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Výroční zpráva

Úvodní slovo hejtmana Libereckého kraje
Vážení obyvatelé Libereckého kraje,
výroční zpráva, kterou právě držíte v rukou, se snaží
přiblížit, čím vším žil Liberecký kraj v uplynulém roce
2018. Seznamuje s projekty a akcemi, jež se podařilo
uvést v život a dokončit.
Dobrou zprávou bezesporu je, že se nám podařilo
snížit dluh kraje o více než 147 milionů korun, a to
na částku 504 milionů. Když to porovnáme s rokem
2013, kdy celkový dluh kraje činil bezmála 1,2 miliardy
korun, je to výrazný krok kupředu směrem k finanční
stabilitě. V tomto trendu chceme nadále pokračovat.
Bereme to jako důležitý závazek vůči všem obyvatelům kraje.
Vloni jsme investovali nejvyšší částky do unikátních
projektů typu Center odborného vzdělávání, kam putovalo téměř 594 milionů korun! Většina této částky
pochází z fondu Evropské unie. Centra uspěla žádostí o evropskou dotaci v silné konkurenci dalších projektů. Investujeme také do zdravotnictví, kam v roce
2018 šlo 385 milionů korun. Podařilo se nám také stabilizovat situaci kolem frýdlantské nemocnice.
V centru naší pozornosti zůstává také kvalita krajských
silnic. Za uplynulý rok jsme vynaložili více než miliardu
korun na opravy 95 kilometrů komunikací II. a III. třídy a podporujeme budování nových cyklotras napříč
krajem. Dále jsme vynaložili 753 milionů korun na zajištění dopravní obslužnosti v kraji. Jsem rád, že se nám
podařilo dokončit projekt Od zámku Frýdlant k zámku
Czocha za více než 207 milionů korun. Bezvadný stav
vozovek povede nejen k vyšší návštěvnosti dvou nádherných zámků a k dalšímu rozvoji často neprávem
opomíjených regionů, ale také pomůže víc propojit lidi
z obou stran společné hranice.
Důležitým krokem bylo též zahájení stavebních prací
na kancelářských a dílenských prostorách budoucího
podnikatelského inkubátoru, který podpoří nápady
začínajících firem a podnikatelů a pomůže jim uvést
je do praxe. Inkubátor vzniká rekonstrukcí budovy
D v blízkosti sídla Krajského úřadu Libereckého kraje, jehož okolí ostatně čeká již brzy také postupná
celková proměna. Vznikne zde parkovací dům, přes
Lužickou Nisu povede nová lávka a na břehu řeky si
budou lidé moci odpočinout na náplavce.
Zabýváme se tím, co obyvatele kraje trápí. V oblasti
Frýdlantska a Hrádecka jde o hrozbu úbytku podzemních vod v souvislosti s rozšiřováním těžby v polském
hnědouhelném dole Turów. Vyčlenili jsme 2,6 milionu korun na spolufinancování projektové a inženýr-
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ské přípravy navržených opatření, která by měla pomoci tyto obtíže vyřešit. Vážím si toho, že ani městům
a obcím v pohraničí není problém okolo polského
dolu lhostejný a aktivně se tak můžeme snažit najít
společné východisko. V této věci je důležité jednat nejen na regionální, ale i mezistátní úrovni a jsem rád,
že se toto téma dostalo i mezi důležité body, které
pravidelně projednává vláda České republiky.
Projektů, jimž se Liberecký kraj věnuje, je samozřejmě ještě mnohem více – kromě již zmíněných resortů
zdravotnictví a dopravy se zabýváme dalšími oblastmi. Poskytujeme příspěvky svým organizacím, spravujeme střední školy, staráme se o památky a kulturní
dědictví našeho regionu, nezapomínáme ani na hasiče, včelaře či myslivce, kteří neodmyslitelně patří i do
těch nejmenších obcí v kraji.
Mnoho dalšího o činnosti Libereckého kraje se lze dočíst v každoročně vydávané brožuře, kde na několika
desítkách stran textu hodnotíme výsledky své práce.
Ročenka je k dostání buď v tištěné podobě na krajském úřadu, anebo v elektronické podobě na webových stránkách Libereckého kraje.
Naší snahou je pracovat na zlepšení podmínek pro život všech, pro něž je kraj domovem. Nezapomínáme
přitom ani na turisty a návštěvníky našeho regionu.
Rok 2018 byl ve znamení investic. Věřím, že dokážeme v tomto nastoleném trendu úspěšně pokračovat.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

celostránkové
foto
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Přehled základních informací o kraji
včetně jeho symbolů
Liberecký kraj se rozprostírá na severu České republiky. Území zahrnuje sever České tabule, Jizerské
hory, západní Krkonoše s Krkonošským podhůřím
a východní část Lužických hor. Svým severním okrajem tvoří v délce 20 km státní hranici se Spolkovou
republikou Německo, na kterou navazuje 130 km
dlouhá hranice s Polskem. Východní část kraje sousedí s Královéhradeckým krajem, na jihu přiléhá ke
Středočeskému kraji a na západě ke kraji Ústeckému. Patří ke krajům s vyšším podílem dětí a nižším
podílem starších lidí.
Kraj má převážně průmyslový charakter. Rozvinut je
především průmysl skla a bižuterie, výroba a zpracování plastů, strojírenství a odvětví zpracovatelského
průmyslu s úzkou vazbou na výrobu automobilů. Tradiční textilní průmysl ztratil v důsledku útlumu v posledních letech svoje dominantní postavení.
Území Libereckého kraje tvoří českou část Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, který byl založen v roce 1991.
Tvoří ho tři hraniční oblasti nacházející se na území,
kde se stýkají hranice České republiky, Spolkové republiky Německo a Polské republiky.
Liberecký kraj nabízí vynikající přírodní i kulturní podmínky pro cestovní ruch, a to jak zimní (sjezdové i klasické lyžování – Krkonoše, Jizerské hory, Ještědsko-kozákovský hřbet, ale i Lužické hory), tak letní. V případě
letní varianty si lze zvolit téměř jakoukoli aktivitu – pěší
a cykloturistiku (jak na horách, tak v níže položených
oblastech – např. bývalý vojenský výcvikový prostor
Ralsko), horolezectví (skalní města v Českém ráji), koupání (Máchovo jezero, vodní toky), městskou turistiku
(Liberec, Turnov, Frýdlant, Jilemnice aj.), památkovou
turistiku (hrady, zámky, městské památkové zóny,
vesnické památkové rezervace a zóny). K nejnavštěvovanějším hradům a zámkům patří Sychrov, Trosky,
Frýdlant, Sloup, Zákupy, Bezděz, Lemberk, Valdštejn a
Hrubý Rohozec. Důležitou roli sehrávají i lázeňská místa. Svou bohatou kulturně historickou tradicí, která se
odráží ve velkém množství stavebních a historických
památek i kulturních zařízení, naláká každoročně do
regionu statisíce návštěvníků. Symbolem nejen pro široké okolí se stala jedinečná stavba horského hotelu
Ještěd. Architekt Karel Hubáček za tuto stavbu získal
prestižní Cenu Augusta Perreta.

nadregionálního významu patří především Severočeské muzeum v Liberci, Oblastní galerie Liberec
a Krajská vědecká knihovna Liberec. Mezi kulturní zařízení regionálního významu patří řada muzeí a galerií v různých částech kraje. V návaznosti na tradici skla
a bižuterie této oblasti se návštěvníkům nabízí např.
Sklářská muzea v Novém Boru, Kamenickém Šenově
a Železném Brodu, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Muzeum Českého ráje v Turnově vlastní
sbírky z oblasti geologie, mineralogie a dokumentace zlatnictví a šperkařství, které jsou jedinečné nejen
v rámci České republiky, ale i Evropy. Neméně důležitými zařízeními jsou knihovny a jejich pobočky
v nižších územních celcích. V hlavním městě kraje se
nachází nejstarší zoologická zahrada v ČR.

Symboly kraje
Znak a vlajka

Logotyp

Znak i vlajka mají podobu červeno-modře čtvrceného štítu, kde v prvním a čtvrtém poli je český lev, ve
druhém stříbrné loukoťové kolo a ve třetím stříbrný
vydutý hrot, který odkazuje na významný přírodně
krajinný, stavební a kulturní prvek kraje – Ještěd –
a připomíná rovněž obecně horský či podhorský
charakter kraje. Zemský znak v prvním a čtvrtém
poli symbolizuje příslušnost kraje k historickému
území Čech. Ve druhém poli je vozové kolo převzaté ze štítku znaku uděleného Liberci roku 1577
císařem Rudolfem II. Jedná se vlastně o rodový erb
pánů z Redernu, kteří vládli městu od roku 1558
a zasloužili se výrazně o jeho rozvoj.

Logotyp byl vytvořený v duchu motta: „Dynamika –
stabilita – jistota“. Základním grafickým motivem
logotypu je stylizace kontinuální dynamiky pohybu. Dynamický pohyb simuluje expanzi a pokrok
směřující k obecné prosperitě (červená), ovšem
důmyslně založené na zdravé rozvaze a zodpovědnosti (zklidňující šedá uprostřed). Svou trojitou souběžnou linií evokuje logotyp vzájemnou koordinaci
všech zúčastněných aspektů v životě s důrazem kladeným na klidný kontinuální pohyb směřující k cíli.
Sama grafická nadsázka spojuje sportovní tradici se
sportovní současností a nedalekými budoucími cíli
a navíc umocněna sportovním duchem podporuje
motivaci i přirozenou soupeřivost.

Liberecký kraj je krajem s velkými možnostmi v oblasti
studia. Technická univerzita v Liberci s fakultami strojní; textilní; přírodovědně-humanitní a pedagogickou;
ekonomickou; umění a architektury; mechatroniky,
informatiky a mezioborových studií a ústav zdravotnických studií nabízí studijní programy všech stupňů
a forem. Dále má mládež možnost studovat na mnoha středních školách (gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště, integrované střední školy,
speciální školy).

Seznam obcí s rozšířenou působností
v Libereckém kraji:
Česká Lípa
Frýdlant
Jablonec nad Nisou
Jilemnice
Liberec
Nový Bor
Semily
Tanvald
Turnov
Železný Brod

www.mucl.cz
www.mesto-frydlant.cz
www.mestojablonec.cz
www.mestojilemnice.cz
www.liberec.cz
www.novy-bor.cz
www.semily.cz
www.tanvald.cz
www.turnov.cz
www.zelbrod.cz

Bohatá kulturně historická tradice kraje se odráží
nejen ve velkém množství stavebních a historických
památek, ale i v kulturních zařízeních. K institucím
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Struktura orgánů Libereckého kraje
V. volební období
VOLENÉ
ORGÁNY

ZASTUPITELSTVO

VÝBORY

Rada Libereckého kraje – rozdělení mandátů
Rada LK 2018 – V. volební období
rozdělení mandátů v RK – celkem 9 členů
Martin Půta
hejtman (SLK)

hejtman

Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení
resortu dopravy, investic
a veřejných zakázek (SLK)

náměstek

KRAJSKÝ ÚŘAD

RADA

HEJTMAN

KOMISE

VÝBOR FINANČNÍ

KOMISE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE

VÝBOR KONTROLNÍ

KOMISE PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY, CIZINCE
A SOCIÁLNÍ ZAČLEňOVÁNÍ

VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

KOMISE PROTIDROGOVÁ

VÝBOR DOPRAVY

RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE LIBERECKÉHO KRAJE

VÝBOR HOSPODÁŘSKÉHO A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

REDAKČNÍ RADA PERIODIKA KRAJ – PŘÍLOHA LIBERECKÉHO KRAJE

VÝBOR ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

KOMISE REVITALIZACE RALSKA

VÝBOR ZDRAVOTNICTVÍ

KOMISE PRO KRAJSKOU VĚDECKOU KNIHOVNU V LIBERCI

VÝBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

KOMISE PRO MUZEUM ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ

VÝBOR CESTOVNÍHO RUCHU, PAMÁTKOVÉ PÉČE A KULTURY

KOMISE PRO VLASTIVĚDNÉ MUZEUM A GALERII V ČESKÉ LÍPĚ

VÝBOR PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT

KOMISE PRO SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI
KOMISE PRO OBLASTNÍ GALERII LIBEREC

Petr Tulpa
náměstek hejtmana, řízení
resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti (SLK)

SLK

náměstek

Jiří Löffelmann
člen rady kraje, řízení resortu
životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova (SLK)

člen rady

Květa Vinklátová
členka rady kraje, řízení resortu
kultury, památkové péče
a cestovního ruchu (SLK)

členka rady

Jitka Volfová
statutární náměstkyně hejtmana,
řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky (ANO 2011)

statutární náměstkyně

Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení resortu
hospodářského a regionální
rozvoje, evropských projektů
a územního plánování (ANO 2011)

ANO

2011

členka rady

Pavel Svoboda
náměstek hejtmana, řízení
resortu sociálních věcí (ČSSD)

ČSSD

náměstek

Přemysl Sobotka
náměstek hejtmana, řízení
resortu zdravotnictví (ODS)

ODS

náměstek

KOMISE ARCHITEKTŮ A URBANISTŮ
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Komise RK 2018 – V. volební období
výčet a složení komisí
Komise pro nakládání s nemovitým majetkem kraje

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje

Předseda:

Instituce

Jméno

Člen / Zástupce

Zástupce Libereckého kraje

Radka Loučková Kotasová

Členka/Předsedkyně

RK

Petr Tulpa

Zástupce

RK

Pavel Mokrý

Člen

Miroslav Malý

Zástupce

Jaroslav Semerád

Člen

Josef Šorm

Zástupce

Jan Marek

Člen

Jaromír Ficek

Zástupce

Miroslav Krejčík

Člen

x

Zástupce

Jitka Volfová

statutární náměstkyně hejtmana, řízení rezortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky
členka RK

Místopředsedové:

Marek Pieter

náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
člen RK

Pavel Svoboda

náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
člen RK

Petr Tulpa

náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti
člen RK

Členové:

Vladimír Koudelka

vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku

Drahomír Nesvadba

odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Andrea Klimečková

odbor sociálních věcí

Anna Matoušková

ekonomický odbor

Ivana Skrbková

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (do 6. 11. 2018)

Ivana Míčková

odbor zdravotnictví

Petr Neumann

odbor dopravy

Tomáš Charypar

odbor kancelář ředitele – oddělení hospodářské správy

Jaroslav Havelka

nominován KSČM – není členem Zastupitelstva LK

Robert Táborský

nominován SPD+SPO – není členem Zastupitelstva LK

Aleš Bělohradský

nominován ZpLK – není členem Zastupitelstva LK

Jiří Hnilička

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (od 7. 11. 2018)

Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování
Předseda:

Pavel Svoboda

náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
člen RK

Členové:

Miroslav More

SLK (do 19. 6. 2018)

Martina Teplá

ANO 2011
členka ZK

Tajemník:
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Komise RK

Jaroslav Havelka

KSČM

Michaela Albrechtovová

ODS

Lukáš Jirotka

ZpLK

Jiří Horáček

SDP+SPO

Luděk Tesarčík

KÚLK, OŠMTS

Lubomír Záleský

Úřad práce Liberec

Pavel Pech

Agentura pro sociální začleňování

Danuše Trojáková

KŘ Policie ČR

Le Van Bana

Svaz Vietnamců Libereckého kraje

Radek Šandor

Asociace romských aktivistů Libereckého kraje

Dušan Gorol

Česko-romské občanské sdružení Nový Bor (do 19. 6. 2018)

Milan Horvát

SLK (od 20. 6. 2018)

Žaneta Kaprasová

Česko-romské občanské sdružení Nový Bor (od 20. 6. 2018)

Václav Strouhal

KÚ LK, koordinátor pro záležitostí národnostních menšin a cizinců

Technická univerzita v Liberci
Unie školských asociací Liberecký kraj
VÚTS a.s.
MSV SYSTEMS CZ, s.r.o.
MODELÁRNA LIAZ s.r.o.
TOPTEC
CRYTUR spol. s r.o.
Svaz výrobců skla a bižuterie

Vojtěch Pražma

Člen

x

Zástupce

Vít Lédl

Člen

Radek Melich

Zástupce

Karel Blažek

Člen

x

Zástupce

Pavel Kopáček

Člen

x

Zástupce

MemBrain s.r.o.

