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Libereckého kraje ze dne 25. 4. 2017

Dne 25.  4.  2017 se konalo 4.  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/25-04-2017-navrh-programu-04-jednani-
zastupitelstva-2017

1) Bod 20: Projekt „Kolem kolem Jizerek“ – zapojení LK do projektu a Dohoda o spolupráci
na projektu

Jedná se o schválení dohody o spolupráci na projektu se všemi partnery (Euroregion Nisa, města
Frýdlant, Hrádek nad Nisou, Chrastava, Liberec, Jablonec n. N., Lučany n. N., Smržovka, obcí
Bílý Kostel n. N., Městským obvodem Vratislavice, Lesy ČR a polskými partnery). Projekt je
předkládám  podruhé  z důvodu  chyby  polského  partnera  a  je  zaměřen  na  rekonstrukce
dopravního  značení,  vytvoření  souboru  cykloturistických  map,  vytvoření  trhacích  map  a
pořízení  propagačních  materiálů.  Výše  spolufinancování  projektu  v  rámci  celkových
způsobilých výdajů v letech 2016-2019 je stanovena do výše 212.056,- Kč. Celkem i s výdaji na
udržitelnost projektu činí předpokládaná míra spolufinancování 712.056,- Kč.

2) Bod 21: Projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“ – závazek předfinancování

Tímto bodem zastupitelé schválili předpokládaný závazek předfinancování projektu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji II. do výše 140.400.000,00 Kč z rozpočtu kraje a jeho rozložením v
letech 2017-2018 v případě, že danému projektu bude schválena dotace z 67. výzvy Operačního
programu  Životní  prostředí.  V rámci  projektu  není  požadováno  spolufinancování  ze  strany
Libereckého kraje. 

3) Bod 25:  Změna rozpočtu  -  rozpočtové  opatření  č.  101/17  –  úprava kapitoly  917  04 –
Transfery / odbor školství,  mládeže,  tělovýchovy a sportu a 914 04 Působnosti  /  odbor
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – Veletrh dětské knihy

Zastupitelé schválili přidělení dotace ve výši 100.000 Kč pořadatelům Veletrhu dětské knihy na
zajištění dopravy pro děti mateřských a základních škol na tuto akci. 

http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/25-04-2017-navrh-programu-04-jednani-zastupitelstva-2017
http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/25-04-2017-navrh-programu-04-jednani-zastupitelstva-2017
http://Www.starostoveprolibereckykraj.cz/


4) Bod 33: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 120/17 - zapojení zůstatku disponibilních
zdrojů z dosažených vyšších příjmů a nerealizovaných výdajů Libereckým krajem alokací
použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu kraje 2017

Jedná se o rozdělení finančních prostředků (dosaženého kladného salda v roce 2016) ve výši
192.729.000  Kč.  Finanční  prostředky  budou  použity  např.  na  rekonstrukce  budov  škol,
rekonstrukci  silnic,  navýšení  mezd  řidičů,  provozní  náklady  Severočeského  muzea,
marketingovou  podporu,  rekonstrukce  17.  patra  budovy  KULK  apod.  Podrobný  soupis
naleznete přímo pod bodem 33. 
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