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Informace politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK) ze Zastupitelstva 
Libereckého kraje ze dne 28. 4. 2015

Dne 28.  4.  2015 se konalo 4.  Zastupitelstvo LK v roce 2015.  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/28-04-2015-navrh-programu-04-jednani-
zastupitelstva-2015

1) Bod 8: Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 75/15 - poskytnutí dotací z Dotačního 
fondu Libereckého kraje v rámci  podprogramu 1.1 Podpora rozvoje  jednotek požární 
ochrany obcí Libereckého kraje – Výzvy č. 1, 2, 3 a 4

Tímto  bodem  zastupitelé  schválili  přidělení  dotací  jednotkám požární  ochrany  na  pořízení 
jednovrstvých a vícevrstvých zásahových obleků, bot a rukavic, pořízení, doplnění a opravy 
prvků jednotného systému varování a vyrozumění obyvatelstva, pořízení a opravy mobilních a 
přenosných radiostanic včetně příslušenství a pořízení, opravy a údržbu ručních, hydraulických 
a pneumatických prostředků pro vyprošťování osob z havarovaných vozidel, stabilizaci vozidla, 
jímání provozních kapalin a označení místa zásahu. Celkem bude v rámci této výzvy podpořeno 
90 žádostí.

2) Bod č. 28: Statut dotačního fondu Libereckého kraje

Tímto bodem byly schváleny změny ve Statutu dotačního fondu Libereckého kraje z důvodu 
novely  zákona  250/2000  Sb.  Nové  znění,  nové  formuláře  Dotačního  fondu  LK  a  vzorové 
smlouvy naleznete přímo pod bodem 28.

3) Bod č.  31:  Změna rozpočtu -  rozpočtové opatření  č.  76/15 -  úprava kapitoly  917 04 -  
transfery odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu – poskytnutí dotace Technické 
univerzitě Liberec

Tímto bodem zastupitelé  schválili  přidělení  dotace  ve  výši  50.000 Kč,  která  bude využita  k  
ocenění  nejlepších  absolventů  v  magisterských  studijních  programech  nebo  bakalářských 
studijních programech v roce 2015.

http://Www.starostoveprolibereckykraj.cz/


4) Bod č. 40: Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 90/15 – navýšení příjmů kraje od SFDI 
na akci  “Financování  silnic  II.  a  III.  třídy  ve  vlastnictví  kraje“,  alokace  použitelných 
finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu Libereckého kraje na rok 
2015 a navýšení kapitoly 92006

Tímto bodem zastupitelé schválili uvolnění finančních prostředků ve výši 257.440.000, které 
budou použity na opravy silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje pro rok 2015. Část těchto  
prostředků ve výši 187.440.000 Kč byla získána jako účelová neinvestiční dotace ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury. Přesný seznam oprav naleznete přímo pod bodem 40.
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