pod bodem 32.

6) Bod č. 44: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 159/15 alokace použitelných
finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2015, navýšení výdajů
kapitoly 917 04 – transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a poskytnutí
neinvestiční dotace Technické univerzitě v Liberci na projekt Dětská univerzita 2015/16
Tímto bodem zastupitelé schválili poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši 500.000 Kč
Technické univerzitě v Liberci na projekt Dětská univerzita 2015/16. Jedná se již o šestý ročník
tohoto projektu, který podporuje zájem žáků o vzdělávání v technických a přírodovědných oborech.
Předchozích pět ročníků bylo financováno ze zdrojů Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, který byl ale už ukončen, proto musí organizátoři zajistit finance jinak.
Posledního ročníku se zúčastnilo 724 studentů.

7) Bod č. 45: Tarif integrovaného dopravního systému IDOL – platnost od 30. 8. 2015
Zastupitelstvo schválilo změny v návrhu Tarifu integrovaného dopravního systému IDOL od 30. 8.
2015 – např. bezplatná přeprava držitelů průkazů ZTP a ZTP/P na linkách MHD v souladu s legislativou (rozšíření bezplatné přepravy i na linky MHD jedoucí v relacích mimo zóny s MHD nebo
mezi těmito zónami) a rozšíření dopravní obslužnosti obce Bedřichov.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

