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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva 
Libereckého kraje ze dne 23. 9. 2014

Dne 23.  9.  2014 se konalo 8.  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/23-09-2014-
navrh-programu-08-jednani-zastupitelstva-2014

1)BOD 12: Rozpočtový výhled Libereckého kraje na období let 2015 - 2018

 Zastupitelé LK schválili rozpočtový výhled na další období, oproti roku 2014 bylo nutné 
udělat  mnohé  úpravy  vzhledem  k různým  okolnostem,  které  nastaly  ve  fungování 
Libereckého kraje  a  Krajského úřadu.  Podrobnosti  naleznete  v textové a  tabulkové části 
přímo  pod  bodem 12:  http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/23-09-2014-
navrh-programu-08-jednani-zastupitelstva-2014

Zahrnuto: - strategie podpory požárního ochrany v LK
-strategie podpory sportu v LK
- dofinancování potřeb projektů v rámci ukončení plánovacího období 2007-

2015
- rezerva na řešení výsledku daňového řízení k projektu IP-1 ve výši 6 mil.Kč
- rezerva na splnění závazku likvidace skládky Arnoltice –Bulovka ve výši 6 

mil.Kč
- investiční akce v roce 2015 za 117,9 mil.Kč (str.6 textové části)
- projekty z podpory EU za 692 mil.Kč (str. 9-11 textové části)
- klesající náklady na dluhovou službu -22 mil.Kč oproti roku 2014
- přímá podpora sportu 15 mil.Kč

Fondy:
Dotační fond LK – 50 mil. Kč (15 hasiči+15 sport+ 20 ostatní) – výzvy tak mohou být od 
ledna 2015
Lesní fond – 4. mil. Kč
Fond ochrany vod – 18 mil. Kč

Očekávané příjmy jsou navýšené o 3% (68 mil.Kč)
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Převis požadavků o 1mld. Kč, uspokojené jsou všechny příspěvkové organizace s tím, že 
budou opět motivování k úsporám ve sníženém rozpisu o 5% (přesunuto do rezervy a 
v odůvodněných případech bude uvolňováno).
2)BOD 24: Výzva k předkládání žádostí o dotace z Programu resortu hospodářského a 
regionálního  rozvoje,  evropských  projektů  a  rozvoje  venkova,  Podprogram  2.7  – 
Podprogram na podporu činnosti mateřských center

Zastupitelstvo LK schválilo výzvu k předkládání žádostí na podporu činnosti  mateřských 
center,  uzávěrka příjmu žádostí je 24. 10. 2014, celkový finanční objem určený pro tuto 
výzvu je 1.000.000 Kč. Žádost o dotaci naleznete přímo pod bodem 24:  http://liberecky-
kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/23-09-2014-navrh-programu-08-jednani-
zastupitelstva-2014

3)BOD 29: Program rozvoje Libereckého kraje 2014 – 2020

Zastupitelstvo LK schválilo program rozvoje Libereckého kraje na období 2014 – 2020. 
Podrobné  informace  naleznete  také  přímo  pod  bodem  29  v rozsáhlé  dokumentaci: 
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/23-09-2014-navrh-programu-08-
jednani-zastupitelstva-2014 

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů


