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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva 
Libereckého kraje ze dne 25. 9. 2018 

 
Dne 25. 9. 2018 se konalo 8. Zastupitelstvo LK v roce 2018. 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: 
 
https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=3 
 
 

1) Bod 9: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 276/18 – úprava rozpočtu v kapitole 917 
01 – Transfery, poskytnutí Dotace jednotkám požární ochrany obcí k programu 
Ministerstva vnitra na pořízení dopravního automobilu a výstavbu/rekonstrukci hasičské 
zbrojnice 

Jedná se o poskytnutí účelových dotací ve výši 7 649 260,- Kč na pořízení dopravního 
automobilu jednotkám požární ochrany obcí Bulovka, Kryštofovo Údolí, Nový Bor, Osečná, 
Peřimov, Plavy, Roztoky u Semil, Troskovice a Veselá a na rekonstrukci a výstavbu hasičské 
zbrojnice v Rynolticích a Jeřmanicích. 

 

2) Bod 33: Rozšíření Stipendijního programu pro žáky středních škol zřizovaných 
Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání. 
Tímto bodem bylo schváleno zařazení oboru Ošetřovatel, který je jediným oborem poskytujícím 
střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů Zdravotnictví, do Stipendijního programu. 
Dosud byl stipendijně podporován pouze v rámci Středočeského kraje. Tento obor je nabízen v 
Libereckém kraji dvěma subjekty, a to SZŠ a VOŠ zdravotnickou Liberec (včetně odloučeného 
pracoviště v České Lípě) a SZŠ v Turnově. SZŠ Turnov neotevírá tento obor každoročně, a to z 
důvodu celkové kapacity oboru, která nedovoluje naplňovat soustavně všechny ročníky. 
 

  

3) Bod 34: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 287/18 – navýšení příjmů a navýšení 
výdajů v kapitole 917 06 – Transfery, odbor dopravy; příspěvek pro Město Hrádek nad 
Nisou 
Zastupitelé schválili poskytnutí dotace ve výši 125.000 Kč (50 % z celkových nákladů) na 
zastávkový informační systém v Hrádku nad Nisou. Tento systém bude informovat cestující o 
provozu hromadné dopravy v reálném čase, bude poskytovat informace o aktuálních odjezdech 
všech spojů příslušné zastávky. 
 

 

http://www.starostoveprolibereckykraj.cz/


 

4) Bod 43: Memorandum o spolupráci při zajištění zdravotních služeb v areálu frýdlantské 
nemocnice pro území Mikroregionu Frýdlantsko 
Pro Liberecký kraj je zabezpečení zdravotní péče na Frýdlantsku jednou z priorit, proto se ve 
spolupráci s městem Frýdlant, Nemocnicí Frýdlant, Krajskou nemocnicí 
Liberec a ZZS LK dohodly na podmínkách fungování zdravotních služeb pro občany 
Mikroregionu Frýdlantsko, které jsou v Memorandu uvedeny. Jedná se o reakci na dopis, který 
obdržel starosta města Frýdlant o chodu Nemocnice Frýdlant od 1. 1. 2019 (zachování pouze 
ambulantních provozů, jednodenní péče na lůžku, následné péče, lékárny, laboratoří, 
rehabilitace a rentgenu), na základě tohoto dopisu uložilo zastupitelstvo města Frýdlant 
starostovi a místostarostovi města Frýdlant jednat s EUC a.s., Libereckým krajem a KNL a. s. 
o možných podmínkách převzetí společnosti, péče a smluvní ukončení nájemní smlouvy. 
K jednání byla přizvána i Zdravotnická záchranná služba, jakožto poskytovatel 
přednemocniční neodkladné péče, zajišťující kontinuální předání pacienta se závažným 
postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života cílovému poskytovateli. 
KNL má zájem nabýt 100 % podíl na společnosti Nemocnice Frýdlant s.r.o. za kupní cenu maximálně  
30.000.000,- Kč. KNL hodlá garantovat organizační zajištění fungování služby LSPP+ (lékařská služba 
první pomoci v chirurgii a vnitřním lékařství) pro oblast Frýdlantska a dále se hodlá zavázat, že 
nejpozději od 1. 1. 2020 po dobu nejméně patnácti (15) let od ukončení projektu rekonstrukce Areálu 
budou v Areálu frýdlantské nemocnice provozovány tyto zdravotní služby: 
(a) Oddělení následné péče s rehabilitačními lůžky; 
(b) Specializovaná ambulantní péče 
(c) LSPP+ po dobu dvacet čtyři (24) hodin s expektačními lůžky; 
(d) Operativa v oborech chirurgie, gynekologie a ortopedie v rámci jednodenní péče na lůžku; 
(e) Diagnostika – RTG, SONO; 
(f) Lékárna. 
Město Frýdlant se hodlá zavázat k poskytnutí či zajištění finančních prostředků na rekonstrukci 
Areálu, a to následovně: 
(a) finanční prostředky na předprojektovou a projektovou přípravu ve výši 3.300.000,- Kč; 
(b) finanční prostředky na realizační fázi rekonstrukce ve výši nejméně 25.000.000,- Kč. 
Liberecký kraj v součinnosti s KNL se hodlá zavázat k zajištění částky 5.000.000,- Kč ročně na 
zajištění LSPP+ ve výše uvedeném rozsahu nejméně po dobu deseti let, přičemž poskytnutí 
peněžních prostředků je ze strany Libereckého kraje podmíněno jeho rozpočtovými možnostmi a 
participací obcí v územním obvodu členů dobrovolného svazku obcí Mikroregion Frýdlantsko. 
Celý text Memoranda naleznete přímo pod bodem 43. 

 
 
 
 
 

 
za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková 

 předsedkyně klubu zastupitelů 


