
www.starostoveprolibereckykraj.cz

Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva
Libereckého kraje ze dne 28. 3. 2017

Dne 28.  3.  2017 se konalo 3.  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/28-03-2017-navrh-programu-03-jednani-
zastupitelstva-2017

1) Bod 20: Vyhlášení programu 7.6 „Podpora rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji“
v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje na rok 2017

Jedná se o schválení uvedeného dotačního programu, lhůta pro podání žádostí je od 3. 5. do 17.
5. 2017, celkový finanční objem určený pro tuto výzvu je 2 500 000 Kč. Veškeré podrobnosti
naleznete přímo pod bodem 20.

2) Bod  21:  Změna  rozpočtu  –  rozpočtové  opatření  č.  80/17  -  úprava  kapitoly  91707  –
Transfery  odboru  kultury,  památkové  péče  a  cestovního  ruchu  -  přidělení  dotací
postupovým přehlídkám

Tímto  bodem  zastupitelé  schválili  rozdělení  dotací  mezi  22  postupových  přehlídek
neprofesionálních uměleckých aktivit, jejichž seznam naleznete přímo pod bodem 21.  

3) Bod 24: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 81/17 - úprava kapitoly 926 07 – Dotační
fond,  odboru  kultury,  památkové  péče  a  cestovního  ruchu  -  přidělení  dotací  v  rámci
programu 7.5 Poznáváme kulturu

Jedná  se  o  poskytnutí  neinvestičních  dotací  z  rozpočtu  kraje  v  rámci  Dotačního  fondu
Libereckého kraje - a to z programu 7.5 Poznáváme kulturu  - v úhrnném objemu 41.536 Kč
sedmi úspěšným projektům. 

4) Bod 25: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 65/17, snížení výdajů v kapitole 914 08 –
Působnosti a navýšení výdajů v kapitole 917 08 – Transfery, poskytnutí účelových dotací v
rámci rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství 2017

Tímto bodem zastupitelé schválili poskytnutí účelových dotací v úhrnném objemu 3 674 000 Kč
na 11 projektů, jejichž seznam naleznete přímo pod bodem 25.
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5) Bod 31: „Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,
program 2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel“.

Jedná se o schválení dotace v úhrnné výši 105.943 Kč příjemci PVO s.r.o. na projekt Oprava a
údržba strojů zakoupených v roce 1920 – 1978 a příjemci Sdružení TULIPAN, z.s. na propagaci
výrobků vzniklých v chráněné dílně.

6) Bod 34: Vyhlášení programu č. 2. 6 – Podpora místní Agendy 21 v rámci Dotačního fondu
Libereckého kraje - oblast podpory regionální rozvoj

Tímto bodem zastupitelé schválili vyhlášení uvedeného programu, jehož účelem podpory je: 

1)  Popularizace  a  propagace  konceptu  udržitelného  rozvoje  a  jeho  praktických  realizací  v
metodické oblasti i v rámci konkrétních projektů na úrovni obcí, měst, mikroregionů, místních
akčních skupin,  podnikatelských subjektů i  nestátních neziskových organizací v Libereckém
kraji 

2) Podpora zapojování veřejnosti do plánování rozvoje

Lhůta pro podání žádostí je od 2. 5. do 19. 5. 2017, celkový finanční objem určený pro toto
vyhlášení programu je 1 000 000 Kč. Veškeré další informace najdete přímo pod bodem 34.

7) Bod 36: Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Libereckém kraji za školní
rok 2015-2016

Ke zpracování výroční zprávy za školní rok 2015/2016 byly použity statistické údaje z výkazů
škol a školských zařízení za toto období, popř. další údaje zjištěné odborem školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje.  Ekonomická část  obsahuje rozbor
financování škol a školských zařízení vztahující se k období kalendářního roku 2015. Celou
výroční zprávu naleznete přímo pod bodem 36. 

za klub zastupitelů SLK: Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů


