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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 18. 12. 2018

Dne 18. 12. 2018 se konalo 11. 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://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=218

1) Bod 23: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření 401/18 – úprava kapitol 917 07 Transfery a
914 07 – Působnosti, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a poskytnutí fi-
nančního daru nálezci souboru 160 ks středověkých mincí – p. Václavu Liškovi

Jedná se o schválení poskytnutí finančního daru poctivému nálezci pražských grošů Václava II. a
Jana Lucemburského. Dle znaleckého posudku je hodnota nalezených mincí 684.600 Kč, nálezce
má ze zákona právo na nálezné ve výši 10 % z této částky, finanční dar činí dalších 10 %. Dar má
být především motivací pro případné další nálezce k zákonnému postupu a k odevzdání archeolo-
gických nálezů. 

2) Bod 26: Vyhlášení programů 8.1 Podpora ekologické výchovy a osvěty, 8.2 Podpora ochra-
ny přírody a krajiny, 8.4 Podpora dlouhodobé práce s mládeží v oblasti životního prostře-
dí a zemědělství a 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a
podpora sběru a využití bioodpadů v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast
podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství pro rok 2019

Tímto bodem bylo schváleno vyhlášení uvedených programů, v programu 8.1 je předpokládaný 
finanční objem 2.000.000 Kč, v programu 8.2 3.000.000 Kč, v programu 8.4 400.000 Kč a 
v programu 8.5 1.100.000 Kč. Lhůta pro podání žádostí je vždy 1. – 28. února 2019. Veškeré 
podrobné informace naleznete přímo pod bodem 26. 

3) Bod 31: Vyhlášení programu č. 2.7 – Program na podporu činností mateřských center v
rámci Dotačního fondu Libereckého kraje – oblast podpory regionální rozvoj

Účelem programu 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 podávání žádostí je od 21. ledna 
do 5. února 2019, finanční objem připravený k rozdělení je 2.500.000 Kč. 

https://gportal.kraj-lbc.cz/portal/public/uredni-deska-body.html?id=218
http://www.starostoveprolibereckykraj.cz/


4) Bod 34: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 380/18 – úprava specifických ukazatelů 
v kapitole 917 02 – Transfery, odbor regionálního rozvoje a evropských projektů, ocenění 
v soutěži Vesnice roku 2018

Jedná se o rozdělení částky 1.000.000 Kč mezi úspěšné účastníky soutěže Vesnice roku 2018 a
to následujícím způsobem:

a) obec Janův Důl za získání „Ocenění za rozvoj venkova“ - 200.000 Kč – finance budou použity
na projekt „Pořízení komunálního traktoru“ 

b) obec Jeřmanice za získání ocenění „Skokan roku“ - 200.000 Kč – finance budou použity  na
projekt „Revitalizace centra obce“ 

c) obec Tatobity za ocenění vítěz krajského kola soutěže Vesnice roku 2018 - 500.000 Kč – finance
budou použity na projekt „Oprava střechy Kulturního domu“ 

d) obec Zlatá Olešnice za  získání  „Zvláštního ocenění  komise“ -  100.000 Kč – finance budou
použity na projekt „Pořízení dobového itineráře do světnice RD Antala Staška“ 

5) Bod  41:  Vyhlášení  programu  Dotačního  fondu,  oblast  podpory  DOPRAVA;  vyhlášení
programu  6.1  –  Rozvoj  cyklistické  dopravy  a  programu  6.3  –  Podpora  projektové
přípravy

Zastupitelstvo schválilo vyhlášení uvedených programů – u programu 6.1 je připraveno k rozdělení 
mezi úspěšné žadatele 5.000.000 Kč, požádat je možné na podporu výstavby, údržby a opravy ko-
munikací pro cyklodopravu, strategických směrů cyklodopravy, záměrů segregované infrastruk-
tury cyklodopravy, cyklostezek, cyklostezek se smíšeným provozem, jízdních pruhů pro cyklis-
ty a cykloturistických tras Libereckého kraje. Lhůta pro podání žádostí je od 18. ledna do 1. 
února 2019. 
V programu 6.3 je pro úspěšné žadatele připraveno 2.000.000 Kč, účelem podpory je v tomto 
případě podpora projektové přípravy výstavby, údržby a opravy komunikací pro cyklodopravu, 
strategických směrů cyklodopravy, záměrů segregované infrastruktury cyklodopravy, cykloste-
zek, cyklostezek se smíšeným provozem, jízdních pruhů pro cyklisty a cykloturistických tras 
Libereckého kraje. Lhůta pro podávání žádostí je také od 18. ledna do 1. února 2019. 

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů


