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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 30. 1. 2018
Dne 30. 1. 2018 se konalo 1. Zastupitelstvo LK v roce 2018. 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/30-01-2018-navrh-programu-01-jednanizastupitelstva-2018

1) Bod 21: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 1/18 – alokace použitelných finančních
zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení výdajů v kapitole
926 08 - Dotační fond, odbor životního prostředí a zemědělství; rozhodnutí o poskytnutí
dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a
zemědělství, program 8.3 Podpora včelařství pro rok 2017
Jedná se navýšení finančních zdrojů na rok 2018 do Dotačního fondu, odbor životního prostředí
a zemědělství o částku 7.555.560,65 Kč a zároveň o přidělení dotací v programu 8.3 Podpora
včelařství v objemu 1.312.609 Kč. Seznam úspěšných žadatelů naleznete přímo pod bodem 21.

2) Bod 22: Lesnický fond Libereckého kraje – vyhlášení programu Podpora hospodaření v
lesích pro rok 2018
Zastupitelé tímto schválili vyhlášení uvedeného programu, finanční objem, určený pro tento
program je 4.000.000 Kč. Veškeré podrobné informace naleznete přímo pod bodem 22.

3) Bod 25: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 3/18 – alokace použitelných finančních
zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2018, navýšení výdajů a úprava
kapitol odboru životního prostředí a zemědělství: 932 08 – Fond ochrany vod, 934 08 –
Lesnický fond
Jedná se o využití částky 52. 379.0702,53 Kč z předchozího roku, a to následujícím způsobem:
1) Zajištění zásobování pitnou vodou a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou v dole Turów
v souhrnné výši 162.153.70 Kč, dále finanční rezerva Fondu ochrany vod Libereckého kraje
ve výši 10.000.000 Kč, dále výstavba a obnova infrastruktury – spoluúčast LK ve výši
3.000.000 Kč a program vodohospodářských akcí ve výši 36.029.712,70 Kč.
2) Navýšení Lesnického fondu o částku 1.314.151.44 Kč.

4) Bod 30: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory tělovýchova a sport – podmínky
a vyhlášení programů 4.23 Sportovní akce a 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a
mládeže ve sportovních organizacích 2018
Jedná se o vyhlášení programu 4.23 Sportovní akce s celkovým finančním objemem určeným
pro tuto výzvu 5.000.000 Kč a 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních
organizacích 2018 s celkovým finančním objemem určeným pro tuto výzvu 18.000.000 Kč.
Žádosti lze v obou programech podávat od 3. 3. 2018 do 19. 3. 2018.

5) Bod 31: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež – podmínky a
vyhlášení programů 4.1 Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence
rizikového chování, 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, 4.7 Podpora
kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními v roce 2018
Jedná se o vyhlášení 4 uvedených programů, podrobnosti naleznete přímo pod bodem 31, lhůta
pro podání žádostí u všech programů je opět 3. 3. 2018 – 19. 3. 2018.

6) Bod 33: Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2018 – 2020
Jedná se o střednědobý strategický dokument, jehož hlavním účelem je definovat podmínky pro
peněžní podporu sportu z rozpočtu Libereckého kraje. Zabývá se zejména otázkou priorit v
oblasti výkonnostního sportu dětí a mládeže a jeho peněžní podporou z rozpočtu Libereckého
kraje. Komplexní materiál zabývající se sportem z pohledu socializace a výchovy, zdravotnictví,
cestovního ruchu a dalších společenských odvětví by měl být zpracován v následujícím období.
Zpracování takového dokumentu je ovšem podmíněno existencí celostátní koncepce rozvoje
sportu.

7) Bod 34: Vyhlášení programu 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy a programu 6.3 – Podpora
projektové přípravy v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory
DOPRAVA
V programu 6.1 – Rozvoj cyklistické dopravy a programu je celkový finanční objem určený pro
tuto výzvu 5.466.000 Kč, v programu 6.3 je to 2.963.000 Kč. Lhůta pro podávání žádostí je
v obou případech 5. 3. 2018 – 21. 3. 2018.

8) Bod 36: Založení vnitřního dopravce Libereckého kraje formou obchodní korporace
Připojujeme komentář Marka Pietera, náměstka hejtmana pověřeného řízením rezortu dopravy,
investic a veřejných zakázek
„Zastupitelstvo Libereckého kraje schválilo založení vnitřního dopravce formou nové obchodní
korporace po vzoru SILNICE LK a.s., a to AUTOBUSY LK s.r.o. Cílový stav je mít pod
kontrolou náklady na kompenzaci zajištění veřejné autobusové dopravy v Libereckém kraji,
které činí 330 mil. Kč. V této chvíli bude mít dopravce pouze svého jednatele Ing. Řádka, který
pracoval na různých pozicích v dopravě. Rada Libereckého kraje následně uloží této společnosti
prostřednictvím příkazní smlouvy zajistit vypracování harmonogramu procesu zajištění

obslužnosti formou vnitřního dopravce na „zelené louce“, včetně zpracování finanční analýzy,
na základě které bude zejména rozhodnuto o velikosti oblasti, zázemí dopravce a podrobném
harmonogramu možného zahájení zajištění dopravní obslužnosti tímto vnitřním dopravcem.
Orgány kraje budou informovány o plnění úkolů formou materiálů, jejichž přípravu zajistí
jednatel společnosti.“

9) Bod 41: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 22/18 – Financování sociálních služeb
v r. 2018 z rozpočtu kraje z prostředků kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (kapitola
917 05 – transfery, odbor sociálních věcí)
Příjmy kraje byly navýšeny o částku 593.038.925, na rok 2018 jsou příjemcům, kteří jsou
zařazeni do Základní sítě sociálních služeb LK zároveň poskytnuty neinvestiční dotace
v celkové výši 295.285.367. Seznam příjemců naleznete přímo pod bodem 41.

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková

předsedkyně klubu zastupitelů

