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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva 

Libereckého kraje ze dne 3. 6. 2014 
 

 
 
Dne 3. 6. 2014 se konalo 5. Zastupitelstvo LK v roce 2014. 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/03-06-2014-navrh-programu-05-jednani-
zastupitelstva-2014 
 

1) BOD 10: Dotace z rozpočtu Libereckého kraje Sdružení obcí Libereckého kraje. 
Zastupitelé tímto bodem schválili poskytnutí dotace ve výši 300.000,-Kč Sdružení obcí 
Libereckého kraje. SOLK použije částku na podporu a rozvoj svých aktivit i pro potřeby 
rozvoje vzájemné spolupráce mezi členy sdružení (městy a obcemi).  

2) BOD 22:  Přechod financování – Postup pro hodnocení žádostí o dotaci na rok 2015 
pro poskytovatele sociálních služeb působících v Libereckém kraji. Od roku 2015 kraje 
přebírají odpovědnost za realizaci dotačního řízení na poskytování sociálních služeb. 
Zastupitelstvo schválilo postup pro hodnocení žádostí, který bude součástí žádosti kraje do 
státního rozpočtu na finanční prostředky pro poskytovatele sociálních služeb.     

3) BOD 24:  Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu -Výzva k podání žádostí 
o dotaci v podprogramech č. 3.1 Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro 
zdravotně/tělesně postižené občany a 3.2 Podpora preventivních a léčebných projektů. 
Oproti roku 2013 došlo ke změnám u obou výzev, když došlo ke zvýšení minimální výše 
podpory na částku 5.000,- Kč (vyloučení malých projektů, které administrativně zatěžují 
správu dotačního fondu). V okruhu žadatelů jsou mimo jiné i obce. Veškeré podmínky 
naleznete pod bodem 24 vč. příloh zde: http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-
zastupitelstva/03-06-2014-navrh-programu-05-jednani-zastupitelstva-2014 

4) BOD 28:  Výzva pro podávání žádostí o dotace z Podprogramů 7.1 Kulturní aktivity v 
Libereckém kraji a 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji. Alokace 
finančních prostředků na dané výzvy jsou na podprogram 7.1. - 584.000,-Kč a na 
podprogram 7.2. - 4.500.000,-Kč.  

5) BOD 30: Zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z 
rozpočtu Libereckého kraje v roce 2014. Zastupitelé schválili zásady s těmito změnami 
oproti roku 2013: 1) došlo k dílčím zpřesněním a aktualizacím některých ustanovení s 
ohledem na legislativní změny a zkušenosti z loňského roku, 2) projednání žádostí bude 
provedeno jednorázově. Při nedostatku finančních prostředků budou žádosti poměrně 
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kráceny. Odpadne tak kritérium pořadí podaných žádostí, které nebylo důvodné, 3) z důvodu 
nedostatku finančních prostředků byla snížena sazba na umělou obnovu meliorační a 
zpevňující dřevinou z 9 Kč na 8 Kč na sazenici a zrušena podpora umělé obnovy základní 
dřevinou v lese ochranném a lese zvláštního určení, 4) byla zpřesněna ustanovení o kontrole 
ve vazbě na systematizaci kontrol. 

6) BOD 46: Dotační program resortu školství, mládeže a zaměstnanosti – podprogram č. 
4.1 a 4.5 – podmínky a výzvy. Podrobně viz pod bodem 46 zde: http://liberecky-kraj.kraj-
lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/03-06-2014-navrh-programu-05-jednani-zastupitelstva-2014 

7) BOD 47: Dotační program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu – sportovní 
podprogramy – podmínky a výzvy. Podrobně viz pod bodem 47 zde: http://liberecky-
kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/03-06-2014-navrh-programu-05-jednani-
zastupitelstva-2014 

 
 

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková 
 předsedkyně klubu zastupitelů 
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