Jiří Truhlář

Člen

Lukáš Hartych

Zástupce

CLUTEX

Libuše Fouňová

Člen

Miloš Beran

Zástupce

SurfaceTreat a.s.
DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.
LENAM s.r.o.
Krajská hospodářská komora Liberec
Krajská nemocnice Liberec
NANOPROGRESS z.s.

Petr Špatenka

Člen

Monika Pavlatová

Zástupce

Luboš Fendrych

Člen

Tomáš Švagerka

Zástupce

Antonín Potěšil

Člen

x

Zástupce

Vladimíra Žďárská

Člen

Jiří Malach

Zástupce

Petr Moos

Člen

Luděk Nečesaný

Zástupce

Lucie Vysloužilová

Člen

Luboš Komárek

Zástupce

ARR – Agentura regionálního

Philipp Roden

Člen

rozvoje, spol s r.o.

Petr Dobrovský

Zástupce

Komise architektů a urbanistů
Předseda:

Jiří Suchomel

Členové:

Tomáš Hradečný
Filip Horatschke

Komise RK
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Komise pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, příspěvkovou organizaci

Komise protidrogová
Předseda:

Pavel Svoboda

náměstek hejtmana (ČSSD)

Předseda:

Petr Tulpa

náměstek hejtmana Libereckého kraje

Místopředseda:

David Adameček

člen RK

Místopředseda:

David Václavík

zastupitel Statutárního města Liberec

odborné zastoupení, ADVAITA, z. ú.

Členové:

Jana Damborská

Členové:

Petr Hampacher

KÚ LK (do 18. 9. 2018)

odborné zastoupení, Maják, o. p. s.

Vít Richter

ředitel Knihovního institutu Národní knihovny Praha

Jaromír Hons

odborné zastoupení, KNL, a. s.

Věra Vohlídalová

zastupitelka Statutárního města Liberec

Veronika Kotková

odborné zastoupení, PN Kosmonosy

René Brož

KÚ LK (od 19. 9. 2018)

Vladimír Lukášek

odborné zastoupení, KŘ PČR

Radoslava Žáková

KÚ LK – OŠMTS – krajská školská koordinátorka prevence

Pavel Plaček

odborné zastoupení, Laxus z. ú. (do 31. 1. 2018)

Jiří Simeth

odborné zastoupení, Most k naději, z. s.

Alena Švejdová

odborné zastoupení, MěÚ Frýdlant

Alena Tesarčíková

odborné zastoupení, PMS ČR, středisko Liberec

Nela Švitorková

odborné zastoupení, KHS LK se sídlem v Liberci

Martina Sejkorová

politické (SPD+SPO) zastoupení, členka ZK

Vít Šlechta

politické (ODS) i odborné zastoupení, lékař (Libštát, Semily)

Josef Váňo

odborné zastoupení, speciální pedagog OVT,
Věznice Stráž pod Ralskem

Tajemnice:

Aleš Vaněk

odborné zastoupení, Laxus z. ú. (od 6. 3. 2018)

Jana Pavlů

KÚ LK – OSV – krajská protidrogová koordinátorka

Redakční rada periodika KRAJ – příloha Libereckého kraje
Předseda:

Květa Šírová

KÚ LK, odbor kancelář hejtmana

Členové:

Květa Vinklátová

členka RK, nominována za SLK

Pavel Svoboda

člen RK, nominován za ČSSD

Martina Teplá

členka ZK, nominována za ANO 2011

Jan Dvořák

člen ZK, nominován za KSČM

Radovan Vích

člen ZK, nominován za SPD+SPO

Jiří Římánek

nominován za ZpLK

Vladimír Kordač

nominován za ODS

Ivana Jarošová

KÚ LK, odbor kancelář ředitele

Andrea Fulková

KÚ LK, odbor kancelář hejtmana

Předseda:

Jitka Volfová

statutární náměstkyně hejtmana

Místopředseda:

Jiří Löffelmann

člen rady kraje

Členové:

Radka Loučková Kotasová

členka rady kraje

Marek Pieter

náměstek hejtmana

Květa Vinklátová

členka rady kraje

Jitka Šádková

vedoucí OŽPZ, KÚ LK

František Kaiser

starosta města Mimoň

Jiří Hauzer

předseda mikroregionu Podralsko

Jan Růžička

ředitel KSS LK, p. o.

Stanislav Ludvík

předseda správní rady Geoparku Ralsko

Roman Lenner

člen správní rady Geopark Ralsko

Tomáš Rychtařík

předseda LAG Podralsko

Miloš Tita

starosta města Ralska, zastupitel LK

Miloslav Tůma

místostarosta město Ralsko

Libor Strakoš

Vojenské lesy a statky s.p., divize Mimoň

Komise RK

Předseda:

Květa Vinklátová

členka Rady Libereckého kraje

Místopředseda:

Michal Hron

zastupitel Statutárního města Liberec

Členové:

René Brož

KÚ LK

Petra Hejralová

ředitelka Městského muzea Železný Brod

Libuše Vítová

zastupitelka Statutárního města Liberec

Komise pro Oblastní galerii Liberec, příspěvkovou organizaci
Předseda:

Martin Půta

hejtman Libereckého kraje

Místopředseda:

Jan Stolín

zástupce Statutárního města Liberec

Členové:

Martin Féna

KÚ LK

Miloš Kadlec

ředitel územní památkové správy Sychrov

Jaroslav Zámečník

zastupitel Statutárního města Liberec

Komise pro Muzeum českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizaci
Předseda:

Hana Maierová

zastupitelka Libereckého kraje

Místopředseda:

Jana Svobodová

místostarostka Města Turnov

Členové:

Martin Féna

KÚ LK

Martina Marková

MěÚ Turnov

Eva Dittertová

ředitelka Náprstkova muzea Praha

Komise pro Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě, příspěvkovou organizaci

Komise Revitalizace Ralska
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Komise pro Severočeské muzeum v Liberci, příspěvkovou organizaci

Předseda:

Jitka Volfová

statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje

Místopředseda:

Alena Šafránková

místostarostka Města Česká Lípa

Členové:

René Brož

KÚ LK

Eva Reslová

předsedkyně poradního sboru pro sbírkotvornou činnost

Jan Rubický

zastupitel Města Česká Lípa

Komise RK
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Zastupitelstvo LK 2018 – V. volební období

Martin Půta SLK

Michael Canov SLK

Tomáš Hocke SLK

Hana Maierová SLK

Jan Farský SLK

Marek Pieter SLK

Eva Burešová SLK

Květa Vinklátová SLK

zastupitel od 8. 10. 2016 do 29. 1. 2018

Lena Mlejnková SLK

Vladimír Boháč SLK

Jaromír Dvořák SLK

Milan Kouřil ANO 2011

Radka Loučková Kotasová
ANO 2011

Michal Kříž ANO 2011

Robert Gamba ANO 2011

Roman Hejna ANO 2011

Pavel Svoboda ČSSD

Jan Mečl ČSSD

Romana Žatecká ČSSD

Tomáš Hudec ČSSD

Stanislav Mackovík KSČM

Miloš Tita KSČM

Pavlína Nováková Hrabálková
KSČM

Petr Beitl ODS

Dan Ramzer ODS

Přemysl Sobotka ODS

Juraj Raninec ODS

Zuzana Kocumová ZpLK

Jan Korytář ZpLK

Jaromír Baxa ZpLK

Radovan Vích SPD+SPO

Martina Sejkorová SPD+SPO

Vladimír Stříbrný SLK

Jan Dvořák KSČM
Jiří Ulvr SLK

Jiří Löffelmann SLK

Petr Tulpa SLK

Vladimír Mastník SLK

zastupitel od 8. 10. 2016 do 24. 5. 2018

Vít Němeček ODS
Daniel David SLK

Jan Sviták SLK

Josef Horinka SLK

zastupitel od 30. 1. 2018
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Martina Teplá ANO 2011

Zastupitelstvo Libereckého kraje

Roman Baran ANO 2011

zastupitel od 1. 3. 2018

František Lufinka SLK
zastupitel od 24. 5. 2018

Josef Šedlbauer ZpLK
Jitka Volfová ANO 2011

zastupitel od 8. 10. 2016 do 28. 2. 2018

Martin Brož ANO 2011

SLK I 18

ANO 2011 I 9

ZpLK I 4

SPD + SPO I 2

ČSSD I 4

KSČM I 4

ODS I 4

Zastupitelstvo Libereckého kraje
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Zastupitelstvo LK 2018 – V. volební období
Rozdělení mandátů
Politická strana

Počet mandátů

SLK (Starostové pro Liberecký kraj)
ANO 2011
ČSSD (Česká strana sociálně demokratická)
KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy)
ODS (Občanská demokratická strana)
ZpLK (Změna pro Liberecký kraj)
SPD+SPO koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
a Strana Práv Občanů (SPO)

18
9
4
4
4
4

Celkem

Výbor finanční (15 členů)

SLK 18

ANO 2011 9

ČSSD 4

KSČM 4

ODS 4

ZpLK 4

SPD + SPO 2

Zastupitelstvo Libereckého kraje

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Anna Matoušková

Předseda:

Tomáš Hocke

SLK

Místopředseda:

Vladimír Richter

ODS

Členové:

Ilja Štěpánek

SLK

Michal Hron

SLK

Jana Čechová

SLK

Kateřina Malá

SLK

Stanislava Silná

SLK do 21. 2. 2018

Pavel Šorf

SLK od 27. 2. 2018

2

člen ZK

Tajemník:

Petra Řepíková

Předseda:

Miloš Tita

KSČM

člen ZK

Místopředseda:

Radovan Vích

SPD + SPO
do 16. 2. 2018

člen ZK

Jiří Jiráň

ANO 2011

Členové:

Vladimír Vondráček SLK
František Pešek

KSČM do 25. 9. 2018

Ivana Jablonovská ZpLK
Renata Jirková

ANO 2011
do 27. 11. 2018
ANO 2011

Martin Půta
Michael Canov
Tomáš Hocke
Hana Maierová
Jan Farský

SLK
SLK
SLK
SLK
SLK

Jan Majzner

SPD + SPO

Jiří Jiráň

František Chot

KSČM

Miloslav Janoušek ČSSD

Kamila Lubasová

ZpLK

Juraj Raninec

ODS

Přemysl Šulc

ANO 2011

Petr Ullrich

SLK

Marek Pieter
Eva Burešová
Květa Vinklátová
Lena Mlejnková
Vladimír Boháč
Jaromír Dvořák
Vladimír Stříbrný
Jiří Ulvr
Jiří Löffelmann
Petr Tulpa
Vladimír Mastník

SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK

Pavel Bednář

ANO 2011

Jiří Římánek

ZpLK

Pavlína Nováková
Hrabálková

KSČM od 25. 9. 2018

Lenka Urbánková

ANO 2011
od 27. 11. 2018

Ladislav Adam

SPD+SPO
od 27. 2. 2018

do 29. 1. 2018

do 24. 5. 2018

17 Daniel David
18 Jan Sviták
Josef Horinka
od 30. 1. 2018

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Výbor kontrolní (11 členů)

Tajemník:

45
01
02
03
04
05
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Výbory ZK 2018 – V. volební období
výčet a složení výborů

SLK
SLK
SLK

František Lufinka

SLK

Jitka Volfová
Martina Teplá
Roman Baran
Martin Brož
Milan Kouřil
Radka Loučková Kotasová
Michal Kříž
Robert Gamba
Roman Hejna
Pavel Svoboda
Jan Mečl
Romana Žatecká
Tomáš Hudec
Stanislav Mackovík
Miloš Tita
Pavlína Nováková Hrabálková
Jan Dvořák
Petr Beitl

ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
ODS

od 24. 5. 2018

do 28. 2. 2018

Stanislav Valdman ČSSD
Jitka Mrákotová

ČSSD

František Gábor

společná nominace
do 27. 2. 2018

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
(15 členů)

Výbor dopravy (15 členů)
Tajemník:

Soňa Kohoutová

Tajemník:

Markéta Bárová

Předseda:

Milan Kouřil

ANO 2011

Předseda:

Robert Gamba

člen ZK

Místopředseda:

Bohumil Kašpar

ČSSD

člen ZK

Členové:

Luděk Sajdl

SLK

SLK

František Kaiser

SLK

Eva Zbrojová

SLK

Vladimír Mastník

František Lufinka

SLK

SLK
do 23. 5. 2018

Tomáš Vlček

SLK

Pavel Krejčí

SPD+SPO
do 18. 2. 2018

Jiří Vařil

KSČM do 28. 8. 2018

Místopředseda:
Členové:

Jaromír Dvořák
David Václavík

ANO 2011
SLK

Martina Sejkorová SPD+SPO

členka ZK

KSČM

Vladimír Vyhnálek SLK

Dana Lysáková

KSČM

Tomáš Levinský

SLK

Jana Jetmarová

ZpLK

Miroslav Hudec

ZpLK

Šárka Červinková

ČSSD

Martin Brož

ANO 2011

Pavel Šulc

ANO 2011
do 28. 8. 2018

Jan Stejskal

ODS

Petr Karásek

ODS do 26. 2. 2018

Josef Jeníček

společná nominace
SLK od 29. 5. 2018

Františk Pešek

KSČM od 25. 9. 2018

Alexandra Rybářová ANO 2011
Jarmila Stránská

ANO 2011

Martin Ditrich

ODS

Eva Bartoňová

společná nominace

37 Dan Ramzer
38 Přemysl Sobotka
39 Vít Němeček
Juraj Raninec

ODS
ODS
ODS
ODS

Ing. Ivan Jágr

ANO 2011
od 28. 8. 2018

40
41
42
43
44
45

ZpLK
ZpLK
ZpLK
ZpLK
SPD+SPO
SPD+SPO

Jaromír Červenka

SPD+SPO
od 27. 2. 2018

Pavel Janoušek

ODS od 27. 2. 2018

Zuzana Kocumová
Jan Korytář
Josef Šedlbauer
Jaromír Baxa
Radovan Vích
Martina Sejkorová

člen ZK

Miroslav Beran

Jan Sviták

od 1. 3. 2018

člen ZK

Výbory ZK

člen ZK

17

Výbor pro tělovýchovu a sport (15 členů)
Tajemník:

Markéta Bárová

Předseda:

Vladimír Boháč

Místopředseda:

Členové:

Výbor hospodářského a regionálního rozvoje
(15 členů)

člen ZK

Tajemník:

Lukáš Chmel

ODS
do 26. 2. 2018

člen ZK

Předseda:

Romana Žatecká

ČSSD

členka ZK

Místopředseda:

Jan Sviták

člen ZK

Vladimír Kopal

ODS
od 27. 2. 2018

člen ZK

SLK
do 29. 5. 2018

Petr Strnad

SPD+SPO

Šárka Kalvová

KSČM

Štěpán Slaný

SLK

Jiří Veselka

SLK

Milan Hornych

SLK

Petr Beitl

SLK

Mgr. Jiří Ulvr
Členové:

František Svoboda SLK do 26. 2. 2018

člen ZK

Radmila Bártová

Předseda:

Jan Farský
Jan Mečl

SLK
do 26. 2. 2018

člen ZK

ČSSD
od 29. 5. 2018

Místopředsedkyně: Jana Pastuchová

ANO 2011

Členové:

Lucie Strnádková

SLK

Karel Daďa

SLK
SLK

Tajemník:

Bohumila Munzarová

Předseda:

Hana Maierová

Místopředsedkyně: Jana Vančatová

Členové:

SLK

členka ZK

ANO 2011
do 30. 10. 2018

Josef Svoboda
místopředseda
od 27. 3. 2018

KSČM

Daniel David

SLK

František Kučera

SLK

Petr Matyáš

SLK

Lukáš Pohanka

SLK

člen ZK

Markéta Khauerová

SLK

Jiří Formánek

SLK

Jiří Bartoš

SLK

Jaroslav Kořínek

SLK

Jitka Rotková

SPD+SPO

Vladimír Opatrný

SPD+SPO

Stanislav Mackovík KSČM

člen ZK

Martina Sejkorová SPD+SPO

Josef Vondruška

KSČM

Zuzana Kocumová ZpLK

členka ZK

Michal Panáček

ZpLK

Jindřich Felcman

ZpLK

Stanislav Kolomazník ANO 2011

Miroslav Boreš

ANO 2011

Jindřich Zeman

ČSSD

Lenka Urbánková

ANO 2011

Stanislav Říha

ANO 2011

Michal Kříž

ANO 2011

Pavel Novák

ČSSD

Pavla Řehtáčková

ČSSD

Milan Kroupa

Jiří Kalenský

společná nominace

Tomáš Ploc

ODS

Petr Žídek

ODS

Miloš Krčmář

společná nominace

Lena Mlejnková

SLK
od 29. 5. 2018

Jana Svobodová

ANO 2011
do 30. 10. 2018

Roman Hejna

ANO 2011

Jaroslav Knížek

ANO 2011

Martin Jahoda

ANO 2011

Tomáš Hudec

ČSSD

Jiří Stodůlka

ODS

Michael Georgiev

společná nominace

Tomáš Valoušek

ZpLK

Jaroslav Švehla

ANO 2011
do 27. 2. 2018
ODS

Milan Hejduk

SLK od 27. 2. 2018

Lidie Vajnerová

společná nominace

Osvald Süsse

SLK od 29. 5. 2018

Ondřej Hink

Stanislav Říha

ANO 2011
od 24. 4. 2018

ANO 2011
od 30. 10. 2018

Jaroslav Čech

ANO 2011
od 30. 10. 2018

člen ZK

člen ZK

Výbor sociálních věcí (15 členů)
Tajemník:

Jana Pavlů

Tajemník:

Tomáš Komrzý

Předseda:

Dan Ramzer

Předseda:

Roman Baran

ANO 2011

člen ZK

Místopředsedkyně: Jana Rothschedlová

ČSSD

Místopředseda:

Vladimír Stříbrný

SLK

člen ZK

Členové:

Jiří Miler

SLK

Robert Prade

SLK

Iva Kreisingerová

SLK

SPD+SPO

Lenka Malá

SLK

SLK

Věnceslava Drábková

SPD+SPO

Petr Kubíček

SLK

Taťjana Nováková

KSČM

Josef Souček

KSČM

Miroslav Šikola

SLK

SLK

Martina Teplá

ANO 2011

Jiří Římánek

ZpLK

Jiří Kratochvíl

ANO 2011

David Pražák

ANO 2011

Naděžda Jozífková

ODS

Zuzana Wudyová

ANO 2011

Taťána Janoušková

společná nominace

Jaroslav Křupala

ČSSD

Zora Machartová

Jindřich Kvapil

ODS

Lenka Binderová

Josef Jadrný

společná nominace
do 27. 2. 2018

Jiří Hušek

společná nominace
od 24. 4. 2018

Jiří Černý

SLK

Jan Dvořák

KSČM

Jan Bartoš
Petr Kreisinger

Michal Rezler

Výbory ZK

Tajemník:

Výbor cestovního ruchu, památkové péče
a kultury (15 členů)

Michal Mrázek

Výbor zemědělství a životního prostředí
(15 členů)

Členové:
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člen ZK

SLK
místopředseda
od 29. 5. 2018
Markéta Humpoláková SLK

Výbor zdravotnictví (15 členů)

člen ZK

ODS

členka ZK

člen ZK

členka ZK

Výbory ZK

19

Snížení dluhu o

147
mil. Kč
Snížili jsme dluh Libereckého
kraje na částku 504 mil. Kč.

Liberecký kraj udržuje silnice
II. a III. třídy. V roce 2018
činily náklady na opravy
a údržbu 1,023 mld. Kč.

RESORT HEJTMANA

2 076
km

753
mil. Kč

Liberecký kraj dotuje
jízdenky ve veřejné
dopravě.

Podpora významných akcí v Libereckém kraji
záštitami členů Rady Libereckého kraje
Záštity jsou přebírány nad akcemi celokrajského, případně místního rozsahu, nebo nad akcemi nadregionálního, celostátního nebo mezinárodního významu,
a to výhradně se souhlasem členů Rady Libereckého
kraje.

Finanční podpora v rámci udělených záštit je účelové poskytnutí finančních prostředků kraje na základě
jednorázového odůvodněného rozhodnutí příslušného orgánu kraje na významnou celospolečenskou,
kulturní, sportovní, dobročinnou nebo jinou událost.

Akce jsou realizovány na území Libereckého kraje,
nejedná-li se o účast žadatele, sídlícího na území Libereckého kraje nebo reprezentujícího Liberecký kraj,
např. na celostátních či mezinárodních akcích s místem konání akce mimo území Libereckého kraje.

Žádostí o záštitu bylo v roce 2018 přijato celkem 252,
z toho radní Libereckého kraje převzali záštitu nad celkem 236 akcemi. U 99 akcí se jednalo o záštitu s finanční podporou. Hejtman Libereckého kraje udělil celkem
116 záštit.

Kalendárium 2018

ÚNOR
Na 13. benefičním plese hejtmana se vůbec poprvé
v jeho historii podařilo vybrat přes milion korun.
Peněžní dary a část tržeb ze vstupenek byly věnovány třem organizacím – Centru Amélie Liberec,
Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a Nadačnímu
fondu Ozvěna.

DUBEN
LEDEN
Rok 2018 byl Rokem Republiky. Liberecký kraj nechal k jubileu vytvořit výtvarníkem Janem Bažantem
vlastní logo, které bylo poprvé použito na nástěnném kalendáři. Kalendář pak v květnu téhož roku
získal ocenění za podporu cestovního ruchu na výstavě Reklama Polygraf v kategorii Nástěnný kalendář.
K tomuto významnému výročí se během celého roku
uskutečnilo po celém kraji nespočet vzpomínkových
a retro kulturních, sportovních, společenských akcí.
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BŘEZEN
V roce 2018 začala psát Jizerská 50 nový příběh, ojedinělý – umělecký. Zrodila se kolekce obrazů, grafik, soch, kreseb a fotografií na téma Jizerská 50
od 14 uznávaných autorů jako: Anderlová, Flejšar,
Komárek, Šafránek, Tesaro, Wagenknecht.

Díky objednávce Libereckého kraje prodloužily České
dráhy dva páry víkendových rychlíků z Tanvaldu až do
Kořenova a Harrachova. Vzniklo tak nové přímé spojení Prahy a Mladé Boleslavi s horskými středisky na severu Čech. Obslužnost zajišťují modernizované motorové
vozy řady 854.2 s pohodlným interiérem a možností
přepravit pět jízdních kol. Kraj taktéž směřuje k zabezpečení veřejné dopravní obslužnosti vlastní společností, tzv. vnitřním autobusovým dopravcem, společností
Autobusy LK, s.r.o. Velkých změn v dopravě doznali
i cestující. Po šesti letech došlo k celkové úpravě nabídky jízdného IDOL nejen v Liberci, ale i ve všech městech
s MHD v Libereckém kraji, která stanovují tarify platné pro tarifní zóny na území těchto měst, tj. Liberce,
Jablonce nad Nisou, České Lípy a Turnova. Od 2. ledna
2018 je v Evropském domě pro téměř 100 000 zákazníků otevřeno plně funkční nové Zákaznické centrum
veřejné dopravy.
Resort hejtmana
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KVĚTEN
V květnu se konaly akce k Mezinárodnímu dni rodiny. Od roku 2015 běží v kraji kampaň MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost nebo vzácnost?“,
do které je zapojeno 10 místních organizací, ty
oslovily téměř 13 000 lidí. Tváří Týdne náhradního
rodičovství se pak v říjnu stal útočník Bílých Tygrů
Liberec Michal Bulíř.

ČERVENEC
Léto i podzim patřily v roce 2018 nejen v Libereckém kraji k velmi suchým. Nejhorší situace v kraji
byla na Českolipsku, kde byl v průběhu léta opakovaně vyhlášen krizový stav se zvýšeným nebezpečím
vzniku požáru. I proto Liberecký kraj již dlouhodobě podniká opatření vedoucí k zadržování vody
v krajině či bojuje proti rozšiřování těžby v příhraničních uhelných dolech.

ZÁŘÍ
Spolupráce s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje byla v roce 2018 pestrá. Kraj finančně podpořil
nejen obce či jednotlivé sbory. V Praze vzdali hasiči poctu výročí 100 let československé státnosti největší ručně
ovládanou fontánou a vytvořili světový rekord, který
byl zapsán do české databanky rekordů. V Doksech byla
v červnu otevřena provizorní non-stop hasičská stanice.
V srpnu se konalo v Liberci Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu.

ŘÍJEN
ČERVEN
Liberecký kraj bude od 23. do 28. června 2019 hostit
Hry IX. letní olympiády dětí a mládeže 2019. V červnu
2018 bylo představeno logo Her, jehož autorem je žák
liberecké střední školy. Kmotry loga a současně prvními patrony dětské olympiády se stali reprezentanti
České republiky Michaela Nečasová a Petr Knop. Na
zimní variantě těchto unikátních Her pak v roce 2018
v konkurenci 630 mladých sportovců získali školáci Libereckého kraje jasné prvenství.

24

Resort hejtmana

SRPEN
Půl století uplynulo od invaze vojsk Varšavské
smlouvy do Československa. V úterý 21. srpna si Liberečané na náměstí Dr. Edvarda Beneše toto výročí připomněli akcí s názvem Jednadvacátého. Liberec byl jedním z prvních velkých měst republiky,
kudy se kolony tanků a obrněných vozů prohnaly
směrem k Praze. Vojska za sebou ve městě nechala
9 mrtvých a 45 zraněných.

Celkem 195 dětí z deseti základních uměleckých škol
z Libereckého kraje odehrálo v průběhu října pět představení s názvem „O životě jedné republiky“ a oslavilo
tak kulaté výročí vzniku československého státu. Rok
2018 se ve školství nesl ve znamení velkých přestaveb,
neboť díky přispění fondů z Evropské unie buduje Liberecký kraj za částku téměř 600 mil. Kč celkem osm center
odborného vzdělávání (COV). Vybrané střední a vyšší odborné školy získají nejmodernější dílny, laboratoře, nové
stroje z praxe, které umožní zajistit praktickou výuku.

LISTOPAD
V listopadu 2018 koupil Liberecký kraj za 9 mil. Kč laparoskopickou věž, osmometr, rentgenky do CT a injekčního systému do Nemocnice s poliklinikou v České Lípě.
V České Lípě bylo otevřeno i nové oddělení novorozenecké JIP či Hemodialyzačního střediska. Ve stejném roce
se zmodernizoval vozový park Zdravotnické záchranné
služby Libereckého kraje. Za 41,5 mil. Kč bylo pořízeno
10 vozů značky Mercedes-Benz Sprinter Rychlé lékařské
pomoci a Rychlé zdravotnické pomoci. Přibyly i lékařské
vozy randez vous a referenční auta. Rada Libereckého
kraje jmenovala krajské odborníky pro obor onkologie, vnitřního lékařství a chirurgie liberecké a českolipské nemocnice pro neustálé zlepšování zdravotní péče
v kraji. V listopadu se status krajského odborníka rozšířil i do jablonecké a jilemnické nemocnice.

