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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 29. 9. 2015
Dne 29. 9. 2015 se konalo 8. 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/29-09-2015-navrh-programu-08jednani-zastupitelstva-2015

1) Bod 24: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 227/15 – snížení kapitoly 914 09 –
Působnosti - odbor zdravotnictví a navýšení kapitoly 917 09 – Transfery - odbor
zdravotnictví, instalace Babyboxu
Tímto bodem zastupitelé schválili přidělení finančních prostředků na pořízení babyboxu včetně
potřebných stavebních úprav v Nemocnici Turnov ve výši 120.000 Kč. Celkové náklady projektu
jsou ve výši 292.817 Kč, provoz babyboxu byl zahájen 12. srpna 2015.

2) Bod č. 26: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 9 Zdravotnictví, vyhlášení
programu 9.3 Podpora osob se zdravotním postižením
Tímto bodem bylo schváleno vyhlášení dotačního programu 9.3 – Podpora osob se zdravotním
postižením, účelem podpory je v tomto případě podpora zdravotně postižených občanů
Libereckého kraje formou spolufinancování pořízení nezbytné zdravotní/kompenzační pomůcky
(nehrazené plně z veřejného zdravotního pojištění a bez nároku na dávku na zvláštní zdravotní
pomůcku). Lhůta pro podání žádostí je od 30. 10. 2015 do 29. 11. 2015, veškeré potřebné
informace včetně vzoru žádosti naleznete přímo pod bodem 26:
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/29-09-2015-navrh-programu-08-jednanizastupitelstva-2015

3) Bod č. 38: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory regionální rozvoj, vyhlášení
programu 2.7 program na podporu činností mateřských center
Tímto bodem bylo schváleno vyhlášení dotačního programu 2.7, jehož účelem je Podpora
činností mateřských center související s provozováním základních činností mateřských center,
jako jsou komunitní setkávání s konkrétními programy, vzdělávání pracovníků center i
návštěvníků center, tvorba a realizace programů pro všechny generace, poradenská a konzultační
činnost. Lhůta pro podání žádostí je v tomto případě 2. 11. 2015 – 30. 11. 2015 a veškeré
informace včetně vzoru žádosti naleznete přímo pod bodem 38:
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/29-09-2015-navrh-programu-08-jednanizastupitelstva-2015

4) Bod č. 41: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 233/15 – úprava kapitoly 917 04 –
Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace České
olympijské a.s. na akci Odznak Všestrannosti Olympijských vítězů
Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši
500.000,- Kč na realizaci projektu Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů. Jedná se o
projekt atraktivního pohybového programu, jehož cílem je přispět ke zvýšení osobní pohybové
aktivity co největšího počtu dívek a chlapců a dát současné generaci školáků příležitost zkusit
sportovní začátky podobnou formou, která se osvědčila zakladatelům projektu. Cílem je zapojení
co největšího počtu základních škol a jejich žáků, přičemž primárně je cíleno na II. stupeň ZŠ.
Vzhledem k tomu, že je program OVOV pro všechny věkové skupiny, tak je snahou zapojit nejen
děti a učitele, ale i rodiče dětí.

5) Bod č. 45: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 238/15 – úprava kapitoly 926 04 –
Dotační fond Libereckého kraje, Program č. 4.21 pravidelná činnost sportovních a
tělovýchovných organizací – vyhlášení podmínek programu
Jedná se o vyhlášení programu 4.21 - pravidelná sportovní činnost dětí a mládeže realizovaná ve
sportovních klubech a tělovýchovných jednotách, celkový objem finančních prostředků určených
pro toto vyhlášení je 20. 000. 000 Kč. Lhůta pro podání žádostí je od 2. 11. 2015 do 16. 11. 2015,
dotace se týkají projektů realizovaných od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015. Veškeré informace včetně
vzoru žádosti naleznete přímo pod bodem 45:
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/29-09-2015-navrh-programu-08-jednanizastupitelstva-2015

6) Bod č. 54: Optimalizace projektového záměru „Modernizace Krajské nemocnice Liberec, a.
s.“
Zastupitelstvo Libereckého kraje vzalo tento bod na vědomí, jedná se o variantu revitalizace
(modernizace) stávajícího objektu KNL, kdy jako první etapa je navržena výstavba Centra pro
urgentní lékařskou péči, do něhož by byla soustředěna urgentní medicína, operační sály,
sterilizace, laboratoře a částečně lůžková část. Při této etapě se počítá rovněž s vybudováním
dostatečného počtu parkovacích míst v areálu KNL. Varianta revitalizace je v současné době
jediným dostupným řešením, které umožní rozvoj medicínských oborů a revitalizaci dalších
prostor.
Veškeré výstupy týkající se projektového záměru modernizace KNL jsou zveřejňovány na
webových stránkách nemocnice na adrese:
http://www.nemlib.cz/web/index.php?zdravi=1&id=4

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

