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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 31. 10. 2017
Dne 31. 10. 2017 se konalo 9. 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/31-10-2017-navrh-programu-09-jednanizastupitelstva-2017

1) Bod 8: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje č. OLP/1200/2017 s městem Jilemnice – změna termínu ukončení
realizace
2) Bod 9: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu
Libereckého kraje č. OLP/1191/2017 se statutárním městem Jablonec nad Nisou – změna
specifikace závazného parametru projektu
Po projednání obou bodů na schůzce předsedů jednotlivých zastupitelských klubů byla navržena
změna podmínek Dotačního fondu Libereckého kraje tak, aby bylo nově možné realizovat
vyúčtování dotací do dvou let.

3) Bod 27: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 294/17 – rozhodnutí o poskytnutí dotací
z Lesnického fondu Libereckého kraje a úprava specifických ukazatelů v kapitole 934 08 Lesnický fond
Zastupitelé tímto bodem schválili přidělení účelových dotací v celkové výši 941 104 Kč.
Seznam příjemců naleznete přímo pod bodem 27.
4) Bod 52: Písemné informace
b) Studie proveditelnosti rychlého železničního spojení Praha – Mladá Boleslav – Liberec
a vyhledávací studie VRT/RS5 Praha - Liberec/Hradec Králové – st. hr. CZ/PL –
připomínky ke studii
Součástí materiálu je navržení koridorů, které spolu s existujícími konvenčními železničními
tratěmi umožní rychlé spojení mezi Prahou a Libercem, a doporučení na jejich úpravy.
5) Bod 52: Písemné informace
c) Napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35 – technická studie
Součástí materiálu je technická studie, týkající se druhého, přímého, kratšího a jednoduššího
připojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35 ve směru na Turnov, jehož realizace je

dlouhodobým záměrem Libereckého kraje.
6) Bod 52: Písemné informace
k) Informace o výběrových řízeních na ředitele
Ředitelem Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. byl na základě výběrového řízení ze dne
27. 9. 2017 zvolen Ing. Pavel Marek.
11. října 2017 proběhlo výběrové řízení na funkci ředitele Krajské nemocnice Liberec, a.s.,
jehož vítězem se stal MUDr. Richard Lukáš, který nastoupí do funkce 1. Ledna 2018.
25. října proběhlo výběrové řízení na ředitele Zdravotnické záchranné služby LK, p.o., jehož
vítězem se stal MUDr. Luděk Kramář. Předpokládaným datem jeho nástupu do funkce je 1. 12.
2017.
7) Bod 53: Aktualizace vyhlášeného programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.
realizovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí
Zastupitelé tímto bodem vzali na vědomí posunutí termínu zahájení příjmu žádostí o Kotlíkové
dotace z původního 30. 10. 2017 na 30. 11. 2017 od 16:00 hodin. Důvodem je kalamitní stav a
výpadky elektrického vedení v původním termínu začátku podávání žádostí. Vzhledem k tomu,
že v této vlně je možné podávání žádostí pouze elektronicky, hrozilo by, že někteří žadatelé by
nemohli z důvodu výpadků elektrické energie svoji žádost odeslat.
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