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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 26. 9. 2017

Dne 26.  9.  2017 se konalo 8.  Zastupitelstvo LK v roce 2017.  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/26-09-2017-navrh-programu-08-jednani-
zastupitelstva-2017

1) Bod 11: Střednědobý výhled rozpočtu Libereckého kraje na období let 2018 – 2021

Po projednání všech požadavků jednotlivých rezortů byl vypracován výsledný návrh objemu
výdajů. kapitol rozpočtu na rok 2018 v úhrnné výši 3.132.690,50 tis. Kč. Podrobný rozpis
výdajů a příjmů z let minulých i výhled na budoucí období 2018 – 2021 naleznete přímo pod
bodem 11.

2) Bod 21: Aktualizace Akčního plánu na rok 2018 – prováděcí části Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb na období 2018 - 2020, jehož součástí je Základní síť sociálních 
služeb Libereckého kraje na období 2018 – 2020

V rámci rozvojových záměrů a žádostí bylo do Základní sítě přijato:

- 23,9 úvazků pracovníků v přímé péči,  z  toho 13,5 úvazků pracovníků financovaných z
projektů EU

- 30 lůžek, z toho 12 lůžek financovaných z projektů EU

3) Bod 22: Poskytnutí neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ke stabilizaci  vybraných
nelékařských pracovníků ve směnném provozu

Jedná se o schválení dotací ve výši  21.717.358,56 Kč  jedenácti subjektům, jichž se směnný
provoz týká.

4) Bod 27:  Změna rozpočtu  -  rozpočtové  opatření  č.  265/17  –  úprava kapitoly  926  08 –
Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí o poskytnutí dotací z
Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství,
program 8.2 Podpora ochrany přírody a krajiny

Jedná se o schválení dotací v uvedeném programu v celkové výši 2.886.688 Kč. Seznam 
úspěšných žadatelů naleznete přímo pod bodem 27.

5) Bod 32: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 266/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací

http://Www.starostoveprolibereckykraj.cz/


z  Dotačního  fondu  Libereckého  kraje,  program  2.5  –  Podpora  regionálních  výrobků,
výrobců a tradičních řemesel

Opět se jedná o schválení dotací v uvedeném programu – tentokrát v celkové výši 1.797.293,40
Kč. Seznam úspěšných žadatelů je opět uveden přímo pod bodem 32.

6) Bod 33: Vyhlášení programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II. realizovaného v 
rámci Operačního programu Životní prostředí

Celkové náklady projektu Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020, Specifický cíl
2.1,  činí  pro  Liberecký  kraj  4,68%  z  celkové  alokace  ČR  tj.  140.400.000,00  Kč,  z  toho
135.825.245,00 Kč bude vyhrazeno na výměnu otopných zařízení a zbývající část bude určena
na výdaje spojené s administrací a propagací projektu. V červenci 2017 byla od poskytovatele
dotace obdržena záloha ve výši 50% alokace. Vyhlášení výzvy je plánováno na 29. 9. 2017,
přičemž příjem žádostí bude započat 30. 10. 2017. Oproti předchozí výzvě bude příjem žádostí
probíhat pouze elektronickou formou, žadatel poté do 10 pracovních dní dodá listinnou verzi s
podpisem  včetně  příloh.  Žádosti  budou  podávané  prostřednictvím  stávajícího  prostředí
dotačního webu.

7) Bod 41: Kandidatura Libereckého kraje na pořadatelství Her IX. letní olympiády dětí a
mládeže ČR 2019

Liberecký  kraj  obdržel  v  červenci  2017  výzvu  Českého  olympijského  výboru  k  podání
kandidatury na pořadatelství Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR 2019. Zastupitelé tímto
bodem  schválili  podání  přihlášky.  Termín  konání  akce  je  22.  červen  –  27.  červen  2019,
předpokládané výdaje Libereckého kraje by měly být 15 000 000 Kč.

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů


