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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 29. 8. 2017

Dne 29.  8.  2017 se konalo 7.  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:

http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/29-08-2017-navrh-programu-07-jednani-
zastupitelstva-2017

1) Bod 22:  Změna rozpočtu  –  rozpočtové  opatření  č.  226/17 –  navýšení  příjmů kraje,
úprava kapitoly 914 05 – Působnosti, odbor sociálních věcí a úprava kapitoly 917 05 –
Transfery,  odbor  sociálních  věcí,  poskytnutí  individuálních  dotací  z  rozpočtu
Libereckého kraje

2) Bod 23: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 236/17 – Dofinancování sociálních
služeb v r. 2017 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu
(kapitola 917 05 – transfery, odbor sociálních věcí)

3) Bod 24: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 245/17 – snížení kapitoly 919 03 –
Pokladní  správa,  ekonomický  odbor,  rozpočtová  finanční  rezerva  kraje  a  navýšení
kapitoly 913 05 – Příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí, provozní příspěvky PO
v rezortu, na navýšení platů 

Všechny tři  body se  týkají  dofinancování  sociálních  služeb,  podrobné  informace  naleznete
přímo pod uvedenými body.

4) Bod 26:  Schválení  nového znění  stanov společnosti  Nemocnice  s  poliklinikou Česká
Lípa, a. s. a výroční zpráva 2016

Zastupitelé  tímto  bodem  schválili  změnu  stanov  v souvislosti  s  financováním  projektů  z
příplatku mimo základní kapitál a souvislosti se zřízením výboru pro audit.

5) Bod 28:  Vyhlášení  programu 9.3 -  Podpora osob se zdravotním postižením v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví

V uvedeném programu je celkový finanční objem určený pro tuto výzvu 503.293 Kč, žádosti je 
možné podávat od 1. 10. do 30. 11. 2017. Bližší informace naleznete přímo pod bodem 28.

6) Bod  31:  Vyhlášení  programu  7.5  Poznáváme  kulturu,  v  rámci  Dotačního  fondu
Libereckého kraje - oblast podpory kultura, památková péče a cestovní ruch na rok
2017

V uvedeném programu je celkový finanční objem určený pro tuto výzvu 650.000 Kč, žádosti je
možné  podávat  od  2.  října  2017  průběžně  do  vyčerpání  částky  určené  pro  tento  program,
nejpozději však do 30. dubna 2018. Bližší informace naleznete přímo pod bodem 31.

http://Www.starostoveprolibereckykraj.cz/


7) Bod 44: Změna rozpočtu -  rozpočtové opatření  č.  238/17 – rozhodnutí  o poskytnutí
dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.1 Program obnovy venkova 

Jedná se o schválení dotací v rámci uvedeného programu v celkové výši  21.756.843,67,- Kč,
seznam úspěšných žadatelů naleznete přímo pod bodem 44.

8) Bod 56:  Změna rozpočtu – rozpočtové opatření  č.  232/2017 úprava kapitoly  926 04
Dotační  fond  /  odbor školství,  mládeže,  tělovýchovy  a  sportu  –  poskytnutí  dotací  z
dotačního programu 4.23 sportovní akce

Jedná se o schválení dotací v rámci uvedeného programu v celkové výši 7.181.250,- Kč, seznam
úspěšných žadatelů naleznete přímo pod bodem 56.

9) Bod 57:  Změna rozpočtu – rozpočtové opatření  č.  233/2017 úprava kapitoly  926 04
Dotační  fond  /  odbor školství,  mládeže,  tělovýchovy  a  sportu  –  poskytnutí  dotací  z
dotačního programu 4.26 podpora sportovní  činnosti  dětí  a  mládeže  ve  sportovních
klubech 2017

Jedná  se  o  schválení  dotací  v rámci  uvedeného  programu  v celkové  výši  22.859.113,-  Kč,
seznam úspěšných žadatelů naleznete přímo pod bodem 57.

10)  Bod  68:  Majetkový  vstup  Libereckého  kraje  do  společnosti  zabezpečující  provoz
veřejné autobusové dopravy

Zastupitelé tímto bodem na základě ekonomického vyhodnocení a doporučení od společnosti Nexia 
AP, že pro Liberecký kraj je nejvýhodnějším řešením zajištění dopravní obslužnosti v oblasti Sever 
zřízení vlastního vnitřního dopravce, schválili koupi stávající obchodní společnosti ČSAD Liberec. 
Nákup společnosti ČSAD oceněné znalcem, včetně pohledávek a servisní organizace Autocentrum 
Nord činí 44 mil. Kč (cena akcií, cena pohledávek a kapitálový vklad). Uzavření smlouvy má 
doložku s odkladem nabytí účinnosti až po uplynutí lhůty 60-ti dní, která byla stanovena od Úřadu 
pro hospodářskou soutěž z důvodu napadení koupě (nepostupování podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek) od společnosti BusLine. Akvizice Libereckého kraje je smlouvou ochráněna do 
31.12.2017.

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů


