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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 27. 8. 2013
Dne 27. 8. 2013 se konalo 7. Zastupitelstvo LK v roce 2013. 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/27-08-2013-navrh-programu-07-jednanizastupitelstva-2013
1) Bod 8: 2. Výzva k předkládání žádostí o dotace z Dotačního programu odboru
kancelář hejtmana – „Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji“.
Realizace 2. výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Programu Podpora rozvoje požární
ochrany v Libereckém kraji - Podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí
Libereckého kraje. Konkrétní podmínky naleznete zde: http://liberecky-kraj.krajlbc.cz/zasedani-zastupitelstva/27-08-2013-navrh-programu-07-jednani-zastupitelstva-2013
2) Bod 15: Střednědobý rozpočtový výhled Libereckého kraje na období let 2014 – 2017.
Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu kraje na období let 2014 - 2017 představuje
střednědobý finanční plán kraje, ve kterém jsou vybilancovány rozhodující závazky a činnosti
kraje tak, aby se mohl stát výchozím podkladem pro sestavení návrhu rozpočtu kraje na rok
2014 a pro další období se stal podkladem pro rozhodovací procesy, které mají dopady do
rozpočtového hospodaření kraje v letech 2015 – 2017.
-

aktualizace závazků kraje včetně spoluúčastí na opravy škod po povodních

-

převis požadavků o 1 378 mil. Kč vyšší nad možnosti příjmů LK

-

kapitola 923 – kryje vlastní podíly na všechny již podané projekty a předfinancování
projektů ve výši 20%

-

díky změně zákona č. 218/2000 Sb. snížení očekávaných výnosů na účtech kraje o 3 mil. Kč
(povinnost vést transfery u ČNB)

-

LK neplánuje za standartních podmínek vzetí úvěru

-

v příjmech je zahrnut předpokládaný růst příjmů o 1% (tj. 21 mil. Kč), tyto prostředky jsou
vyčleněny ve finanční rezervě

-

výdaje na dluhovou v roce 2014 službu o 47 mil. Kč vyšší (začátek splácení úvěrů na
mosty), výdaje na realizaci projektů o 113 mil. Kč vyšší

3) Bod 33: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 194/13 - snížení kapitoly 919 03 Pokladní správa a navýšení kapitoly 926 05 - Dotační fond LK a vyhlášení 2. kola
výzvy podprogramu č. 5.1 - Podprogram na podporu sociálních služeb. Cílem
podprogramu 5.1 je podpora zaregistrovaných sociálních služeb dle zákona o sociálních

službách. Dotace z výše uvedeného podprogramu se poskytuje na úhradu nákladů na
poskytování základních druhů sociálních služeb. Dále se dotace poskytuje na úhradu
nákladů, které souvisí s poskytováním sociálních služeb v souladu se Střednědobým plánem
rozvoje sociálních služeb Liberecký kraj 2009 - 2013, aktualizovanou verzí schválenou v
roce 2011 a s komunitními plány obcí, v jejichž regionu je služba poskytována. Celkový
finanční objem určený pro tuto výzvu je 1 mil. Kč.
4) Bod 65: Podprogram resortu sociálních věcí a vyhlášení výzvy Podprogramu č. 5.3 Podprogram na podporu činností mateřských center. Celkový objem financí pro tuto
výzvu je 1,5 mil. Kč a předmětem dotace je poskytnutí finančních prostředků na úhradu
nákladů na poskytování základních činností mateřských center, jako jsou komunitní
setkávání s konkrétními programy, vzdělávání pracovníků center i návštěvníků center,
programy pro všechny generace, poradenská činnost. Zároveň se tato dotace poskytuje na
úhradu nákladů, které souvisí s činnostmi v souladu s etickým kodexem, strategickými cíli a
stanovami mateřských center.
5) Bod 55: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 164/13 – alokace použitelných
finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2013, kapitoly
91306. Navýšení prostředků pro zajištění údržby silnic II. a III. třídy Libereckého kraje o
částku 20.000.000 Kč je důsledkem nedostatečného objemu prostředků na zajištění běžné
údržby silnic II. a III. třídy LK, dále zvýšenými náklady na zimní údržbu v zimní sezoně
2012/2013 a zákonnými činnostmi správce komunikace.
6) Bod 37: Poskytnutí dotace Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s., na realizaci
projektu „Zateplení vybraných objektů NsP Česká Lípa“. Zastupitelé v tomto bodě
schválili investiční účelovou dotaci ve výši 50.000.000 Kč na výše uvedený projekt.

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

