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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva 
Libereckého kraje ze dne 27. 1. 2015

Dne 27.  1.  2015 se  konalo 1.  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/27-01-2015-navrh-programu-01-jednani-
zastupitelstva-2015

Zastupitelé schválili přesunutí resortu sport zpět k resortu školství a Alena Losová, členka Rady 
Libereckého  kraje,  byla  pověřena  řízením  resortu  školství,  mládeže,  tělovýchovy,  sportu  a 
zaměstnanosti. 

Řízením resortu zdravotnictví byl nadále pověřen náměstek hejtmana, radní pro řízení ekonomiky, 
investic,  správy  majetku  a  informatiky,  Marek  Pieter.  K volbě  nového  radního  pro  resort 
zdravotnictví nedošlo, klub Změny pro Liberecký kraj svůj návrh (bod č. 7) stáhl z jednání.

1) Bod 8: Zrušení a zřízení výborů zastupitelstva kraje

Tímto bodem zastupitelé schválili zrušení Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost a 
zároveň zřízení  Výboru pro tělovýchovu a sport.  Zároveň tak došlo k převedení kompetencí 
Komise pro sport na výbor zastupitelstva.

2) Bod č. 12: Výzvy č. 1 až 4 k předkládání žádostí o dotace z programu č. 1 odboru kancelář  
hejtmana, podprogramu 1.1 Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje

Tímto bodem byly schváleny jednotlivé předměty podpory pro jednotky požární ochrany. Více 
informací  naleznete  zde:  http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/27-01-2015-
navrh-programu-01-jednani-zastupitelstva-2015 přímo pod bodem 12 u jednotlivých výzev.

3) Bod č. 17: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 12/15 – výdajové limity vybraných 
programů Dotačního fondu kraje pro rok 2015

Tímto  bodem zastupitelé  schválili  limity  dotací  pro  jednotlivé  programy,  podrobný  přehled  
naleznete v tabulce u bodu 17.

4) Bod č. 30: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 18/15 – úpravy v kapitole 917 05 – 
Transfery,  odbor  sociálních  věcí,  dofinancování  protidrogových  služeb  z  rozpočtu 
Libereckého kraje na rok 2015

Tímto bodem zastupitelé schválili dofinancování protidrogových služeb v roce 2015, podrobný 

http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/27-01-2015-navrh-programu-01-jednani-zastupitelstva-2015
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/27-01-2015-navrh-programu-01-jednani-zastupitelstva-2015
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/27-01-2015-navrh-programu-01-jednani-zastupitelstva-2015
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/27-01-2015-navrh-programu-01-jednani-zastupitelstva-2015
http://Www.starostoveprolibereckykraj.cz/


přehled naleznete v tabulce u bodu 30.

5) Bod č. 33: Dotační program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu – podprogramy č.  
3.1 - Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany 
a 3.2 - Podpora preventivních a léčebných projektů - podmínky a výzvy

Jedná se o finanční podporu v uvedených podprogramech – uzávěrka příjmu žádostí je v obou 
případech 27. 2. 2015, v podprogramu 3.1 je celkový finanční objem určený pro tuto výzvu 
950.000 Kč, v podprogramu 3.2 je to 550.000 Kč. 

6) Bod č. 36: Vyhlášení Výzvy k předkládání žádostí do Programu vodohospodářských akcí  
na rok 2015, úprava Pravidel pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z Programu 
vodohospodářských akcí a Statutu Fondu ochrany vod Libereckého kraje

V uvedené Výzvě, Pravidlech a Statutu došlo ke změnám, vše je podrobně vysvětleno přímo pod 
bodem 36. Hlavními změnami jsou: 1. o podporu mohou žádat obce do 4000 obyvatel (dříve 
3500), 2. nově je cílem programu poskytování dotací na výstavbu a obnovu vodohospodářské 
infrastruktury ve vlastnictví příjemce v působnosti Libereckého kraje, 3. jedním z kritérií 
pro posuzování žádostí je soulad s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje.

7) Bod č. 37: Výzva pro podávání žádostí o dotace z Programu resortu cestovního ruchu, 
památkové péče a kultury na rok 2015

Tímto  bodem  zastupitelé  schválili  Výzvu  k předkládání  žádostí  v Programu  7.1  Kulturní 
aktivity  v Libereckém  kraji,  7.2  Záchrana  a  obnova  památek  v Libereckém  kraji  a  7.3 
Stavebně historický průzkum. Uzávěrka příjmu všech žádostí je 24. 2. 2015. 

8) Bod č. 43: Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a 
rozvoje  venkova  –  podprogram  2.2  –  Regionální  inovační  program  –  Zadávací 
dokumentace veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích „Inovační vouchery 2015“

Stejně jako v loňském roce vyhlašuje i letos Liberecký kraj veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji 
a inovacích. Předmětem této veřejné soutěže je smluvní spolupráce a transfer znalostí  mezi 
podnikatelskými subjekty se sídlem nebo provozovnou na území Libereckého kraje a vysokými 
školami, veřejnými výzkumnými institucemi či výzkumnými organizacemi. 

9) Bod č.  46: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření  č.  2/15 – úprava kapitoly 917 04 – 
transfery  odboru  školství,  mládeže,  tělovýchovy  a  sportu  –  Stipendijní  program 
Libereckého kraje v roce 2015

Tímto bodem zastupitelé schválili stipendijní program pro jednotlivé školy v roce 2015.

 

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů


