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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 31. 5. 2016

Dne 31. 5. 2016 se konalo 5. Zastupitelstvo LK v roce 2016. 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/31-05-2016-navrh-programu-05-jednanizastupitelstva-2016

1) BOD 8: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 135/16 - poskytnutí dotací z

Dotačního fondu Libereckého kraje v rámci programu 1.1 Podpora jednotek požární
ochrany obcí Libereckého kraje
Jedná se o rozdělení neinvestičních a investičních dotací v celkovém objemu 11.617.748,80
Kč. Seznam podpořených jednotek naleznete přímo pod bodem 8.
2) BOD 9: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 138/16 - úprava rozpočtu v kapitole

917 01 Transfery a poskytnutí Dotace jednotkám požární ochrany obcí k programu
Ministerstva vnitra na pořízení dopravního automobilu a výstavbu/rekonstrukci
hasičské zbrojnice
Jedná se o schválení účelové investiční a neinvestiční dotace v celkovém objemu
5.301.666,70 Kč. Seznam podpořených žadatelů naleznete přímo pod bodem 9.
3) BOD 31: Nabídka Městu Česká Lípa - majetkový vstup do obchodní společnosti

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s
Zastupitelé tímto bodem schválili zahájení jednání o možném majetkovém vstupu města
Česká Lípa do českolipské nemocnice – cílový podíl města by byl 49% a dále záměr
Libereckého kraje poskytnout nemocnici investiční dotace 30 milionů ročně v letech 2017 –
2021.

4) BOD 35: Vyhlášení programu na podporu vypracování plánu ochrany pro památkové

rezervace a zóny v Libereckém kraji pro rok 2016
Celkový finanční objem určený pro tuto výzvu je 300.000 Kč, lhůta pro podání žádostí je od
4. 7. 2016 do 22. 7. 2016. Podrobnosti včetně vzoru žádosti naleznete přímo pod bodem 35.
5) BOD 59: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory Tělovýchova a sport –

vyhlášení a podmínky Programu 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve
sportovních klubech 2016
Celkový finanční objem určený pro tuto výzvu je 10.821.934 Kč, lhůta pro podávání žádostí
je od 1. 7. 2016 do 15. 7. 2016.

6) BOD 64: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 141/16 – úprava kapitoly 926 04 –

Dotační fond/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z
programu 4.23 Sportovní akce
7) BOD 65: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 142/16 – úprava kapitoly 917 04 –

Transfery/odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotací z dotačního
programu Vybrané sportovní akce
8) BOD 68: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 155/16 - poskytnutí dotací z

Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory Školství a mládež, z programů 4.1
Program volnočasových aktivit, 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování a
4.4 Program Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže
Zastupitelé v rámci bodů 64, 65 a 68 schválili přidělení dotací dle uvedených programů,
seznam úspěšných žadatelů naleznete zde: http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedanizastupitelstva/31-05-2016-navrh-programu-05-jednani-zastupitelstva-2016 pod jednotlivými
body.

9)

BOD 74: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 152/16 – navýšení příjmů kraje z
vratky půjčky pro ZZS LK a navýšení výdajů v kapitole 920 06 – Kapitálové výdaje,
odbor dopravy na akci „Velkoplošné opravy havarijních úseků komunikací“
Tímto bodem bylo schváleno využití 68.000.000 Kč z vrácené návratné finanční výpomoci
na opravy nebo rekonstrukce silnic II. a III. třídy.

10) BOD 75: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 145/16 - úpravy v kapitole 926 06 –

Dotační fond, odbor dopravy; rozhodnutí o poskytnutí dotací z programu 6.1 podpora
výstavby strategických směrů cyklodopravy a 6.3 Podpora projektové činnosti u
strategických směrů cyklodopravy
Jedná se o schválení dotací z uvedených programů, seznam úspěšných žadatelů naleznete
přímo pod bodem 75.

11)

BOD 76: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory dopravy, vyhlášení
programů 6.1 rozvoj cyklistické dopravy a 6.3 podpora projektové přípravy
Tímto bodem zastupitelé schválili vyhlášení uvedených programů – v programu 6.1 je je
finanční objem určený pro tuto výzvu 1.128.314 Kč, v programu 6.3 je to 300.000 Kč, lhůta
pro podávání žádostí je v obou případech 30. 6. – 21. 7. 2016.

12) BOD 87 n): Reakce na článek Transparenty International

Pod bodem 87 písmeno n) naleznete článek KPKP
(http://www.nasliberec.cz/aktuality/transparency-international-k-verejne-zakazce-naevropsky-dum.php), ve kterém je uvedeno několik lživých informací a zároveň reakci na
tento článek (http://www.kraj-lbc.cz/Vyjadreni-ke-stanovisku-Transparency-International-kverejne-zakazce-na-Evropsky-dum-n357914.htm), která informace uvádí na pravou míru.

13) BOD 89: Návrh novely zákona o evidenci tržeb

Zastupitelstvo tímto bodem schválilo návrh novely příslušného zákona, který bude předložen
Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, a jehož obsahem je usnesení, podle
kterého by se povinnost uskutečňovat evidenci stanovených tržeb vztahovala pouze na ty
poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří jsou současně plátci DPH a jejichž
zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. V případě přijetí navrhované novely by tak byli
vyjmuti malí živnostníci, na které by zákon o evidenci tržeb dopadl nejvíce.

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů

