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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 26. 1. 2016

Dne 26. 1. 2016 se konalo 1. Zastupitelstvo LK v roce 2016. 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/26-01-2016-navrhprogramu-01-jednani-zastupitelstva-2016
1) Bod č. 11: Vyhlášení Programu č. 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje a Programu č. 1.2 Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého
kraje resortu kanceláře hejtmana
Tímto bodem bylo schváleno vyhlášení uvedených programů, z nichž v Programu č. 1.1 je připraveno
14.600.000,- Kč a účelem podpory je pořízení, oprava a obnova hasičské techniky nebo výstavba
objektů. V Programu 1.2 je k dispozici 1.252.844,- Kč, účelem podpory je Organizování letních táborů a
soustředění mladých hasičů, práce s dětmi a mládeží včetně hasičských soutěží dětí a mládeže a včetně
celoroční činnosti mladých hasičů, organizování soutěží dospělých. Lhůta pro podávání žádostí je u
Programu č. 1.1 od 29. 2. 2016 do 18. 3. 2016, u Programu č. 1.2 od 1. 3. 2016 do 30. 3. 2016. Veškeré
podrobné informace včetně vzorových smluv naleznete přímo pod bodem 11.

2) Bod č. 22: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 3/16 - Reálný návrh finanční podpory
pro jednotlivé sociální služby na rok 2016 z rozpočtu Libereckého kraje z prostředků
MPSV
Zastupitelé schválili poskytnutí neinvestičních dotací na podporu sociálních služeb zařazených do
Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje v r. 2016 v úhrnném objemu 203 972 000,- Kč.
Seznam příjemců naleznete přímo pod bodem 22.

3) Bod č. 30: Schválení koncepce „Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 20162025“
Jedná se o materiál, který obsahuje posouzení produkce odpadů za minulé období, výhled vývoje,
vyhodnocení systému a sítě nakládání s odpady, cíle, zásady a opatření.

4) Bod č. 38: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/16 - Projekt „Potravinová pomoc
dětem v Libereckém kraji“
Zastupitelstvo schválilo příspěvek ve výši 141.750 Kč, které budou použity na administraci.
Partnery tohoto projektu budou mateřské školy, základní školy a střední školy (pouze víceletá gymnázia)
bez ohledu na zřizovatele. Cílem projektu je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin

pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách. Cílovou skupinou jsou děti ve věku 3-15 let, které se
nacházely v hmotné nouzi v rozhodném období 20 kalendářních měsíců. V průběhu realizace projektu
budou krajem školám poskytovány prostředky na zajištění školního stravování, přičemž mezi
podporované aktivity bude patřit nákup potravin, příprava hotových jídel a jejich poskytování
partnerskými organizacemi. Rámcová finanční velikost tohoto projektu je 3.000.000,- Kč. Projekt bude
realizován v době od února 2016 (případně po schválení projektové žádosti)
do září 2016.

5) Bod č. 55: Informace o aktuálním stavu veřejné zakázky „Výběr dopravců pro uzavření
smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě k zabezpečení stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od
roku 2014 do roku 2024“
Zadavatel Liberecký kraj je i nadále v této záležitosti vázán vydaným předběžným opatřením ÚOHS,
které Zadavateli zakazuje v zadávacím řízení uzavřít smlouvu. Shrnutí celého průběhu uvedeného
výběrového řízení včetně variant dalšího vývoje naleznete přímo pod bodem 55.
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