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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 25. 8. 2015

Dne 25. 8. 2015 se konalo 7. 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/25-08-2015-navrh-programu-07-jednanizastupitelstva-2015

1) Bod 12: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 180/15 - poskytnutí dotací z Dotačního
fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje
Tímto bodem zastupitelé schválili přidělení investičních i neinvestičních dotací jednotkám
požární ochrany. Celkem bude v rámci této výzvy podpořeno 57 žádostí v celkovém objemu
9.391.072,68 Kč. Seznam přidělených dotací naleznete přímo pod bodem 12.

2) Bod č. 34: Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Pravidla pro poskytování
a čerpání finančních prostředků Libereckého kraje na podporu sociálních služeb na rok
2016 a Vyhlášení dotačního řízení na podporu sociálních služeb pro rok 2016 z prostředků
Libereckého kraje
Jedná se o pravidla, podle kterých budou od roku 2016 financovány sociální služby
v Libereckém kraji. Dále odbor sociálních věcí reaguje na připomínky poskytovatelů sociálních
služeb, kdy bude zajištěno částečné krytí nákladů na sociální služby v období, kdy ještě nebudou
k dispozici prostředky z dotace MPSV (leden – březen 2016). Žádost o finanční podporu je
možné podat od 1. října do 8. října 2015, bližší informace viz bod č. 34.

3) Bod č. 49: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory životní prostředí a zemědělství,
vyhlášení programu 8.3 Podpora včelařství
Tímto bodem zastupitelé schválili vyhlášení dotačního programu na podporu včelařství –
konkrétně na: podpora začínajících včelařů, rozšíření a zkvalitnění chovu stávajících včelařů,
umístění nových včelstev do oblastí, kde chov včel není nebo je rozšířen v nedostatečné míře,
prevence onemocnění a obnova uhynulých včelstev, u kterých nebyla zanedbána prevence.
Žádosti je možné podávat od 1. 10. do 31. 10. 2015, celkový finanční objem určený pro tuto
výzvu je 1.000.000,- Kč. Podrobné informace včetně vzoru žádosti naleznete přímo pod bodem
49.

4) Bod č. 51: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 197/15 snížení výdajů kapitoly 923 03
– Spolufinancování EU, ekonomický odbor a navýšení výdajů kapitoly 923 14 Spolufinancování EU, odbor investic a správy nemovitého majetku – Projektový záměr

„Školy bez bariér“
Tímto bodem zastupitelé schválili uvolnění finančních prostředků ve výši 1.000.000,- Kč na realizaci
projektu „Školy bez bariér“, jehož cílem je uzpůsobení objektů středních škol pro potřeby vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Uvolněné finanční prostředky budou použity na
přípravu projektové žádosti a zpracování projektové dokumentace. Celkové předpokládané náklady
projektu jsou 100.000.000,- Kč, finanční zdroje by měly být čerpány až z 85% ze strukturálních a
investičních fondů EU.

5) Bod č. 73: Dotační program resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
– program č. 4.5 – Pedagogická asistence – podmínky, vyhlášení a smlouva
Jedná se o schválení výzvy programu pedagogické asistence – podpora činnosti asistenta pedagoga
u žáků se zdravotním postižením. Příjemci dotace mohou být mateřské, základní, střední a vyšší
odborné školy se sídlem na území Libereckého kraje s výjimkou škol soukromých, zřizovaných
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, registrovanými církvemi nebo náboženskými
společnostmi. Žádosti je možné podávat od 25. 9. do 9. 10. 2015, celkový finanční objem určený pro
tuto výzvu je 2.000.000,- Kč. Podrobné informace naleznete přímo pod bodem 73.

6) Bod č. 75: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory doprava, vyhlášení programů
6.3 podpora projektové přípravy
Tímto bodem zastupitelé schválili programy z oblasti dopravy:
a) Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy
b) Program 6.2 Zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
c) Program 6.3 Podpora projektové přípravy
d) Program 6.4 Výchova a vzdělávací programy
e) Program 6.5 Rekonstrukce místních komunikací
a dále podmínky a Vyhlášení programu Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci oblasti podpory
č. 6 Doprava, včetně povinných příloh k předkládání žádostí o dotace na rok 2015 Programu 6.3 –
Podpora projektové přípravy. Lhůta pro podání žádostí u této výzvy je 25. 9. – 13. 10. 2015, celkový
finanční objem učený pro tuto výzvu je 697.204,- Kč. Bližší informace včetně vzoru žádosti
naleznete přímo pod bodem 75.

7) Bod č. 76: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 156/15 – snížení výdajů kapitoly 914
06 – Působnosti, odbor dopravy a navýšení výdajů kapitoly 917 06 – Transfery, odbor
dopravy, akce Na kole jen s přilbou
Jedná se o přesun částky 80. 000 Kč, která bude nově určena na podporu akce „Na kole jen
s přilbou“, jehož hlavním partnerem je Horská služba ČR a hlavním cílem snížení nehodovosti a
zejména následků dopravních nehod cyklistů, způsobených nesprávným použitím bezpečnostních
prvků. Žadatel dotaci 80. 000 Kč plánuje využít na realizaci cyklomap, nákupu reflexních předmětů
a částečného pokrytí osobních nákladů členů výukového týmu.

Za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