PROSINEC
V kraji se navracíme k tradicím, proto od roku 2012 oceňuje Liberecký kraj „Mistry tradiční rukodělné výroby
Libereckého kraje“. Jedná se o výrobce činné v oborech
tradiční rukodělné výroby, kteří jsou ohroženi nebo jim
přímo hrozí zánik. Myslíme však i na budoucnost, proto
formou „startovacích voucherů“ pomáháme nastartovat podnikatelské záměry nejen v technických oborech
a přivést je do života. Inovativní prostředí má nadále
rozvíjet i Liberecký podnikatelský inkubátor Lipo.ink.

Resort hejtmana
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Vztahy s veřejností
Kontaktní centrum
Kontaktní centrum Libereckého kraje zajišťuje přístup
k informacím v oblasti vztahů občan – veřejná správa.
Je dostupné prostřednictvím telefonní linky na čísle:
486 226 111 nebo na e-mailové adrese: kc@kraj-lbc.cz.

Pravidelná setkání hejtmana Libereckého
kraje s občany, firmami a významnými
osobnostmi regionu
I během roku 2018 cestoval hejtman Libereckého kraje
Martin Půta krajem a setkával se se zástupci a občany
měst a obcí. Na pravidelných „Dnech s hejtmanem“ navštěvuje hejtman místní krajské organizace, regionální
firmy, instituce a seznamuje se s lokálními problémy.
Závěr dne je pak určen pro diskuzi s místními obyvateli
a on-line vysílání na facebooku Libereckého kraje.
V roce 2018 navštívil hejtman sedm obcí či měst Libereckého kraje: 26. ledna Osečná, 23. února Tanvald, 28. března Mimoň, 25. dubna Stáž pod Ralskem,
25. května Lomnici nad Popelkou, 14. června Semily
a 19. září Vratislavice nad Nisou.

Akce pro veřejnost v sídle Libereckého kraje
Od ledna do prosince se ve vestibulu budovy Krajského úřadu Libereckého kraje po měsíci střídají různě
tematicky zaměřené výstavy lokálních umělců, škol
či spolků. Uzavření Severočeského muzea v Liberci
dalo podmět vystavovat ve stejných prostorách muzejní sbírkové předměty. Obsah vitrín se pravidelně
obměňuje. Během roku se v zasedacích místnostech
a sálech uskuteční desítky seminářů, setkání, konferencí, výukových projektů, které lákají i zahraniční
hosty. Častokrát nejde jen o odbornou veřejnost, ale
akce jsou přístupné široké veřejnosti všech věkových
skupin. V březnu se pak tradičně konají Velikonoční prodejní trhy, kde své ručně vyráběné produkty
nabízejí klienti sociálních služeb Libereckého kraje.
V červnu se konaly Krajské slavnosti Libereckého kraje a Den otevřených dveří, tentokrát v duchu oslav
výroční republiky. Kulturně-doprovodný program
a aktivity spojené s prohlídkou budovy vzpomínaly
na uplynulých 100 let. V září jsme již po osmnácté
uctili památku záchranářů z Manhattanu. Dějištěm
známého závodu hasičů, policistů a zdravotníků byla
stejně jako v minulých letech výšková budova a přilehlé parkoviště sídla Libereckého kraje. Čas před
adventem zpříjemnily Vánoční prodejní trhy, které
představily tvorbu z dílen neziskových organizací
působících v Libereckém kraji. Budova Libereckého
kraje je architektonicky velmi zajímavá, i proto láká
především v letních měsících desítky návštěvníků,
kteří se projedou paternosterem nebo si dopřejí vý-
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Magazín KRAJ
hled na Liberec a široké okolí z vyhlídky v 17. patře.
Přijít na návštěvu můžou i školní skupiny. Žáci však
musí být starší 10 let a v doprovodu dospělých osob.

Udělení ocenění Pocty hejtmana Libereckého
kraje
Osm osobností dostalo u příležitosti výročí Dne vzniku samostatného československého státu od hejtmana Libereckého kraje Martina Půty významné
ocenění. To se uděluje mimořádným lidem, kteří se
zasloužili o vynikající jméno Libereckého kraje doma
i v zahraničí. Veřejnost v roce 2018 nominovala na
udělení Pocty hejtmana celkem 24 kandidátů, finálních osm osobností vybrala odborná porota. Pocty
hejtmana se udělují od roku 2006. Každý laureát obdrží hejtmanský dukát, pamětní list a květiny. Poctu
hejtmana si v pondělí 29. října v Oblastní galerii Liberec převzali prof. RNDr. David Lukáš, CSc. za celoživotní přínos v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu,
Mgr. Alena Brádlová za celoživotní přínos v oblasti
hudby a výchovy mládeže, Mgr. Roman Karpaš za celoživotní přínos v oblasti knižní tvorby a výtvarného
umění, Ing. Ludvík Šablatura za celoživotní přínos
v oblasti tělovýchovy a sportu, Václav Toužimský za
celoživotní přínos v oblasti fotografické tvorby, Ladislav Smejkal za celoživotní přínos v oblasti historie
a regionálních dějin a Marcela Machotková za celoživotní přínos v oblasti divadla a operního zpěvu.
In memoriam byl oceněn Karl Kostka. Cenu za něj
převzala Susanne Keller-Giger.

KRAJ je magazín Libereckého kraje, který má jeden
jediný úkol – přinést přehledně ty nejdůležitější informace o dění v kraji. Magazín vychází 11x do roka
a má čtyři strany formátu A4.
KRAJ vychází jak v tištěné, tak i digitální podobě.
V tištěné verzi je KRAJ dostupný jako příloha v městských a obecních zpravodajích: Brniště, Černousy,
Český Dub, Desná, Doksy, Dubá, Harrachov, Hejnice, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou,
Chotyně, Chrastava, Jablonec nad Jizerou, Jablonné
v Podještědí, Jilemnice, Josefův Důl, Kamenický Še-

nov, Kunratice u Cvikova, Lučany nad Nisou, Mimoň,
Nová Ves nad Nisou, Nové Město pod Smrkem, Nový
Bor, Oldřichov v Hájích, Pěnčín, Poniklá, Pulečný, Ralsko, Rokytnice nad Jizerou, Rychnov u Jablonce nad
Nisou, Semily, Smržovka, Stráž pod Ralskem, Tanvald,
Vratislavice nad Nisou, Zákupy, Zásada, Žandov a Železný Brod. K dostání je také jednou měsíčně jako příloha Turnovska v akci a týdeníku 5+2.
KRAJ v digitální verzi je interaktivní, v textu se nachází odkazy, které čtenáře nasměrují tam, kde se
o daném tématu dozví další informace.

Udělení záslužných medailí IZS v roce 2018
Hejtman Libereckého kraje v roce 2018 rozhodl
o udělení „Záslužných medailí IZS Libereckého kraje“ v pětadvaceti případech. Medaile Integrovaného
záchranného systému (IZS) byly uděleny v rámci oslav
Dne veteránů, které proběhly u 31. pluku radiační,
chemické a biologické ochrany v Liberci dne 9. listopadu 2018. Celkem byly uděleny 4 medaile I. stupně,
a to za záchranu lidského života, za účast ve II. československém zahraničním odboji, za dlouholetou
činnost ve složkách IZS a jedna medaile I. stupně byla
udělena in memoriam za plnění úkolů ve prospěch
České republiky. Medailí II. stupně bylo uděleno 21 jak
příslušníkům hasičského záchranného sboru, policie
České republiky, armády České republiky, tak jednotlivcům z řad zdravotnické záchranné služby.
Tato ocenění uděluje hejtman Libereckého kraje
pravidelně od roku 2010 občanům a osobnostem
kraje, především z řad záchranářů a složek IZS kraje,
kteří se mimořádným způsobem zasloužili o záchranu života nebo bezpečnostní systém našeho kraje
a bezpečnost kraje obecně.
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Partnerské regiony Libereckého kraje
Kanton St. Gallen
Švýcarská konfederace
(www.sg.ch)

Spolupráce mezi Libereckým krajem a kantonem
St. Gallen probíhá na základě společné dohody převážně formou výměnných studijních pobytů, jejichž
úkolem je přenos zkušeností a know-how. 10.–14. října
2018 navštívila delegace Libereckého kraje v rámci
veletrhu OLMA kanton St. Gallen, aby si partnerské
regiony společně vytyčily témata ke spolupráci v programu pro období 2019–2021.

Dolnoslezské vojvodství
Polská republika
(www.umwd.dolnyslask.pl)

Dohoda mezi Libereckým krajem a Dolnoslezským
vojvodstvím o regionální spolupráci a výměně zkušeností byla uzavřena dne 25. února 2003. Jde o tzv.
přirozeného partnera, se kterým má Liberecký kraj
společnou hranici. Řeší se tedy oblasti, které vyplývají z těsného sousedství (doprava, územní plánování, životní prostředí, cestovní ruch, školství, krizové řízení atd.), a to jak na úrovni Euroregionu Nisa
v rámci pracovních skupin, tak přímo obou samospráv.
12.–13. září 2018 se Liberecký kraj zúčastnil trinacionální konference pořádané u příležitosti 15 let spolupráce mezi Dolnoslezským vojvodstvím a Libereckým, Královéhradeckým a Pardubickým krajem.

Zemské ředitelství Sasko
Svobodný stát Sasko
Spolková republika Německo

Vinnycká oblast
Ukrajina
(www.vin.gov.ua)

Během oficiální návštěvy Vinnycké oblasti v Libereckém kraji v termínu 17.–20. dubna 2017 byla uzavřena dohoda o spolupráci. 28. až 30. ledna 2018
navštívili Liberecký kraj zástupci okresů partnerské
ukrajinské Vinnycké oblasti. Tématem studijního pobytu byla decentralizace a fungování českých úřadů.
23.–26. září 2018 zorganizoval Liberecký kraj pro delegaci Vinnycké oblasti studijní pobyt, jehož cílem
bylo téma fungování orgánů samosprávy, jejich organizační struktura, jak jsou financovány, sestavování rozpočtu, regionální rozvoj, investiční projekty
a sociální infrastruktura.

Lubušské vojvodství
Polská republika

Zastoupení Libereckého kraje v EU
Liberecký kraj se snaží využívat všechny výhody vyplývající z členství České republiky v Evropské unii.
K tomu potřebuje aktuální a přesné informace o dění v evropských institucích a možnost toto dění aktivně ovlivňovat především skrze Výbor regionů.

Důležitým orgánem pro zastupování zájmů kraje je
Výbor regionů. Jeho členem je hejtman Martin Půta
(nominovaný za Asociaci krajů ČR). Za Svaz měst
a obcí ČR je členem i Pavel Branda (místostarosta
obce Rádlo).

Zastupování Libereckého kraje v Evropské unii proto
v sobě zahrnuje následující aktivity:

Liberecký kraj se dlouhodobě profiluje v tématu
přeshraniční spolupráce. Inicioval založení a koordinuje Meziregionální skupinu pro přeshraniční
spolupráci v rámci Výboru regionů, která zajišťuje,
aby byly ve stanoviscích Výboru zohledňovány potřeby příhraničních regionů. Jedním z cílů zastoupení bylo ukotvit tzv. Fondy malých projektů v legislativě týkající se politiky soudržnosti. Pavel Branda
v roce 2017 vypracoval stanovisko z vlastní iniciativy „projekty people-to-people a malé projekty
v programech přeshraniční spolupráce“, které bylo
plenárním zasedáním Výboru regionů jednomyslně přijato, představil jej poslancům v Evropském
parlamentu i na mnoha odborných konferencích.
Když Evropská komise na jaře 2018 představila tato
nařízení, obsahovalo nařízení k INTERREGu poprvé
úpravu Fondů malých projektů. V listopadu pak navázal LK na dlouholetou tradici a spoluorganizoval
společně se Saskem a Dolním Slezskem v Bruselu
vánoční trhy.

•

účast při odborných evropských debatách
o aktuálních tématech, konferencích,
výstavách, prezentačních akcích atd.;

•

získávání a výměna informací, zkušeností
a kontaktů se zahraničními regiony
v oblastech zájmů LK;

•

spolupráce s příslušnými regiony a koordinace
v rámci Evropského uskupení pro územní
spolupráci (ESÚS);

•

asistenci při navázání meziregionální
spolupráce, tj. monitoring nabídek ke
spolupráci, vlastní iniciativa, projektová
příprava a realizace apod.;

•

poskytování servisu pro práci hejtmana ve
Výboru regionů, tj. příprava podkladů,
analýzy projednávaných témat, příprava
agendy, programu návštěvy Bruselu,
doprovod, příp. tlumočení apod.;

(www.lubuskie.pl)

Představitelé Lubušského vojvodství oslovili hejtmana s žádostí o spolupráci v srpnu 2017. 22.–23. června
2018 se konaly Dny Lubušského vojvodství, během
nichž podepsal hejtman kraje s maršálkem vojvodství dohodu o spolupráci.

•

sledování činnosti dalších institucí EU dle
aktuálních potřeb kraje;

•

zajištění administrativního a organizačního
zázemí v Bruselu pro Liberecký kraj i jeho
domácí partnery;

•

monitoring aktuálních výzev komunitárních
programů a nabídek na projektovou
spolupráci, včetně poskytování informací
o přehledu chystaných akcí;

•

zajištění školení zaměstnanců mandanta
zařazených do krajského úřadu v této oblasti;

•

organizační zajišťovaní veškerých akcí
Libereckého kraje v Bruselu;

•

zajištění všech potřebných záležitostí
souvisejících s pobytem zástupců nebo
zaměstnanců Libereckého kraje v Bruselu,
např. zajištění letenek, ubytování apod.;

•

poskytování informací týkajících se EU
veřejnosti.

(www.sachsen.de)

V dubnu 2006 bylo podepsáno Společné prohlášení
o spolupráci mezi Libereckým krajem a toho času Vládním prezidiem Dresden – nyní Zemské ředitelství Sasko
(Svobodný stát Sasko). Spolupráce byla financována
ze schváleného projektu. Jako v případě Polska se řeší
oblasti, které vyplývají z těsného sousedství, a to jak
na úrovni Euroregionu Nisa v rámci pracovních skupin, tak na úrovni obou samospráv. Přitom se nejedná
pouze o spolupráci se Zemským ředitelstvím Sasko, ale
i jinými kompetentními subjekty nacházejícími se na
území Svobodného státu Sasko. 25. října–11. listopadu
2018 se umělecká tělesa Libereckého kraje prezentovala v Drážďanech na 18. ročníku festivalu Dny české
a německé kultury.

