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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 26. 4. 2016

Dne 26. 4. 2016 se konalo 4. 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/26-04-2016-navrh-programu-04-jednanizastupitelstva-2016
1) BOD 12: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 130/16 – alokace použitelných
finančních zdrojů minulého rozpočtového období do rozpočtu kraje 2016
Jedná se o rozdělení finančních zdrojů do jednotlivých rezortů, přesný seznam naleznete
přímo pod bodem 12.
2) BOD 24: Financování sociálních služeb dle zvláštního zákona - Pravidla pro
poskytování a čerpání finančních prostředků z rozpočtu Libereckého kraje na
podporu sociálních služeb na rok 2017 a Vyhlášení dotačního řízení na podporu
sociálních služeb v Libereckém kraji pro rok 2017 z rozpočtu Libereckého kraje
Zastupitelstvo LK tímto bodem schválilo pravidla pro poskytování a čerpání finančních
prostředků na podporu sociálních služeb na rok 2017 a dále termín a podmínky Vyhlášení
dotačního řízení na podporu sociálních služeb v Libereckém kraji pro rok 2017 z rozpočtu
Libereckého kraje s předpokládaným objemem nespecifikovaných rezerv určených k
rozdělení ve výši 5 078 000,- Kč. Žádosti je možné podat od 22. června do 30. června 2016.
Veškeré podrobné informace včetně vzoru žádostí naleznete přímo pod bodem 24.
3) BOD 29: Vyhlášení programu č. 2. 5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a
tradičních řemesel v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje - oblast podpory
regionální rozvoj
Tímto bodem bylo schváleno vyhlášení uvedeného programu, celkový finanční objem
určený pro tuto výzvu je 1. 024.000,- Kč, lhůta pro podání žádostí je od 30. května do 24.
června 2016.

4) BOD 47: Návrh dalšího postupu ve věci zajištění dopravní obslužnosti Libereckého
kraje veřejnou linkovou osobní dopravou pro přechodné období - odůvodnění
veřejných zakázek „Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje veřejnou
linkovou osobní dopravou pro přechodné období – oblasti Sever, Východ, Západ“
Zastupitelé LK vzali na vědomí informace o stávajícím stavu, o prodloužení platnosti
stávajících smluv se společnostmi BusLine, ČSAD Česká Lípa, ČSAD Liberec a dále
informaci o přípravě nové veřejné zakázky na dodavatele uvedených služeb.
5) BOD 56: Návrh na odvolání Vladimíra Mastníka z funkce člena Rady Libereckého
kraje
Klub SLK podpořil zařazení tohoto bodu do programu jednání zastupitelstva na návrh
zastupitelky Kocumové. V tomto materiálu je uvedeno mnoho argumentů, které byly
vyvráceny a bylo třeba opakovaně vysvětlit navrhovatelce skutečnosti a fakta a upozornit na
nesrovnalosti jako například: jako důvod pro odvolání je uváděna objízdná trasa, která je
v kompetenci a rozhodl o ní Magistrát Statutárního města Liberec a nikoli Liberecký kraj.
Dále došlo během funkčního období radního V. Mastníka k historicky nejvyšším investicím
do oprav silnic – 3,9 mld Kč a k dokončení oprav všech povodňových škod z roku 2010, na
dalších významných projektech (např. Centrální dispečink IDOL) se intenzivně pracuje.

6) BOD 57: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 124/16 - Poskytnutí účelových
dotací z kapitoly 917 07 – transfery a 926 07 Dotační fond, program 7.1 Kulturní
aktivity v Libereckém kraji a schválení vzorových smluv
Jedná se o poskytnutí neinvestičních dotací v úhrnném objemu 1.000.000 Kč 32 žadatelům
v rámci Dotačního fondu, dále poskytnutí neinvestičních dotací ve výši 500.000 Kč
z kapitoly transfery dvěma žadatelům a zařazení dalších žadatelů, kterým nebyly finance
přiděleny z důvodu vyčerpání finančního objemu, do zásobníku projektů. Seznam úspěšných
žadatelů naleznete přímo pod bodem 57.

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

