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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 25. 6. 2013
Dne 25. 6. 2013 se konalo 6. Zastupitelstvo LK v roce 2013. 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/25-06-2013-navrh-programu-06-jednanizastupitelstva-2013
1) Bod 9: změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 127/13 – navýšení kapitoly 91001.
Částka 100.000 Kč bude využita na rekonstrukci salonku na Ještědu (zajišťuje občanské
sdružení Ještěd 73 dle originálních plánů).
2) Body 25, 54: výzvy - Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje, podprogramu 3.10. Sportovní reprezentace kraje. Výzvy k předkládání
žádostí o poskytnutí dotace z podprogramů 3.4. - Údržba, provoz a nájem sportovních
zařízení; 3.5. - Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací; 3.6. - Sport
handicapovaných; 3.8. - Sportovní akce Dotačního fondu Libereckého kraje - 2. kolo.
3) Bod 51: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 166/13 – alokace použitelných
finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly 919
03 – Pokladní správa, rezervy na krytí výdajů Dotačního fondu Libereckého kraje. Pro
Dotační fond Libereckého kraje byly ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2013 alokovány
peněžní prostředky v úhrnné výši 50 750 tis. Kč. Pro II. pololetí roku 2013 byla vytvořena
finanční reserva ve výši 26 850 tis. Kč pro další vyhlášené výzvy v rámci programů a
podprogramů.
4) Bod 52: Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a
zemědělství, podprogramu 8.4 – podpora lesnictví. Bod byl stažen z jednání z důvodů
připomínek Výboru životního prostředí k pravidlům přidělování dotací, bude tak znovu
předložen na příštím zastupitelstvu.
5) Bod 59: příloha – informace o povodních v Libereckém kraji 2013. Zasíláme kompletní
zprávu o červnových povodních, která obsahuje informace o průběhu povodní, analýzu
kladů a záporů situace i souhrnnou výši škod.
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