28

Resort hejtmana

Liberecký kraj se skrze své zástupce aktivně zapojil
do přípravy legislativy k budoucí politice soudržnosti
po roce 2020, a to jak skrze stanoviska Výboru regionů, tak během diskusí s poslanci Evropského parlamentu a představiteli Evropské komise. Liberecký
kraj přistoupil k tzv. Alianci soudržnosti podporující
zachování silné politiky soudržnosti i v dalším programovém období.
Při Euroregionu Nisa fungovalo v roce 2018 informační středisko Europe Direct. Středisko poskytovalo informace široké veřejnosti a organizovalo mnoho
akcí zaměřených na mládež, studenty i obce. Obcím
byl pravidelně rozesílán elektronický zpravodaj.

Na základě výběrového řízení byl pro realizaci této
veřejné zakázky vybrán Euroregion Nisa. Kontaktní
osobou zodpovědnou za realizaci zakázky je Dr. Pavel Branda.
Resort hejtmana
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Krizové řízení kraje
Úkoly kraje v přenesené působnosti výkonu státní správy
Oblast přenesené působnosti výkonu státní správy
je hlavním těžištěm práce oddělení krizového řízení.
Činnost oddělení a jeho přenesená působnost je rozdělena do několika oblastí.
Bezpečnostní rada kraje
Působnost je stanovena v Nařízení vlády ČR č. 462/
2000 Sb. V rámci této působnosti je úkolem vedoucího oddělení, který současně vykonává i funkci tajemníka bezpečnostní rady, zajistit a administrovat
činnost Bezpečnostní rady Libereckého kraje. Bezpečnostní radě předsedá hejtman kraje. Bezpečnostní rada v roce 2018 zasedala sedmkrát, z toho byla
tři výjezdní zasedání, jedno zasedání s předsedy Bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností (ORP)
a jedno mimořádné jednání Bezpečnostní rady LK.
Výjezdní zasedání se uskutečnila u Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje a u Hasičského
záchranného sboru Libereckého kraje. Bezpečnostní
rada řešila otázky spojené se zajištěním krizového
řízení a integrovaným záchranným systémem kraje.
Oddělení krizového řízení je současně i metodickým
orgánem řízení všech deseti bezpečnostních rad ORP
v kraji.
Krizový štáb Libereckého kraje
Působnost je stanovena Nařízení vlády ČR č. 462/2000
Sb. Oddělení krizového řízení zajišťuje personální
obsazení krizového štábu napříč krajským úřadem,
materiální a technické vybavení a další podmínky pro
činnost krizového štábu Libereckého kraje (dál jen KŠ
LK) jako pracovního orgánu hejtmana kraje při řešení
krizových situací. V roce 2018 docházelo ke změnám
v personálním obsazení KŠ LK převážně z důvodu
ukončení pracovního poměru osob zařazených do KŠ
LK. KŠ LK byl po celý rok plně funkční. V měsíci prosinci proběhlo pravidelné školení členů KŠ LK.
V roce 2018 tak, jako v předchozích letech, pokračovalo další naplňování dat do „Portálu krizového řízení
Libereckého kraje“.
Ochrana utajovaných informací
Působnost ochrany utajovaných informací (OUI) je
stanovena zákonem č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací
jako informací utajovaných, podmínky pro přístup
k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady
pro stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy. Do
této oblasti spadá také provozování informačního
systému „VEGA–D“.
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Krizové a havarijní plánování
Působnost je stanovena zákonem č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému, a zákonem
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Činnost spočívá
v přípravě opatření pro prevenci a likvidaci závažných havárií, mimořádných událostí a krizových stavů.
K tomu je na úrovni kraje zpracován Havarijní plán
kraje a Krizový plán kraje. Dokumentace uvedených
plánů je průběžně aktualizována. Pokračovalo se
v rozpracovávání krizových plánů do jednotlivých opatření, ověření jejich proveditelnosti v praxi, podrobné
seznámení pracovníků krizového řízení ORP s těmito
plány a jejich rozpracování do povinností jednotlivých
členů krizových štábů OPR a pracovních skupin krizových štábů ORP. K plnění těchto úkolů na úrovni ORP
slouží, taktéž „Portál krizového řízení Libereckého kraje“. Portál se skládá ze dvou částí, a to: veřejné části pro
obyvatelstvo kraje, která je běžně veřejnosti přístupná
prostřednictvím internetu na adrese https://pkr.kraj-lbc.
cz/portal/, a neveřejné části, která je určena pouze pro
orgány krizového řízení Libereckého kraje, další spolupracující odborníky a není veřejnosti přístupná.
V oblasti krizového a havarijní plánování má oddělení nastavenu spolupráci i s oběma sousedními státy. V rámci této spolupráce se pravidelně setkáváme na pracovních poradách i s kolegy ze zahraničí.
V roce 2018 došlo ke koordinačnímu jednání se zástupci krizového řízení ze SRN, konkrétně s kolegy
z okresu Bautzen a okresu Görlitz. Při jednání byly
diskutovány otázky vzájemné spolupráce, vyžadování
přeshraniční pomoci při řešení mimořádných událostí
a případných krizových stavech. Vzájemně můžeme
také komunikovat a spolupracovat prostřednictvím
Portálu krizového řízení.
V roce 2018 byly plánovány i prověrky a metodické
nácviky schopností reakce složek IZS pro případ vzniku mimořádných událostí. K tomu byl zpracován Plán
provedení cvičení IZS kraje na rok 2018. Na krajské
úrovni bylo plánováno celkem devět cvičení. Dvě cvičení byla odložena na rok 2019 a ostatní cvičení byla
splněna a proběhla s dobrým hodnocením. Nad rámec plánu cvičení proběhla dvě jiná cvičení.
Obranné plánování
Oblast obranného plánování je stanovena ústavním
zákonem č. 110/1998 Sb. o bezpečnosti České republiky, zákonem č. 585/2004 Sb. o branné povinnosti
a jejím zajišťování (branný zákon), zákonem č. 219/1999
Sb. o ozbrojených silách České republiky, zákonem
č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky.
Byly zahájeny přípravné práce na zpracování nových
Dílčích plánů obrany kraje a ORP, a to na základě
schváleného Ústředního plánu obrany státu usnesením vlády ČR č. 516/2018 v souladu s nařízením vlády ČR
č. 139/ 2017 Sb., o plánování obrany státu.
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Hospodářská opatření pro krizové stavy
Působnost je dána zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. V roce 2018 byl
průběžně aktualizován Plán nezbytných dodávek, aby
byl reálným podkladem pro zpracování a uplatnění požadavků u věcně příslušných ústředních správních úřadů
(dál jen ÚSÚ) na zajištění nezbytných dodávek, pro které nelze na území správního obvodu kraje nalézt dodavatele. Celoročně probíhá navrhování nových vhodných
dodavatelů a vyřazování subjektů, které již nesplňují
podmínky pro zařazení do Plánu nezbytných dodávek.
V souladu se Zaměřením činnosti LK v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy byla realizována
dvě cvičení v informačním systému Krizkom pro pracovníky krizového řízení ORP, z toho jedno cvičení se
zapojením ÚSÚ. Cílem bylo procvičit vyžadování věcných zdrojů pro případ krizové situace. Cvičení splnila
svůj cíl a byla provedena bez nedostatků. Dále proběhlo v roce 2018 proškolení pracovníků ORP v informačních systémech Argis, Krizkom a Krizdata.
V souladu s Metodickým pokynem pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému Hospodářských
opatření pro krizové stavy je průběžně prováděna
aktualizace dokumentace ke způsobu plnění regulačních opatření v podmínkách kraje a ORP.
Řízení obcí s rozšířenou působností
Působnost je stanovena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích a zákony č. 239/2000 Sb., 240/2000 Sb., 241/2000 Sb.,
222/1999 Sb., 585/2004 Sb. a jejich prováděcími předpisy. V rámci této působnosti oddělení krizového řízení
uskutečnilo celkem pět školení a porad pro pracovníky
krizového řízení ORP – realizovaná převážně formou
metodické přípravy. Součástí řízení ORP je také kontrola výkonu jejich přenesené působnosti výkonu státní
správy.
V roce 2018 byly provedeny celkem tři kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti krizového řízení,
a to u ORP Česká Lípa, Frýdlant a Jablonec nad Nisou.

Úkoly v samostatné působnosti kraje
Prevence kriminality
Podle Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2016 až 2020 je systém prevence kriminality rozdělen na tři úrovně – republikovou, krajskou
a lokální. Hlavním činností Libereckého kraje je role
koordinační a podpůrná. Ve spolupráci s Odborem
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prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR kraj konzultuje preventivní projekty obcí na svém území,
zprostředkovává informace mezi ministerstvem a obcemi, podílí se na hodnocení žádostí obcí o dotace
a realizuje krajské preventivní projekty.
V roce 2018 se do „Programu prevence kriminality
na místní úrovni“ zapojilo šestnáct obcí (27 projektů)
i Liberecký kraj (3 projekty). V dotačním řízení bylo
v rámci území Libereckého kraje rozděleno 10.606.400
Kč na 30 preventivních projektů. Jednalo se o projekty situační i sociální prevence. Největší zájem mají
obce o projekty situační prevence, kdy za pomoci
finanční podpory ministerstva vnitra zřizují, rozšiřují
nebo modernizují městské kamerové dohlížecí systémy. Sociální prevence je nejvíce cílená na děti, seniory
a sociálně slabé skupiny obyvatel. Úkolem oddělení krizového řízení je metodicky pomáhat obcím se
zpracováním preventivních programů. V roce 2018 se
uskutečnila jednou metodická porada pro pracovníky
obcí Libereckého kraje. Na úrovni kraje působí v gesci
hejtmana Pracovní skupina prevence kriminality Libereckého kraje. V rámci skupiny je úkolem zaměstnance
oddělení krizového řízení administrovat činnost této
skupiny. Pracovní skupina se v roce 2018 sešla třikrát.
Správa a administrace Dotačního fondu Libereckého
kraje
Oddělení krizového řízení administruje v rámci Dotačního fondu LK programy na podporu požární
ochrany.
Z dotačního fondu, oblast „Požární ochrana“ byly poskytnuty dotace:
obcím Libereckého kraje – v programu č. 1.1 „Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje“ (s důrazem především na podporu vybavení
jednotek požární ochrany obce předurčených pro
zásahy v souvislosti s ochranou obyvatel či pro zásahy v souvislosti s následky živelních pohrom způsobených vodou, pořízení osobních ochranných
prostředků a technických prostředků jednotky požární ochrany, pořízení, opravu či revizi přetlakové
dýchací techniky a další) byla alokována částka ve
výši 15.345.788,18 Kč. Podpořeno v tomto programu bylo 179 projektů. Pro nedodržení podmínek
uvedených ve vyhlášeném programu bylo 17 žádostí vyřazeno. Vyčerpáno z alokovaných prostředků
bylo 15.135.324,11 Kč. Nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do rozpočtu roku 2019.

obcím Libereckého kraje – v programu č. 1.3 „Dotace
obcím Libereckého kraje na činnost JPO II“ (podpora
vzniku pracovních míst s pracovní náplní obsahující
službu v jednotce SDH kategorie JPO II) byla alokována částka 1.000.000 Kč. O dotaci si zažádaly dvě
obce, jejich projekty byly podpořeny celkovou částkou 600.000 Kč. Nedočerpané finanční prostředky
byly převedeny do rozpočtu roku 2019.
Sdružením hasičů ČMS – sborům dobrovolných
hasičů Libereckého kraje na sportovní a kulturní činnost – v programu č. 1.2 „Podpora Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje“
(s důrazem na podporu organizování letních táborů s hasičskou tématikou a soustředění mladých
hasičů, práce s dětmi a mládeží, soutěží dětí a mládeže a celoroční činnosti mladých hasičů a organizování soutěží dospělých) byla alokována částka
1.326.094,01 Kč. Podpořeno bylo 94 projektů. Pro
nedodržení podmínek uvedených ve vyhlášeném
programu byly 4 žádosti vyřazeny. Osmnáct žádostí, které splňovaly podmínky, nebyly podpořeny
pro nedostatek finančních prostředků ve vyhlášeném programu. Vyčerpáno z alokovaných prostředků bylo 1.291.942 Kč.
Dotace jednotkám požární ochrany obcí Libereckého kraje k programu Ministerstva vnitra „Dotace pro
jednotky SDH obcí“
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR (dále MV – GŘ HZS ČR) vyhlásilo
dotační podprogramy „Pořízení nového dopravního
automobilu“ a „Stavby požární zbrojnice“ v rámci
programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“. Žadatelé,
kteří získali na své projekty dotaci od MV – GŘ HZS
ČR, byli zároveň podpořeni finančními prostředky ve
výši 7.649.260 Kč z rozpočtu Libereckého kraje. Dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro
jednotky požární ochrany obce obdrželo od Libereckého kraje 9 obcí a na stavbu a rekonstrukci požární
zbrojnice 2 obce.
Z rozpočtu Libereckého kraje byla poskytnuta finanční podpora:
500.000 Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska –
Krajskému sdružení hasičů Libereckého kraje na
zajištění činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy

a Slezska – krajského pracoviště v Liberci a okresních pracovišť v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Liberci a Semilech.
30.000 Kč Krajskému vojenskému velitelství pro
potřeby jednotky„Aktivních záloh“ zřizované při
Krajském vojenském velitelství Liberec.
100.000 Kč Krajskému ředitelství policie Libereckého kraje na projekt „Bezpečně na cestách“.
105.224 Kč bylo vynaloženo na zajištění potřeb
v rámci zajištění cvičení integrovaného záchranného systému kraje.
Správa a administrace Krizového fondu Libereckého
kraje
Finanční zdroje fondu na běžný kalendářní rok –
jsou tvořeny zůstatkem finančních prostředků fondu
k 31. 12. předchozího roku a přídělem z rozpočtu kraje ve výši minimálně 5 mil. Kč. Na základě podaných
žádostí a doporučení Bezpečnostní rady Libereckého kraje, byly Zastupitelstvem Libereckého kraje
v průběhu roku 2018 schváleny 4 dotace z Krizového
fondu. Tyto dotace byly přiděleny Oblastnímu spolku
Českého červeného kříže Liberec, spolku K9 RESCUE
CZ, Vodní a potápěčské záchranné službě z.s., a to pro
plnění jejich úkolů v rámci IZS. Jedna dotace byla taktéž
přidělena Zdravotnické záchranné službě Libereckého
kraje p.o., a to na II. fázi projektu nákupu automatických externích defibrilátorů. Celkově bylo z rozpočtu
Krizového fondu v roce 2018 vyplaceno 3.842.148,38 Kč.
Správa a administrace neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí za rok
2018.
Stát poskytuje prostřednictvím kraje každoročně
účelové neinvestiční dotace obcím Libereckého kraje
na výdaje jednotek požární ochrany obcí (prostředky převedené kraji z rozpočtu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky).
Dotace byla poskytnuta 62 obcím Libereckého kraje
a rozdělena částka ve výši 5.789.400 Kč. Z poskytnutých
finančních prostředků nebylo vyčerpáno 54.210 Kč,
které byly vráceny a převedeny zpět na účet Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky. Důvodem je nečerpání přiděleného objemu dotačních prostředků obcemi Harrachov, Benecko
a Roztoky u Jilemnice.

