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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva 
Libereckého kraje ze dne 26. 6. 2018 

 
Dne 26. 6. 2018 se konalo 6. 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://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/26-06-2018-navrh-programu-06-jednani-
zastupitelstva-2018 
 
 
 

1) Bod 8: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 208/2018 – úprava specifických ukazatelů 
kapitoly 931 01 – Krizový fond LK a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Krizového fondu 
Libereckého kraje spolku K-9 RESCUE CZ 

Jedná se o poskytnutí účelové dotace ve výši 62.750 Kč kynologické záchranářské organizaci 
K-9 RESCUE CZ, která bude použita na pořízení vybavení pro výcvik záchranářských psů a pro 
záchranné akce. 

 

2) Bod 13: Řádná účetní závěrka Libereckého kraje k 31. 12. 2017  

A Bod 14: Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2017 

Těmito body zastupitelé schválili řádnou účetní závěrku a závěrečný účet LK za rok 2017.  

Kompletní materiály naleznete přímo pod body 13 a 14. 

  

3) Bod 28: Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Vyhlášení dotačního řízení, 
na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji (předfinancování) na rok 2019, 
financovaného z rozpočtu Libereckého kraje a Pravidla pro poskytování a čerpání 
finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na podporu sociálních služeb 
(předfinancování) na rok 2019 

Žádosti o finanční podporu je možné podat v termínu od 8. srpna do 28. srpna 2018, celková 
částka připravená pro tuto výzvu je 10 000 000 Kč. Jedná se o zajištění částečného krytí nákladů 
na sociální služby v období, kdy ještě nejdou k dispozici finanční prostředky z dotace MPSV na 
příslušný kalendářní rok. 
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4) Bod 32: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 192/18 – snížení výdajů kapitoly 914 05 
– Působnosti, odbor sociálních věcí a navýšení výdajů kapitoly 917 05 – Transfery, odbor 
sociálních věcí, podpora projektů zaměřených na volnočasové aktivity seniorů 

Jedná se o schválení dvou individuálních dotací na volnočasové aktivity pro seniory: 

a) Komunitní středisko KONTAKT Liberec ve výši 25.000 Kč na projekt „Tábor pro seniory“ 

b) Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, p.o. ve výši 23.000 Kč na projekt 
„Volnočasové aktivity seniorů – pohybové aktivity včetně Jabloneckého škrpálu, zdravý 
životní styl, aktivní trávení volného času“ 

 

5) Bod 34: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 199/18 - úprava kapitoly 926 09 – 
Dotační fond LK odbor zdravotnictví - poskytnutí dotací z Dotačního fondu LK v oblasti 
podpory č. 9 Zdravotnictví, programu č. 9.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů 
pro zdravotně/tělesně postižené občany a programu č. 9.2 – Podpora preventivních a 
léčebných projektů 

Jedná se o poskytnutí dotací v uvedených programech: v programu 9.1 - Podpora ozdravných a 
rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany ve výši 1.125.395 Kč a v programu 
9.2 – Podpora preventivních a léčebných projektů ve výši 786.490 Kč. Seznam úspěšných 
žadatelů naleznete přímo pod bodem 34. 

 

6) Bod 47: Vyhlášení podmínek dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v 
Libereckém kraji 2018 

V rámci tohoto dotačního programu bude podporována výstavba, modernizace a rekonstrukce 
sportovních zařízení realizovaná v letech 2018 – 2019, celkový finanční objem určený pro tuto 
výzvu je 5.750.000 Kč, lhůta pro podání žádostí je od 20. 8. do 2. 9. 2018.  

 

7) Bod 49: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 185/18 – úprava kapitoly 917 04 – 
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí a neposkytnutí 
účelových dotací v oblasti tělovýchovy a sportu 

Jedná se o poskytnutí dotací v celkové výši 3.280.000 Kč, seznam úspěšných žadatelů naleznete 
přímo pod bodem 49.  

 

8) Bod 61: Autobusy LK, s r.o. – Analýza potřeb pro zahájení a zabezpečení dopravní 
obslužnosti Libereckého kraje formou vnitřního dopravce dle usnesení č. 40/18/ZK 

Analýza ukazuje, co a jak bude nutné zajistit pro přípravu fungování vnitřního dopravce 
Libereckého kraje – Autobusy LK, s r. o.  

 
 
 

 
za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková 

 předsedkyně klubu zastupitelů 


