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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 27. 10. 2015
Dne 27. 10. 2015 se konalo 9. Zastupitelstvo LK v roce 2015. 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/27-10-2015-navrh-programu-09-jednanizastupitelstva-2015

1) Bod 17: Schválení Plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2015 - 2018
Tímto bodem zastupitelé schválili Plán protidrogové politiky Libereckého kraje na období
2015-2018, který je propojen s platnými strategickými dokumenty kraje - Plánem rozvoje
Libereckého kraje a Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje na
období 2014-2017 a navazuje na předcházející Akční plán protidrogové politiky Libereckého
kraje na období 2010-2012. Plán reflektuje aktuální situaci v kraji, která je popsána ve Výroční
zprávě o realizaci protidrogové situace Libereckého kraje za rok 2014. Hlavním úkolem tohoto
plánu je stanovit priority protidrogové politiky Libereckého kraje na období 2015 – 2018. Jeho
prostřednictvím Liberecký kraj nabízí institucím, organizacím a občanské společnosti možnost
se aktivně zapojit do realizace krajské protidrogové politiky a přispět k naplňování jejích cílů.

2) Bod č. 21: Dotační fond Libereckého kraje – revokace části usnesení - oblast podpory č. 9
Zdravotnictví, vyhlášení programu 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením
Jedná se o vyhlášení programu 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením, konkrétně jde o
podporu zdravotně postižených občanů Libereckého kraje formou spolufinancování pořízení
nezbytné zdravotní/kompenzační pomůcky (nehrazené plně z veřejného zdravotního pojištění a
bez nároku na dávku na zvláštní zdravotní pomůcku). Lhůta podání žádostí je od 30. listopadu
2015 do 30. prosince 2015.
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/27-10-2015-navrh-programu-09-jednanizastupitelstva-2015

3) Bod č. 30: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 263/15 - Rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Programu vodohospodářských akcí Fondu ochrany vod Libereckého kraje na rok
2015
Tímto bodem zastupitelé schválili poskytnutí účelových investičních dotací ve výši 5.147.996,48

Kč na projekty v rámci uvedeného programu. Příjemci dotace jsou Horní Řasnice, Oldřichov
v Hájích, Světlá pod Ještědem, VHS Turnov, Zásada, Mníšek a Křižany.
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/27-10-2015-navrh-programu-09-jednanizastupitelstva-2015

4) Bod č. 33: Vyhlášení programu 2.6 – Podpora místní Agendy 21 v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje – oblast podpory „regionální rozvoj“
Tímto bodem bylo schváleno vyhlášení uvedené výzvy, účelem podpory je v tomto případě
podpora uplatňování principů udržitelného rozvoje ve strategickém řízení i konkrétních
projektech na místní a regionální úrovni s cílem zvyšování kvality života, veřejné správy,
rozvoje individuálních a společenských hodnot v oblastech zdraví, životního prostředí, oblasti
ekonomické a sociální dále podpora zapojování veřejnosti do plánování rozvoje a popularizace
a propagace konceptu udržitelného rozvoje na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních
akčních skupin a nestátních neziskových organizací v Libereckém kraji. Lhůta pro podání
žádostí je od 1. 12. 2015 do 15. 1. 2016, celkově je pro tuto výzvu připraveno 400. 000,- Kč.
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/27-10-2015-navrh-programu-09-jednanizastupitelstva-2015

5) Bod č. 42: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 261/15 – úprava kapitoly 917 04 –
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, poskytnutí dotací z Programu na
podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech v roce 2015
Jedná se o schválení poskytnutí dotací v celkové výši 2.168.593 Kč vybraným sportovním
organizacím, které v rámci této výzvy požádaly o dotaci.
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/27-10-2015-navrh-programu-09-jednanizastupitelstva-2015
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