Jitka Volfová
statutární náměstkyně hejtmana,
řízení resortu ekonomiky, správy
majetku a informatiky (ANO 2011)
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Hospodaření Libereckého kraje za rok 2018
Rok 2018 mohl být opět rozpočtově posílen a navýšen díky promítnutí příznivých ekonomických podmínek v české ekonomice, tažených zejména jejím
růstem, růstem mezd a stále se zlepšujícím výběrem
daní. Tyto skutečnosti umožnily nastavit objem daňových příjmů kraje pro rok 2018 o dalších 300 mil.
Kč více než v roce 2017, ve kterém byly tyto příjmy
navýšeny již o 200 mil. Kč. Očekávané daňové příjmy včetně výnosů ze správních poplatků představovaly ve schváleném rozpočtu Libereckého kraje
pro rok 2018 částku 2 960 000 tis. Kč a dosažená
skutečnost za rok 2018 pak dosáhla výše 3 319 726
tis. Kč, včetně objemu 4 810 tis. Kč daně z příjmů
právnických osob, jejímž plátcem byl sám Liberecký
kraj.

ve výši 593 038 tis. Kč a další účelové finanční prostředky v úhrnné výši 115 940 tis. Kč obdržel kraj od
ostatních ústředních orgánů státní správy mj. Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva kultury a Ministerstva financí na
realizaci programů vyhlašovaných těmito orgány
v rámci státní dotační politiky.

Daňové výnosy jsou přitom stále rozhodující „nevázaný“ finanční zdroj příjmů, ze kterých jsou následně hrazeny výdaje spojené s financováním krajem poskytovaných veřejných služeb, které jsou mj.
spojeny se zajištěním veřejné autobusové a vlakové
dopravy v rámci dopravní obslužnosti kraje, letní
a zimní údržby a prováděním oprav a investic na
silnicích II. a III. třídy, zajištěním provozu krajem zřizovaných středních škol, dětských domovů, domovů
důchodců, ústavů sociální péče, muzeí, knihovny,
galerie, střediska ekologické výchovy, léčebny respiračních nemocí a zdravotnické záchranné služby,
u nichž se kraj rovněž podílí na úhradě nezbytných
oprav, rekonstrukcí a modernizací.

Do výčtu obdržených finančních prostředků do rozpočtu kraje 2018 je nutno zahrnout celkový objem
442 682 tis. Kč, který kraj získal za zpětně proplacené platby za realizaci projektů EU, které musel
kraj nejprve předfinancovat ze svých prostředků.
V tomto ohledu přitom nejvýznamnější částky tvořily zpětně proplacené výdaje z předfinancování
projektu rekonstrukce silnic s názvem „Od zámku
Frýdlant k zámku Czocha“ ve výši 107 594 tis. Kč
a projektů Center odborného vzdělávání s objemem 93 047 tis. Kč.

Vedle inkasovaných daňových příjmů ovlivnily finanční zdroje rozpočtu kraje v průběhu roku 2018
zásadním způsobem přijaté účelové dotace ze
státního rozpočtu. Jednalo se zejména o dotace
poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady na vzdělávání a ostatní
výdaje spojené s financováním škol a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi nebo svazky obcí
ve výši 4 645 051 tis. Kč (jedná se o výdaje především
na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků těchto organizací), dále pak dotace na financování soukromých škol v kraji ve výši 178 539 tis. Kč
Ministerstvem dopravy byl opětovně v roce 2018
kraji poskytnut každoroční příspěvek na úhradu
ztráty dopravců z provozu veřejné drážní dopravy,
a to ve výši 95 181 tis. Kč.
Ze Státního fondu dopravní infrastruktury pak kraj
získal, obdobně jako v předchozích letech, mimořádné finanční prostředky na realizaci dalších oprav
silnic II. a III. tříd v úhrnném objemu 178 410 tis. Kč.
Z Ministerstva práce a sociálních věcí obdržel kraj
v roce 2018 účelové finanční prostředky na financování sociálních služeb zahrnutých do základní sítě
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Všechny výše uvedené finanční zdroje poskytnuté
kraji ve formě účelových dotací byly při jejich využití ve výdajích kraje vázány jejich stanoveným
účelem, který je striktně vymezen jednotlivými poskytovateli těchto finančních prostředků a krajem
po skončení roku vyúčtováván v rámci finančního
vypořádání kraje se státním rozpočtem.

Na částečné pokrytí výdajů krajského úřadu, zabezpečujícího přenesený výkon státní správy, obdržel
kraj do svého rozpočtu příspěvek přímo ze státního
rozpočtu ve výši 70 970 tis. Kč. Při započtení ostatních skupin výše neuvedených příjmů dosáhly celkové příjmy kraje v roce 2018 ve svém součtu objemu 9 849 860 tis. Kč.
Celkové výdaje rozpočtu kraje 2018 byly stanoveny
tak, aby jeho výdajové limity nepřekračovaly nastavený příjmový rámec a byla tak plně respektována
zásada vyrovnanosti krajského rozpočtu.
V rámci realizovaných výdajů pokryl kraj z vlastních
příjmů příspěvky na provoz jím zřizovaných příspěvkových organizací v resortech školství, sociální péče,
dopravy, kultury, životního prostředí a zdravotnictví
v úhrnné výši 1 017 587 tis. Kč. Dále ze svého pokryl
výdaje na autobusovou dopravní obslužnost ve výši
330 978 tis. Kč, drážní osobní dopravní obslužnost
v objemu 309 798 tis. Kč (bez zahrnutí státní dotace
95 181 tis. Kč), přímé vlastní kapitálové výdaje ve výši
572 682 tis. Kč, účelové příspěvky krajem zřízeným
příspěvkovým organizacím na realizaci zejména investičních a obdobných akcí ve výši 136 837 tis. Kč
a v neposlední řadě zajistil spolufinancování projektů spolufinancovaných Evropskou unií včetně nezpůsobilých výdajů v úhrnném objemu 175 936 tis. Kč.

Činnost zastupitelstva a krajského úřadu včetně výkonů vlastních působností kraje bylo kryto finančními prostředky ve výši 404 085 tis. Kč.
Kraj zároveň formou individuálních účelových dotací
podpořil svými prostředky jednotlivé subjekty, jejichž
činnosti byly spojeny s rozvojem potřebných společenských aktivit na území Libereckého kraje v absolutním
objemu 177 555 tis. Kč. Jednalo se například o finanční
podporu divadel F. X. Šaldy, Naivního divadla a ZOO
Liberec, výstavbu Všesportovního a volnočasového
areálu Hraběnka v Jilemnici, Nemocnice Jablonec nad
Nisou, podporu provozu Hospice nebo zkapacitnění
vodního zdroje Bátovka a Benecko v Jilemnici. Kraj se
dále podílel na finančním zajištění regionálních funkcí knihoven, akutní ústavní pohotovosti nebo na výdajích spojených s ošetřením podnapilých osob. Stranou nezůstala ani finanční podpora dopravní výchovy
v kraji, rekonstrukce místních komunikací a podpora
významných kulturních akcí, sportu včetně sportovních areálů nebo významných sportovních akcí.
Stále významnější roli ve výdajové části rozpočtu
kraje hrají krajem zřízené peněžní fondy, jejichž
prostřednictvím se kraj podílí na neinvestičním i investičním rozvoji regionu. Svým věcným zaměřením
a objemově nejvýznamnějším peněžním fondem kraje je Dotační fond, který centralizuje většinu vynaložených prostředků na dotační politiku kraje a ve kterém byla v roce 2018 alokována částka 166 650 tis. Kč.
V Lesnickém fondu byla alokována částka 5 314 tis.
Kč, v Krizovém fondu 12 364 tis. Kč a ve Fondu ochrany vod činil disponibilní objem finančních prostředků
86 065 tis. Kč.
Dalšími výdaji za téměř 97 mil. Kč ročně je postupné
a pravidelné umořování dluhů dlouhodobých úvěrů
přijatých v minulosti, které byly využity na revitalizaci silnic a mostů na silnicích II. a III. tříd na území
Libereckého kraje. Současně byla v roce 2018 krajem realizována mimořádná splátka jistiny ve výši
50 000 tis. Kč a celkové úvěrové zadlužení Libereckého kraje tak k 31. 12. 2018 kleslo na 504 529 tis. Kč.

a ex-post platby krajem již předfinancovaných projektů. Podstatnou většinu finančních prostředků
deponovaných na bankovních účtech však tvořilo
finanční krytí nedofinancovaných smluvních a obdobných závazků kraje z roku 2018 a přecházejících
k realizaci do roku 2019, související zejména s posunem harmonogramů realizací projektů EU nebo nespotřebované účelové prostředky poskytnuté kraji
z jiných rozpočtů.
Další informace a rozbory k hospodaření kraje za
rok 2018 jsou uvedeny v tabulkách „Bilance příjmů
a výdajů rozpočtu Libereckého kraje za rok 2018“,
„Přehled jednotlivých sdílených daní a poplatků
na celkových skutečných daňových příjmech kraje
v roce 2018“ a v grafu „Podíl jednotlivých sdílených daní a poplatků na celkových daňových příjmech Libereckého kraje v roce 2018“.
Hospodaření kraje za rok 2018 je přezkoumáváno
Ministerstvem financí České republiky. Z dosavadního průběhu přezkoumání lze předpokládat, že
v hospodaření Libereckého kraje za rok 2018 nebudou
zjištěny závažné nedostatky, které by bránily předložení Závěrečného účtu Libereckého kraje za rok 2018
k jeho projednání a schválení příslušným orgánům
kraje v červnu 2019.
Nad rámec zákonem stanovené povinnosti přezkoumávání hospodaření kraje Ministerstvem financí má
Liberecký kraj sjednánu ratingovou společnost Moody´s Investors Service EMEA Limited, která každoročně provádí analýzu finančních i nefinančních toků
a závazků kraje, na základě které uděluje kraji ratingové hodnocení. Na základě výsledků těchto analýz
byl v roce 2018 kraji zvýšen národní rating na stupni
Aa3.cz ze stabilního na pozitivní výhled a mezinárodní rating na stupni A2.

Celkový objem výdajů kraje v roce 2018 dosáhl objemu 9 674 410 tis. Kč. Ve srovnání s objemem dosažených příjmů kraje ve výši 9 849 860 tis. Kč představovalo kladné saldo vyšších příjmů v hospodaření
kraje za rok 2018 částku 175 450 tis. Kč, než kolik
činily jeho výdaje.
Zůstatky finančních prostředků na základních běžných účtech kraje k 31. 12. 2018 činily 2 008 289 tis.
Kč a zůstatky běžných účtů peněžních fondů kraje činily 118 825 tis. Kč. Výše těchto zůstatků byla
významně ovlivněna vyššími než očekávanými daňovými příjmy dosaženými v roce 2018, dosaženými
úsporami ve výdajových kapitolách rozpočtu, přijatými finančními prostředky, které kraj obdržel jako
ex-ante platby na projekty spolufinancované z EU
Resort ekonomiky, správy majetku a informatiky
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Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Libereckého kraje za rok 2018 (v tis. Kč.)
Ukazatel

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

Vynaložené finanční prostředky z rozpočtu kraje k 31. 12. 2018 dle účelu využití (v tis. Kč.)
Plnění (%)

Přehled jednotlivých sdílených daní a poplatků na celkových skutečných daňových příjmech
Libereckého kraje v roce 2018 (v tis. Kč.)
Název daňového příjmu

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

Plnění (%)

Podíl jednotlivých sdílených daní a poplatků na celkových skutečných daňových příjmech
Libereckého kraje v roce 2018

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti
24,18%
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
0,58%
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů
2,28%
Daň z příjmu prívnických osob
20,92%
Daň z příjmu prívnických osob za kraje
0,14%
Daň z přidané hodnoty
51,86%
Správní a obdobné poplatky
0,03%
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Vynaložené finanční prostředky z rozpočtu kraje k 31. 12. 2018 (v tis. Kč.)

Odbor informatiky
Odbor informatiky zajišťuje především stálý provoz a správu cca 500 pracovních stanic včetně
notebooků, více než 100 mobilních komunikačních prostředků (i-Pad, i-Phone, „chytré mobilní
telefony“), provoz v hlavní a záložních serverovnách, což obnáší ca 100 virtuálních serverů, více
než 20 fyzických serverů a rozsáhlá produkční
a záložní datová úložiště. Ve správě odboru je
také kompletní infrastruktura, která zajišťuje kvalitní a vysokorychlostní propojení všech segmentů
a uživatelů informačních systémů Libereckého kraje, kteří sídlí ve třech budovách. V neposlední řadě
garantuje přístup k informacím 24 hodin denně,
365 dní v roce.
Datové centrum Libereckého kraje (DC) – Tvoří
technologickou základnu HW, SW pro vlastní provoz aplikací. Je vytvořena infrastruktura ICT, která
umožňuje provozovat služby potřebné pro obce
a města celého regionu. Vlastní technologie jsou
umístěny ve třech na sobě nezávislých lokalitách,
čímž je zajištěna plná redundance a tím dostupnost systémů v případě výpadku jakékoliv z nich.

