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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva 

Libereckého kraje ze dne 28. 11. 2017 
 
Dne 28. 11. 2017 se konalo 10. 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: 
 
https://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/28-11-2017-navrh-programu-10-jednani-
zastupitelstva-2017 
 

1) Bod 20: Schválení dohody o spolupráci mezi Libereckým krajem, Statutárním městem Jablonec 
nad Nisou a společností JABLOTRON GROUP a.s. 

Jedná se o schválení dohody, týkající se nemovitostí „Porodnice Turnovská v Jablonci nad Nisou“, 
které jsou v majetku Libereckého kraj. Ačkoli se Liberecký kraj prázdné a nepoužívané budovy snažil 
buď prodat nebo zajistit jejich smysluplné využívání, nikdy se to bohužel nepodařilo. Společnost 
JABLOTRON GROUP má zájem o odkup nemovitostí, které plánuje zbourat a na jejich místě 
vybudovat moderní areál. Liberecký kraj vyvine úsilí k získání dalších pozemků od třetích stran tak, 
aby výše uvedené nemovité věci tvořily pro případný prodej ucelený soubor.   

2) Bod 23: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 319/17 –Dofinancování sociálních služeb v r. 
2017 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313-MPSV státního rozpočtu na základě 
mimořádného kola dotačního řízení v oblasti poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji 
(kapitola 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí) 

Jedná se o rozdělení částky 16.842.714 Kč mezi 120 úspěšných žadatelů, jejichž seznam naleznete 
přímo pod bodem 23. 

  

3) Bod 32: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 329/17 - snížení výdajů v rezervě programů 7.1 
Kulturní aktivity, 7.3 Stavebně historický průzkum, 7.4 Archeologie a navýšení výdajů v rezervě 
programu, 7.2 Záchrana a obnova památek v LK, kapitola 926 07 - Dotační fond, odboru 
kultury, památkové péče a cestovního ruchu 

Při hodnocení administrativního souladu všech předložených žádostí v programech 7.1, 7.3 a 7. 4 
nebyly využity finanční prostředky, kdy v rámci hodnocení nevyhověly projekty, které byly v rozporu s 
administrativními podmínkami programu a nebyly způsobilé pro další hodnocení. Po hodnocení žádostí 
zůstalo v jednotlivých programech z celkové alokace málo peněz na to, aby mohl být podpořen další 
projekt v pořadí a zároveň nepřekročena alokace programu. Další volné prostředky vznikly 
nedočerpáním po kontrole doručených vyúčtování projektů. U některých z nich došlo ke krácení dotace 
z důvodu snížení specifických výdajů. Tyto uspořené finanční prostředky se přesouvají do programu 
7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, který má nejvíce nepodpořených žádostí, jak do 
počtu žadatelů, tak i objemu peněz. Do podprogramu 7.2 je tedy nově alokována částka 223.988,97 Kč. 
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4) Bod 49 : Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 339/17 - úprava specifických ukazatelů v 
kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, ocenění v soutěži 
Vesnice roku 2017 

Jedná se o rozdělení finančních prostředků mezi obce, které byly úspěšné v soutěži Vesnice roku 
2017, a to následujícím způsobem: 

Obec Kunratice za získání ocenění „Skokan roku“ – bude poskytnuta účelová dotace do výše 
150.000 Kč na projekt „Oprava chodníků u hřbitova, mateřské školy a kolem Kulturního domu 
v Kunraticích“ 

Obec Všelibice za získání „Ocenění za rozvoj venkova“ - bude poskytnuta účelová dotace do výše 
150.000 Kč na projekt „Úprava prostranství s workoutovým a dětským hřištěm“ 

Obec Kruh za ocenění vítěz krajského kola - bude poskytnuta účelová dotace do výše 500.000 Kč na 
projekt „Oprava místní komunikace a oprava chodníku, nákup zařízení do sokolovny v obci Kruh“ 

Obec Polevsko za Cenu naděje pro živý venkov -  bude poskytnuta účelová dotace do výše 100.000 
Kč na projekt „Výměna svítidel VO“ 

 

5) Bod 50: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 338/17 - rozhodnutí o poskytnutí dotací z 
Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.2 – Regionální inovační program 

Jedná se o rozdělení dotací z uvedeného programu ve výši 1.953.180 Kč dvanácti úspěšným 
žadatelům, jejichž seznam naleznete přímo pod bodem 50. 

 

 

 
 
 
 
 
 

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková 
 předsedkyně klubu zastupitelů 


