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

Libereckého kraje ze dne 26. 11. 2013 
 

 
 
 
Dne 26. 11. 2013 se konalo 10. 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/26-11-2013-navrh-programu-10-jednani-
zastupitelstva-2013 
 
 

1) BOD 9: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 310/13 – neinvestiční dotace z 
rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2013 – 3. 
část. Celkem 3.727.000,- Kč bylo rozděleno v rámci účelové neinvestiční dotace více jak 
třiceti obcím na výdaje jednotek SDH. 

2) BOD 11: Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014. Zastupitelé schválili rozpočet 
LK na příští rok, který stanovil objem příjmů částkou 2.265.774.000,- Kč, celkový objem 
výdajů částkou 2.168.899.000,- Kč a kladné saldo ve výši 96.875.000,- Kč, určené k úhradě 
splátek jistin úvěrů na revitalizaci pozemních komunikací a revitalizaci mostů. Textovou 
část zasíláme v příloze kompletní. Zkrácený komentář naleznete v odkazu zde: 
http://www.kraj-lbc.cz/aktuality/id:214603 

3) BOD 21: Výzva k předkládání projektů do Dotačního fondu - podprogram 2.5 – 
Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel. Finanční objem pro tuto 
výzvu je 312.000,- Kč a cílem je podpora regionálních výrobců, výrobků a tradičních 
řemesel včetně marketingu, podpora prodeje výrobků nositelů značky, a držitelů ocenění.  

4) BOD 28: Schválení investiční dotace Zdravotnické záchranné službě Libereckého 
kraje, příspěvkové organizaci, na projekt „Nákup vozidel rychlé lékařské pomoci“. 
Zastupitelé rozhodli o poskytnutí investiční účelové dotace příspěvkové organizaci 
Zdravotnická záchranná služba ve výši 8.000.000,- Kč na nákup 4 ks vozidel rychlé lékařské 
pomoci. 

5) BOD 34: Záměr narovnání zřizovatelských kompetencí škol poskytujících základní 
vzdělání v Libereckém kraji. Záměrem je převedení zřizovatelských kompetencí 
vybraných škol poskytujících základní vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími 
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potřebami, které nyní zřizuje, na obec. Smyslem převodu zřizovatelských kompetencí je 
jejich narovnání ve smyslu školského zákona. Kraj bude zřizovatelem škol zřizovaných pro 
žáky s konkrétním zdravotním postižením a základních škol speciálních a obec základních 
škol praktických.  

 
za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková 

 předsedkyně klubu zastupitelů 