Struktura výdajů dle odvětví k 31. 12. 2018

Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání
37,5%
Školy zajišťující střední a ostatní vzdělávání
19,9%
Doprava
19,8%
Sociální péče a služby
8,7%
Zdravotnictví
4,5%
Regionální a místní správa
3,4%
Kultura a památková péče
2,2%
Ostatní odvětví
3,9%

Významné systémy provozované Libereckým krajem
Elektronická spisová služba (ESSL)
ESSL je páteřním informačním systémem orgánů
veřejné moci. ESSL je provozována primárně pro
vlastní potřeby Libereckého kraje. Vedle toho Liberecký kraj provozuje hostovanou spisovou služby, kterou nabízí bezplatně k užívání svým organizacím a obcím I. a II. typu. V současné době má
více než 100 uživatelů. Nelze opomenout, že pro
tyto uživatele odbor informatiky poskytuje metodickou pomoc.
Digitální mapa veřejné správy (DMVS)
Výstupem je ucelené digitální mapové dílo velkého měřítka v rozsahu celého území České republiky, bude sloužit jako základní referenční podklad
pro agendy veřejné správy. Na realizaci této části
spolupracujeme s některými obcemi Libereckého
kraje a již smluvně zajištěnými partnery z řad velkých správců infrastruktury.
Ehealth
Elektronické zdravotnictví patří nejvýznamnějším
informačním systémům, které se bezprostředně dotýkají občanů. Je provozován prakticky pro
všechny nemocnice Libereckého kraje ve spolupráci s krajskou nemocnicí Liberec. Mezi klíčové oblasti patří:
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•

Vytvoření systému bezpečného zpřístupnění zdravotnické dokumentace pro zdravotnická zařízení Libereckého kraje s akutní
lůžkovou péčí.

•

Elektronizace procesů specializované a superspecializované péče (rozšíření funkcionality KIS pro potřeby specializovaných
center) v Libereckém kraji.

•

Rozvoj DC v oblasti archivace zdravotnické dokumentace pro nemocnice Libereckého kraje poskytující akutní lůžkovou péči.

OPUSCARD
Dopravní karta Libereckého kraje je dalším významným informačním systémem provozovaným
odborem informatiky. Datové centrum poskytuje
tomuto systému robustní technologické zázemí,
jehož dostupnost je nastavena na úroveň 24 hodin, 365 dní v roce.
Portál – WEB Libereckého kraje
Mezi neopomenutelné systémy, které spravuje
odbor informatiky Libereckého kraje, patří Portál
Libereckého kraje. Jedná o soubor velkého množství informací pro širokou veřejnost, zastupitele,
žadatele o dotaci, zástupce příspěvkových organizací atd.
Provoz informačních technologií v zrekonstruované budově E a rekonstrukce budovy D
V budově E sídlí celá řada společností propojených
s Libereckým krajem. Je samozřejmé, že v dnešní
době se neobejdou bez používání informačních
technologií. Technické zázemí, aktivní a pasivní
infrastruktura, provoz multimediální techniky,
připojení k internetu a další služby patří do portfolia odboru informatiky. Rekonstrukce budovy D
je nedílně spojena s instalací moderních informačních technologií, na čemž má odbor informatiky
neopominutelný podíl.
Nedílnou součástí odboru informatiky je Kontaktní centrum. Všichni si velmi dobře uvědomujeme,
jak záleží na prvním dojmu, a kontaktní centrum
je ve většině případů prvním, s čím se občan či návštěvník úřadu setká. Pracovnice Kontaktního centra neposkytují jen služby spojené s provozem recepce všech budov úřadu, ale zajišťují CzechPOINT
pro veřejnost, hromadnou mailovou korespondenci, elektronické certifikáty a další.
Odbor informatiky musí mimo předchozích činností zajišťovat další rozvoj stávajících informačních
systémů, tak zavádění nových, dle potřeb kraje,
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občanů či legislativy. S tím souvisí i průběžné zavádění nových technologií a postupů. Není snad jiný
obor, který by se tak bouřlivě rozvíjel a měnil, než
informační technologie a informační potřeby. Právě proto musí být odbornost pracovníků odboru
informatiky stále na vysoké profesionální úrovni,
která jim umožňuje soustavně držet krok s dalším
rozvojem.
Velmi významným počinem celostátního významu je již více než pětiletý vývoj a provoz digitální
mapy veřejné správy. V této oblasti je Liberecký
kraj lídrem mezi ostatními kraji. Na základě našich
zkušeností a soustavného zdokonalování tohoto
informačního systému je zpracován legislativní
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rámec pro budoucí povinné používání, především
digitální technické mapy, územně samosprávnými celky v celé republice. Liberecký kraj tak bude
moci následně zúročit investice, které do vývoje
a provozu již vložil. Současně s tím bude rozšířeno
portfolio služeb, které budou poskytovány obcím,
občanům a dalším případným zájemcům.
V uvedeném přehledu nejde vyjmenovat všechny
činnosti, ale je zapotřebí si uvědomit, že odbor
informatiky zajišťuje celou řadu dalších činností
a služeb, které se mohou připadat bezvýznamné,
ale bez nich by se mohl zastavit chod některých
služeb zajišťovaných dalšími odbory krajského
úřadu.

Správa majetku
Odbor investic a správy nemovitého majetku uzavřel ve sledovaném období prostřednictvím majetkoprávního oddělení majetkové smlouvy v počtu
přesahujícím tisíc smluv. Také zajistil pro ostatní
odbory schvalovací proces pro úplatné či neúplatné převody nepotřebného majetku ve vlastnictví
Libereckého kraje. Majetkoprávní oddělení v roce
2018 zrealizovalo mimo jiné memorandum s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje za
účelem pravidelného cvičení záchranného sboru
v bývalém vojenském prostoru Ralsko, nákup pozemku o výměře 10572 m2 v k.ú. Daliměřice, obci
Turnov za účelem vybudování Integrovaného výjezdového centra v Turnově ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje, prodej nepotřebného nemovitého majetku za téměř
35 mil. Kč (např. objekt bývalé Pedagogicko-psychologické poradny v ulici Palackého v Jablonci

nad Nisou, bývalou jabloneckou porodnici, areál
elektrotechnických dílen Střední školy strojní, stavební a dopravní v libereckých Kateřinkách nebo
budovu v Nové ulici v liberecké čtvrti Františkov),
bezúplatné převedení pozemků obcím v Libereckém kraji o výměře cca 17 tis. m2 za účelem vybudování chodníků v účetní hodnotě cca 900 tis.
Kč, zajištění zpracování studie revitalizace sídelní
struktury a krajiny v oblasti bývalého vojenského
prostoru v Ralsku včetně vyčíslení předpokládané
finanční náročnosti navrhovaných opatření. Majetkoprávní oddělení má taktéž v gesci realizaci
veškerých majetkoprávních operací nutných pro
úspěšné dokončení projektů uskutečňovaných Libereckým krajem (např. „rekonstrukce budovy D –
podnikatelský inkubátor Libereckého kraje“), a výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje.

Resort ekonomiky, správy majetku a informatiky

43

Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu
dopravy, investic a veřejných
zakázek (SLK)

2 076

Silnice II. a III. třídy
ve vlastnictví kraje

km

RESORT DOPRAVY, INVESTIC
A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

95
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Na rekonstrukci
krajských silnic

Doprava
Rozdělení stavu povrchu vozovek silnic II. a III. třídy ve vybraných obcích v Libereckém kraji k 31.12.2018
Liberecký kraj se již od roku 2003 intenzivně na úrovni zastupitelstva zabývá prevencí v oblasti zvyšování
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
Ve schválené strategii bezpečnosti silničního provozu,
jsou vytyčeny různé aktivity z oblasti lidského činitele
a pozemních komunikací, jejichž základním cílem je
snižování počtu dopravních nehod, a zejména jejich
následků, na pozemních komunikacích všech kategorií. Dokument je pravidelně rozpracováván do ročního plánu aktivit. Informace o strategii i aktivitách jsou
k dispozici na stránkách www.bezpecnenasilnicich.cz.
Přes všechna opatření umírají často na silnicích ne-

vinní lidé. V roce 2018 zahynulo na silnicích Libereckého kraje 21 osob při 4 558 dopravních nehodách.
Pozornost resortu dopravy byla v loňském roce opět
nasměrována na oblast zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, a zejména na oblast lidského činitele, který je příčinou drtivé většiny
dopravních nehod. Značná pozornost byla věnována
místům na silniční síti, na kterých docházelo k dopravním nehodám. Prioritou kraje je zklidňování dopravy
v intravilánech obcí a zvyšování bezpečnosti provozu
na extravilánových úsecích krajských silnic.

Výborný
Dobrý
Vyhovující
Nevyhovující
Havarijní
Prům. klas. 2018

Porovnání celkového počtu dopravních nehod v Libereckém kraji v letech 2009 až 2018

Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém
kraji je vyhodnocován každoročně na základě sběru poruch vozovek. Sběr poruch vozovek a sledování
oprav vozovek je prvním krokem k sestavení podkladů pro plán údržby a oprav. Poslední sběr dat poruch
vozovek na silnicích Libereckého kraje byl proveden
v roce 2018 celé síti silnic II. třídy, tj. přibližně 490 km
a na cca 1/2 silnic III. třídy, tj. přibližně 810 km. Po detailním zpracování poruch na každém úseku byla provedena jejich sumarizace do skupin se stejným charakterem porušení odpovídající i stejné technologii údržby,
respektive opravy. Z analýzy poruch na základě TP 87
je následně provedeno zatřídění jednotlivých úseků
sledované silniční sítě do 5 kategorií dle stavu porušení
od hodnocení stavu „výborný“ po „havarijní“. Pro zatřídění úseků je rozhodující procento porušení plochy
v úseku poruchou s největším – rozhodujícím rozsahem

poruch. Z hodnocení vyplývá, že 626 177 m (30,20 %)
silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji je hodnoceno jako
havarijní a u 284 030 m (13,70 %) silnic je jejich stav nevyhovující, tedy takový, že silnice nesplňují podmínky
provozní způsobilosti ze strany výskytu poruch a je třeba provést jejich opravu nebo údržbu. Z výše uvedeného vyplývá, že v Libereckém kraji je přibližně 43,90 %
silnic II. a III. třídy v nevyhovujícím nebo havarijním stavu. Libereckému kraji se daří počty havarijních a nevyhovujících úseků silnic II. a III. třídy v posledních letech
stále snižovat. Průměrná známka stavu povrchů vozovek silnic II. třídy činila 2,88, což je oproti roku 2018,
kdy známka činila 3,00 další zlepšení. Nejhorší stav
povrchů silnic II. třídy byl v roce 2013, kdy průměrná
známka byla 3,21. Průměrná známka stavu povrchů vozovek silnice III. třídy činila 3,23, což je oproti roku 2016,
kdy známka činila 3,29, mírné zlepšení.
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V roce 2018 Liberecký kraj čerpal dotace v celkové výši 178,468 mil. Kč ze Státního fondu dopravní infrastruktury, 83,552 mil. Kč z Integrovaného
regionálního operačního programu a ze svého
rozpočtu pak alokoval na opravy a rekonstrukce
silnic II. a III. třídy částku ve výši 300 mil Kč. Další
finanční prostředky byly čerpány Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, z programu INTEREGG „Od zámku Frýdlant
k zámku Czocha“. Mezi nejvýznamnější akce, které
byly v roce 2018 realizovány, lze zařadit například
„Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, ulice Bořkovská, Brodská“, „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“, „Silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod
Ralskem“, „Silnice III/2784 Liberec, ul České mládeže“ a „Silnice III/28115 Troskovice – hranice kraje“.
V roce 2019 se Liberecký kraj bude soustředit na
čerpání finančních prostředků z Integrovaného
regionálního operačního programu, kde by měly
být zahájeny další stavební akce „Silnice II/610
Turnov – hranice Libereckého kraje“, „Silnice
III/2904 Oldřichov v Hájích, humanizace“, „Silnice
II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje“, „Silnice II/262 Česká Lípa – Dobranov“, „Silnice II/270
Doksy – Dubá“ a „Silnice II/268 Město Zákupy –
přeložka silnice“. Na další stavební akce Liberecký
kraj ze svého rozpočtu alokoval částku ve výši 300
mil. Kč. Liberecký kraj zároveň čeká na případné přidělení dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury. Mezi největší rekonstrukce silnic
II. a III tříd by měly patřit „Silnice III/28411 Roztoky
u Jilemnice“, „Silnice III/26836 Lindava“, „Silnice III/2895 Roztoky u Semil – Helkovice“, „Silnice
III/28617 Mříčná“ a „Silnice III/2879 Jablonec nad
Nisou – Dolní Černá Studnice“.

Od roku 2003 zajišťují kraje dopravní obslužnost
a hradí dopravcům ztrátu (kompenzaci), která
vzniká provozem stanoveného rozsahu veřejné
drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy.
Na základě optimalizačních kroků a propojení jednotlivých druhů doprav se daří přes rostoucí ceny
vstupních nákladů udržet stejný rozsah dopravy
jako v předchozích letech a v některých oblastech nabídku spojení i rozšířit. Neopomenutelnou
skutečností je i podíl obcí, které na úhradu ztráty
přispěly a od roku 2009 i podíl státu na úhradu
regionální železniční dopravy. V roce 2018 uhradil
Liberecký kraj za zajištění dopravní obslužnosti
částku ve výši 732,205 mil. Kč (včetně účelové dotace z MD ve výši cca 95,181 mil. Kč), která byla na
základě uzavřených smluv o veřejných službách
v přepravě cestujících veřejnou linkovou a drážní dopravou s Libereckým krajem vyplacena celkem 10 dopravním společnostem (8 autobusových
a 2 drážní dopravci) a dále dvěma městům a jednomu dopravnímu sdružení obcí na základě uzavřených smluv o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti. Cestující veřejnosti bylo za rok
2018 nabídnuto 18,545 mil. km kolejové a silniční
veřejné dopravy.
Od prosince 2010 je zajištěn provoz vlaků na mezinárodní trati Liberec – Hrádek n. N. – Zittau (Sasko) – Varnsdorf (Ústecký kraj) – Seifhennersdorf
(Sasko)/Rybniště (Ústecký kraj) pod obchodním
názvem TRILEX – dopravce Die Länderbahn GmbH
(původní název Vogtlandbahn-GmbH) byl prvním
dopravcem v Libereckém kraji, se kterým byla uzavřena smlouva na základě výběrového řízení. Na
základě výsledků dalšího výběrového řízení je od
prosince 2011 pod hlavičkou Českých drah, a.s. za
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jištěn provoz na tratích Jizerskohorské železnice
novými moderními jednotkami Stadler. Od poloviny prosince 2014 začala na základě výběrového
řízení realizovaného ve spolupráci s německými
partnery provozovat společnost Die Länderbahn
GmbH (původní název Vogtlandbahn-GmbH)
spěšné vlaky na lince RegionalExpres 2 Žitava –
Liberec. V prosinci 2015 ukončila svoji platnost
smlouva s dopravcem GW Train Regio a.s., který od roku 2010 zajišťoval provoz vlaků na trati
z Kořenova do Szklarske Poreby ve spolupráci
s polským dopravcem Przewozy Regionalne. Od
prosince 2015 je provoz na této trati zajišťován
dopravcem České dráhy, a.s. v rámci vysoutěžené
smlouvy na Jizerskohorskou železnici, a to přímými vlaky Stadler z Liberce. Liberecký kraj tak
v roce 2018 objednával dopravní obslužnost vlaky
regionální dopravy u 2 dopravních společností na
základě celkem 5 smluv (2 s Českými dráhami, 2 se
společností Die LänderbahnGmbH a 1 s organizační složkou Die LänderbahnGmbH) v objemu 4,156
mil. vlkm.
V oblasti autobusové dopravy byla v roce 2018
zajištěna dopravní obslužnost na základě smluv
uzavřených na přechodné období v mimořádné
situaci, ve které se kraj ocitl již na konci roku 2014
z důvodu ukončení platnosti „starých“ smluv
k 31. 12. 2014 a z důvodu neúspěšného výběrového
řízení na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou
linkovou dopravou (veřejná zakázka na období
2014–2024). Přechodné smlouvy kraj uzavřel se stávajícími dopravci BusLine a.s., ČSAD Liberec, a.s.
a ČSAD Česká Lípa a.s. s platností od 1. 1. 2015 do
31. 12. 2016 (s možností opčního prodloužení dva-

