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

Libereckého kraje ze dne 27. 3. 2018 
 
Dne 27. 3. 2018 se konalo 3. 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://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zasedani-zastupitelstva/27-03-2018-navrh-programu-03-jednani-
zastupitelstva-2018 
 
 
 
 

1) Bod 18: Majetkoprávní operace – přijetí daru pozemku a věšadlového mostu v k.ú. Bystrá 
nad Jizerou 

K přijetí daru dochází proto, že unikátní věšadlový most je kulturní památkou zapsanou do 
Ústředního seznamu kulturních památek. Most je po rekonstrukci, na kterou Liberecký kraj 
přispěl částkou 3.850.000 Kč. Obec Bystrá nad Jizerou požaduje, aby most zůstal s omezením 
průjezdný pro dopravu (místní obyvatelé, záchranné sbory) a zároveň se zavazuje i nadále 
vykonávat celoroční údržbu mostu.  

 

2) Bod 24: Dotační fond Libereckého kraje, oblast podpory č. 8 Životní prostředí a 
zemědělství, vyhlášení programů 8.3 Podpora včelařství a 8.5 Podpora předcházení vzniku 
odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů pro rok 2018 

Zastupitelé tímto schválili vyhlášení uvedených programů, finanční objem, určený pro program 
8.3 je 1.513.000 Kč a dotace mohou být využity na podporu začínajících včelařů, rozšíření a 
zkvalitnění chovu stávajících včelařů, prevenci nemocí včel pořízením nových úlů. Termín pro 
podání žádostí je od 30. dubna do 25. května 2018. 

V programu 8.5 je připraveno 1.424.000 Kč a tyto finance mohou být využity na aktivity 
podporující předcházení vzniku odpadů a jejich opětovné použití, včetně propagace předcházení 
vzniku odpadů, vznik a provoz RE-USE center v obcích, opravárenská činnost (pořízení nářadí, 
nástrojů, zařízení nebo materiálu pro opravy, režijní náklady provozovny, náklady na publicitu), 
pořízení domácích kompostérů, pořízení elektrických kompostérů na gastroodpady, pořízení 
štěpkovačů nebo drtičů dřeva, které pochází z údržby zeleně v obcích a údržby zahrad občanů, 
zpevnění ploch, vybudování kontejnerových stání pro kontejnery/nádoby na využitelné složky 
komunálního odpadu nebo výrobky k opětovnému použití nebo ke zpětnému odběru, zlepšení 
provozu zařízení (provozovaných) k využití bioodpadů z údržby zeleně. 

Termín pro podání žádostí je od 30. dubna do 23. května 2018, bližší informace naleznete přímo 
pod bodem 24.  
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3) Bod 31: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní 
rok 2016/2017 

Zpráva obsahuje informace o stavu předškolního, základního, středního, vyššího odborného a 
jiného vzdělávání, ekonomická část obsahuje rozbor financování škol a školských zařízení 
vztahující se k období kalendářního roku 2016. Pro účely přehledu vývoje v jednotlivých 
segmentech vzdělávání je sledováno období předchozích tří let, tj.  zpravidla od školního roku 
2014/2015. 

 

 

4) Bod 37: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 87/18 - úprava kapitol 914 04 – 
Působnosti a 917 04 – Transfery, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – 
poskytnutí finančních darů medailistům reprezentujících Liberecký kraj na Hrách VIII. 
zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 

Reprezentanti Libereckého kraje v celkovém součtu získali 39 medailových pozic, z nichž bylo 
14 zlatých, 15 stříbrných a 10 bronzových.  Liberecký kraj obsadil první místo mezi krajskými 
reprezentacemi, a to jak v bodovém hodnocení, tak na počet cenných kovů. Výše odměny je 
navržena v závislosti na charakteru sportovní soutěže (individuální, kolektivní, týmová, 
štafetová) a umístění (1., 2., 3.  místo): 1.  místo individuální soutěž – 1.000 Kč (kolektivní, 
týmová, štafetová - 800 Kč/osoba), 2. místo individuální soutěž –800 Kč (kolektivní, týmová, 
štafetová - 600 Kč/osoba), 3. místo individuální soutěž – 600 Kč (kolektivní, týmová, štafetová 
- 400 Kč/osoba). Odměny medailistům budou poskytnuty v celkové výši 36.600 Kč.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková 
 předsedkyně klubu zastupitelů 


