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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva 

Libereckého kraje ze dne 25. 3. 2014 
 

 
 
Dne 25. 3. 2014 se konalo 3. 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/25-03-2014-navrh-programu-03-jednani-
zastupitelstva-2014 
 
 

1) BOD 28: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 47/14 – poskytnutí dotací na 
zajištění lékařské pohotovostní služby. Jedná se o poskytnutí dotací na zajištění lékařské 
pohotovostní služby pro osm příjemců: Krajská nemocnice Liberec - 2.939.800,-Kč, 
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa - 1.652.700,-Kč, Nemocnice Jablonec nad Nisou - 
1.652.700,-Kč, Masarykova městská nemocnice v Jilemnici - 1.652.700,-Kč, Nemocnice 
Frýdlant - 780.300,-Kč, Nemocnice s poliklinikou v Semilech - 780.300,-Kč, Nemocnice 
Tanvald - 780.300,-Kč, Lázně Kundratice - 1.560.600,-Kč. 

2) BOD 29: Poskytnutí dotace NsP Česká Lípa, a.s. na realizaci projektu „Zateplení 
vybraných objektů NsP Česká Lípa a.s. - II. etapa“. Spolufinancování investiční akce 
„Rekonstrukce vybraných objektů NsP Česká Lípa“ probíhá ze strany LK ve dvou 
samostatných etapách. V tomto bodě zastupitelé LK schválili spolufinancování druhé etapy 
investiční akce pod názvem „Zateplení vybraných objektů NsP Česká Lípa a.s. - II. etapa“ v 
celkové výši 22.740.000,- Kč. 

3) BOD 32:  Statut Dotačního fondu Libereckého kraje. Změna Statutu byla schválena na 
základě připomínek, které byly postupně vypořádány. Aktuální znění najdete zde: 
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:228663 

4) BOD 34: Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů 
a rozvoje venkova – Podmínky a výzva podprogramu 2.6 – Podpora místní Agendy 21. 
Cílem podprogramu je uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní a regionální 
úrovni s cílem zvyšování kvality života, veřejné správy, rozvoje individuálních a 
společenských hodnot v oblastech zdraví, životního prostředí, oblasti ekonomické a sociální. 
Jedním z okruhu žadatelů jsou i obce. 

5) BOD 37: Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury – výzva pro 
podávání žádostí o dotace do Podprogramů 7.3 Stavebně historický průzkum a 7. 4 
Archeologie. Cílem výzev předkládaných ke schválení je především podpora kulturního 
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dědictví v oblasti archeologie a podpora zpracování stavebně historických průzkumů 
kulturních památek. Okruh žadatelů - vlastníci kulturních památek na území Libereckého 
kraje. 

 

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková 
 předsedkyně klubu zastupitelů 


