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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva 
Libereckého kraje ze dne 28. 5. 2013 

 
Dne 28. 5. 2013 se konalo 5. 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/28-05-2013-navrh-programu-05-jednani-
zastupitelstva-2013 
 

1) Bod 13: Zásady k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů a penále za porušení 
rozpočtové kázně. Pro potřebu sjednocení postupů při posuzování doručených žádostí o 
prominutí nebo částečné prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně byla 
schválena sjednocující pravidla, která vytvářejí předpoklady pro shodné rozhodování v 
identických případech. Nastavujeme jasná a průhledná pravidla stejná pro všechny příjemce 
dotací. 

2) Bod 19: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 100/13 – úprava kapitoly 914 04 
působnosti OŠMTS – řešení situace ve společnosti Klasický areál Harrachov, o.p.s. 
Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500.000,- Kč společnosti Klasický areál Harrachov. 
Jedná se o dosavadní přechodné řešení, když dotaci poskytnou také další zakladatelé o.p.s. 
Situace však bude řešena nadále koncepčně ve spolupráci s Českým olympijským výborem 
(ČOV) a Svazem lyžařů ČR. Cílem kraje je zajistit investice do národního olympijského 
centra, které ČOV plánuje. 

3) Bod 33: Nařízení Libereckého kraje a návrh integrovaného Tarifu IDOL od 1. 7. 2013. 
Stanovení maximální ceny veřejné linkové osobní vnitrostátní silniční dopravy a železniční 
osobní vnitrostátní dopravy provozované v rámci integrovaných veřejných služeb na území 
Libereckého kraje s účinností od 1. 7. 2013. Celý dokument zasíláme přílohou.  

4) Bod 34: Odůvodnění veřejné zakázky na výběr dopravců pro uzavření smluv o 
veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zabezpečení 
stanoveného rozsahu dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro období od 14. 
prosince 2014 do 8. prosince 2024. Předmětem VZ je zajištění výkonu veřejných služeb v 
přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou za účelem zajištění dopravní obslužnosti 
Libereckého kraje. Z médií k tomuto zde: http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6596692 

5) Bod 39 – g): Plán oprav pozemních komunikací ve vlastnictví Libereckého kraje. 
Krajská správa silnic Libereckého kraje vytvořila seznam nejvíce poškozených úseků silnic 
II. a III. třídy. Tyto silnice nejsou provozně způsobilé a je třeba provést jejich celoplošnou 
opravu. Seznam obsahuje celkem 133 úseků pozemních komunikací o celkové délce 286 km 
a o odhadovaném finančním objemu 1,041 mld. Kč. Úseky pozemních komunikací byly 
následně rozděleny do osmi prioritních skupin, když byly stanoveny kritéria hodnocení 
důležitosti jednotlivých úseků. Zasíláme podrobné dokumenty přílohou.  
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6) Bod 24: Podmínky a výzva podprogramu 2.5. – Podpora regionálních výrobků, 
výrobců a tradičních řemesel. Nová výzva určená k podpoře místních výrobců s alokací 
2 mil. Kč.  
 

7) Bod 29: Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Programu resortu 
školství, mládeže a zaměstnanosti Libereckého kraje – podprogramu č. 4.3 – 
Specifická primární prevence rizikového chování. 

 

  

 
za klub zastupitelů SLK: Martin Půta 

 předseda SLK, hejtman LK 


