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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 24. 6. 2014

Dne 24. 6. 2014 se konalo 6. 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/24-06-2014-navrh-programu-06-jednanizastupitelstva-2014
1) BOD 8: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 122/14 - rozdělení finančních
prostředků dotačního programu odboru kancelář hejtmana „Podpora rozvoje požární
ochrany v Libereckém kraji“ do jednotlivých podprogramů a Výzvy k předkládání
žádostí o dotace z těchto podprogramů. V této výzvě jsou alokovány finanční prostředky
v celkové výši 6.000.000,-Kč. Částka 5.100.000,-Kč je určena na podprogram č. 1.1.
Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje (dotace obcím Libereckého kraje
na vybavení jednotek požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí) a částka ve výši
900.000 Kč je určena do podprogramu č. 1.2. Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska Libereckého kraje (sportovní a kulturní činnost sborů dobrovolných hasičů obcí).
Podrobné podmínky k žádostem naleznete pod bodem 8 v přílohách.
2) BOD 9: Strategie podpory požární ochrany v Libereckém kraji 2014 - 2016 s výhledem
do roku 2020 – koncepční materiál ke způsobu financování. Zastupitelé schválili tímto
bodem Strategii podpory požární ochrany v Libereckém kraji 2015 - 2016 s výhledem do
roku 2020 – koncepční materiál ke způsobu financování a vyčlenili finanční prostředky na
aktivity uvedené ve Strategii s výhledem do roku 2020, kterou se navrhuje v letech 2015 a
2016, s výhledem do roku 2020, vyčlenit do rozpočtu Dotačního fondu Libereckého kraje,
do programu č. 1. Podpora požární ochrany v Libereckém kraji, 15 mil. Kč v každém roce.
3) BOD 12: Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2013. Celkové skutečné příjmy kraje
v roce 2013 dosáhly objemu 6.796.432 tis. Kč a celkové skutečné výdaje kraje v roce 2013
dosáhly úrovně 6.901.810 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů kraje představuje za rok 2013
objem –105.378 tis. Kč. Dosažené záporné saldo hospodaření kraje je kryto finančními
prostředky z dočerpání úvěrových zdrojů na revitalizaci mostů na silnicích II. a III. třídy na
území Libereckého kraje a částečně kryto finančními „úsporami“ roku 2012.
4) BOD 19: Převod majetkového podílu kraje ve společnosti Krajský sociální podnik,
s.r.o. Předmětem tohoto bodu bylo odkoupení podílu kraje v Krajském sociálním podniku
Libereckého kraje, a to občanským sdružením Asociace sociálního podnikání. Po dobu své

existence se nepodařilo naplňovat cíl založení, tj. fungující společnost na principech
sociálního podniku. Liberecký kraj tak nebude mít žádný podíl v této společnosti.
5) BOD 21: Program resortu sociálních věcí a vyhlášení výzvy Podprogramu č. 5.1 –
Podprogram na podporu sociálních služeb. Cílem tohoto podprogramu je podpora
zaregistrovaných sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Dotace z tohoto podprogramu se poskytuje na úhradu nákladů na poskytování základních
druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při
poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a
charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona. Zároveň se tato dotace
poskytuje na úhradu nákladů, které souvisí s poskytováním základních činností sociálních
služeb v souladu s aktuálním Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého
kraje a s komunitními plány obcí, v jejichž regionu je služba poskytována.
6) BOD 22: Podprogram resortu sociálních věcí a vyhlášení výzvy Podprogramu č. 5.2 –
Podprogram na podporu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Cílem výzvy
předkládané k projednání a odsouhlasení je především podpora nízkoprahových zařízení pro
děti a mládež.
7) BOD 29: Výzvy k předkládání žádostí o dotace z Programu resortu životního prostředí
a zemědělství, Podprogramů 8.1 – Podpora ekologické výchovy a osvěty a 8.2 –
Podpora ochrany přírody a krajiny. Na podprogramu 8.1 – Podpora ekologické výchovy
a osvěty je určeno k rozdělení částka ve výši 1.500.000 Kč. Na podprogramu 8.2 – Podpora
ochrany přírody a krajiny je určeno k rozdělení částka ve výši 1.500.000 Kč. Podrobné
podmínky naleznete v bodě 29.
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