krát o jeden rok). Dne 1. 1. 2017 vešly v účinnost
změny nařízení vlády č. 567/2006 Sb. a 589/2006
Sb., na základě kterých došlo ke skokovému navýšení mzdových nákladů řidičů a tím i požadavků
autobusových dopravců na navýšení ceny dopravního výkonu, které však nebylo možno v plném
rozsahu řešit v rámci stávajících smluv. S dopravci
BusLine a.s. (od 1. 10. 2017 je jeho právním nástupcem BusLine LK s.r.o.) a ČSAD Česká Lípa a.s. byly
proto smlouvy ukončeny a s platností od 1. 6. 2017
uzavřeny nové smlouvy, které již navýšení ceny
dopravního výkonu o mzdové vícenáklady zohledňují. Dopravce ČSAD Liberec, a.s. zajišťoval dopravu na základě původní smlouvy z roku 2014 až do
31. 12. 2017; nová smlouva na dočasné zabezpečení dopravní obslužnosti v mimořádné situaci byla
s dopravcem uzavřena dne 30. 12. 2017 – na základě této smlouvy zajišťuje dopravce výkony v oblasti Sever od 1. 1. 2018 do konce roku 2019.

Cyklistická doprava

Hlavní cíl dopravní politiky kraje

V roce 2018 se Liberecký kraj připravil na vstup do
Asociace měst pro cyklisty. Členstvím v této Asociaci se Liberecký kraj může více zapojit do rozvoje cyklodopravy, do řešení problematiky spojené
s městskou mobilitou a otázkami cykloturistiky,
cyklistické dopravy a její koordinace s dalšími druhy
dopravy.

Kvalitní dopravní infrastruktura, optimalizovaná
dopravní obslužnost území s ohledem na životní
prostředí, napojení Libereckého kraje na republikovou a evropskou dopravní síť, zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury jako prostředku rozvoje dalších oblastí společenského života, především
ekonomického rozvoje, cestovního ruchu, zemědělství a venkova, maximální možné vyrovnání rozdílů v úrovni dopravní infrastruktury mezi oblastmi
v kraji a optimalizování dopravní obslužnosti území
veřejnou dopravou.

Stejně jako v letech minulých uzavřel Liberecký
kraj i v roce 2018 smlouvy s autobusovými dopravci
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., COMPAG CZ s.r.o., KAD spol. s r.o.
a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o.

V individuálních dotacích byly rozděleny necelé
4 milióny korun. Podpora směřovala na zvýšení popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libereckém
kraji, IDOL a karty Opuscard, podporu výchovy na
dopravních hřištích, další projektovou, ale i realizační přípravu území v oblasti rozvoje cyklodopravy, pilotní stavební úpravy autobusových zastávek.
V roce 2018 byl opět podpořen provoz cyklobusů. V rámci podpory strategických směrů rozvoje
cyklodopravy byla přeznačena dálková cyklotrasa Greenway Jizera na území Libereckého kraje
v délce 87 km a byly aktualizovány projektové dokumentace pro rekonstrukci stávajícího svislého
dopravního značení na Frýdlantsku.

Liberecký kraj založil společnost Autobusy LK,
s.r.o. a je jejím jediným společníkem. Společnost
Autobusy LK, s.r.o. má jako vnitřní dopravce Libereckého kraje zajistit od 1. 1. 2020 provozování dopravní obslužnosti v autobusové dopravě na části
území Libereckého kraje. Společnost Autobusy
LK, s. r.o. se v roce 2018 stala majoritním akcionářem ČSAD Liberec, a.s.

Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – celkem, rok 2018

Legenda: DO - dopravní obslužnost veřejnou dopravou; X – pracovní den; S – sobota; N – neděle
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Pokračovalo se v naplňování programového dokumentu pro rozvoj cyklodopravy v Libereckém kraji
„Program rozvoje Libereckého kraje na roky 2014
až 2020“.
V dotačním fondu byly vyhlášeny 2 programy
k předkládání žádostí o dotaci – 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy a 6.3 Podpora projektové přípravy
cyklistických tras. Alokace byla 8,5 miliónů Kč.

Šestnáctým rokem byla aktualizována „Analýza
stavu dopravy na území Libereckého kraje“, která
je k nahlédnutí na www.kraj-lbc.cz.

Projektová dokumentace na multifunkční propojení Stožeckého sedla s Novou Hutí byla předána
ČEZ Distribuce, a.s., kteří v rámci výstavby obslužné komunikace zrealizují v řešeném území cyklostezku do roku 2021.
Z části byla naplněna další priorita podpory významného projektu Libereckého kraje, a to zpracování
projektové dokumentace pro územní rozhodnutí Cyklostezka Svatá Zdislava v úseku Cvikov –
Svor. V projektové přípravě se pokročilo i na cyklotrase Odra Nisa v problematickém úseku Chotyně
– Bílý Kostel nad Nisou, dokumentace jsou zpracované a je požádáno o vydání stavebního povolení.
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Investice a veřejné zakázky
Libereckému kraji se v roce 2018 z pohledu investic
velmi dařilo. Oddělení investic realizovalo investiční akce financované z rozpočtu Libereckého kraje
v celkové výši téměř 90 milionů Kč a samozřejmě další desítky milionů byly vynaloženy na spolufinancování evropských projektů.
Mezi významné investiční akce zahájené v roce 2018
patří bezesporu celková rekonstrukce budovy „D“,
kde vyroste mimo jiné také Inovační centrum – podnikatelský inkubátor. Investice na celkovou rekonstrukci budovy se pohybují přes 277 mil. Kč. Na tuto
akci bude navazovat „Revitalizace dolního centra Liberce“, která ji nyní v projektové přípravě.
Mezi další vydařené investiční akce financované
z rozpočtu LK patří kompletní výměna okenních
a dveře výplní na budově „A“ v areálu Léčebny
respiračních nemocí Cvikov, dále proběhla rekonstrukce okenních a dveřních výplní na Gymnáziu
a Střední odborné škole pedagogické v Liberci. Díky
investicím Libereckého kraje se také podařila obnova
fasády na Gymnáziu a Střední odborné škole v Jilemnici, to samé mohou tvrdit na Střední odborné školy
Jablonecká 999 v Liberci, kde fasáda dostala nový kabát. Klienti Domova pro seniory ve Vratislavicích nad
Nisou se dočkali v roce 2018 díky finančním prostředkům z LK nově zrekonstruovaných vnitřních prostor.
Dále Liberecký kraj dokončil v letošním roce akce
spolufinancované z EU, a to z dotačního programu
Operační program Životního prostředí, kde hlavním
cílem je Snížení energetické náročnosti veřejných
budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.
Jednalo se o tyto objekty: tělocvična a jídelna na
Střední škole a Mateřské škole Na Bojišti, o budovu
Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v České Lípě v ulici Lužická, dále o pavilon „D“
Léčebny respiračních nemocí ve Cvikov, dále také
o levého a pravého předzámčí Domova důchodců ve
Sloupu v Čechách.
Liberecký kraj může být hrdý, že dokázal v roce 2018
zahájit stavební práce na projektech „Centra odborného vzdělávání“ v osmi středních školách v Libereckém kraji, kde jsou investiční náklady jen na stavební
část v hodnotě 385,5 mil. Kč. Další nemalé finanční
prostředky budou použity na vybavení technologií,
stroji a zařízením. Dalším investičním projektem,
který byl stavebně zahájen v roce 2018 je Modernizace Severočeského muzea – 2.etapa, kde se náklady na stavební práce pohybují ve výši 85 mil.
Kč. Výčet stavebně rozpracovaných projektů v roce
2018 je opravdu dlouhý, za zmínku určitě stojí také
projekt „Pro horolezce neexistují hranice“, který se realizuje v prostorách Muzea Českého ráje
v Turnově.
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Rok 2018 byl rokem, kdy se začaly připravovat další
projekty spolufinancované z EU. Jedná se o přípravu
projektů z Operačního programu životního prostředí, kde dojde k zateplení budov u deseti příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem. Dalším velkým projektem z Integrovaného regionálního
operačního programu je Transformace pobytových
zařízení Domov Sluneční Dvůr v Jestřebí, kde se v roce
2018 dokončovala projektová činnost. LK pracuje na
projektech„Školy bez bariér“, které budou zařazeny
do Integrovaného programu rozvoje území. Dvanáct
škol v Liberci a v Jablonci nad Nisou bude díky tomuto projektu bezbariérových, jedná se o gymnázia,
obchodní akademie a střední odborné školy.

dově „D“, které se zúčastnili tři významní dodavatelé. Získané informace budou využity při přípravě veřejné zakázky na provozovatele stravovacího centra.
V září uspořádalo oddělení veřejných zakázek první
Konferenci k problematice ZZVZ pro „zakázkáře“
krajů.
V listopadu byly v rámci mezinárodní konference
o eSourcingue BF v Ostravě předávány ceny soutěže
Fair Sourcing Awards (ceny čestného nákupu), kde
Liberecký kraj obdržel první místo v kategorii TREND
za systém řízení veřejných zakázek. Fair Sourcing
Awards (FSA) jsou ocenění udílená za inovativní, inspirativní nebo dlouhodobé využívání elektronizace
nákupních a zakázkových procesů, eAukcí, e-poptávek a dalších elektronických nástrojů.

Porota složená z veřejně respektovaných osobností
udělila Libereckému kraji první místo za to, že Liberecký kraj dokázal, že zavedení transparentního, procesně kontrolovatelného a funkčního systému řízení
zakázek v legislativním prostředí je možné i ve veřejném sektoru. Porota pozitivně hodnotila fakt, že
kraj jako veřejná instituce hledá řešení mimo běžné
standardy a věnuje prostor skutečnému průzkumu
trhu a zaměřuje tak pozornost na skutečný cíl zakázky. Porota stejně ocenila i snahu kraje o sdílení svých
zkušeností s kolegy z jiných krajů a proaktivní přístup
k řešení problematiky veřejných zakázek v ČR.

Veřejné zakázky
Liberecký kraj zadal 160 veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních zadávaných podle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a podílelo se na zadání130 veřejných zakázek malého
rozsahu. Na veřejných zakázkách se ušetřilo 174 mil.
Kč, největší úspory byly u zakázek na silniční stavby
a u zakázek na služby.
V rámci projektu „Centra odborného vzdělávání“
v 8 středních školách bylo zahájeno 86 veřejných
zakázek na dodávky a 9 veřejných zakázek na stavební práce. A dále v dynamickém nákupním systému 16 veřejných zakázek na služby technického
dozoru investora a koordinátora BOZP.
Nákup elektřiny a zemního plynu pro úřad, příspěvkové organizace a obce byl opět realizován na Českomoravské komoditní burze Kladno. Ceny energií
získané centralizovaným nákupem jsou o 15–20 %
nižší než ceníkové ceny pro ostatní odběratele.
Byl vybrán dodavatel na rekonstrukci budovy „D“
a zadáno zpracování projektové dokumentace na
základě architektonické soutěže o návrh na téma
„PARKOVACÍ DŮM, LÁVKA A KULTIVACE OKOLÍ SÍDLA LIBERECKÉHO KRAJE“.
Došlo k rozšíření použití elektronických aukcí i u dalších veřejných zakázek. V roce 2018 byly aukce nově
využity na nákup tiskáren a u centrální veřejné zakázky na výběr dodavatele mobilních telekomunikačních služeb. V říjnu byla také realizována prodejní aukce, kdy oddělení veřejných zakázek prodávalo
pro společnost Silnice LK a.s. nepotřebný majetek.
Poprvé byla realizována předběžná tržní konzultace
dle § 33 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek na téma „Provoz stravovacího centra v bu-
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Přemysl Sobotka
náměstek hejtmana,
řízení resortu zdravotnictví
(ODS)

389
mil. Kč

Podpora zdravotní péče
Libereckým krajem

RESORT ZDRAVOTNICTVÍ

222
mil. Kč

Náklady na provoz
Zdravotnické záchranné
služby Libereckého kraje

Zdravotnictví
Rozvoj zdravotních služeb, podpora kvality péče berecký kraj pokračoval v podpoře modernizace NeV roce 2018 investoval Liberecký kraj do fungování,
podpory a rozvoje zdravotnictví 388.768.659 Kč.
V tomto finančním objemu je především zahrnuto:
1)

188.768.000 Kč – příspěvky na provoz
příspěvkovým organizacím,

2)

5.000.000 Kč – vyrovnávací platba na zajištění
ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci,

3)

15.497.200 Kč – vyrovnávací platba na
poskytování lékařské pohotovostní služby,

4)

1.302.600 Kč – vyrovnávací platba na zajištění
lékařské pohotovostní služby v oboru zubní
lékařství v Krajské nemocnici Liberec, a.s.

5)

897.000 Kč – zajištění večerní zubní
pohotovostní služby

6)

175.053.780 Kč – ostatní dotace do
zdravotnických zařízení (viz tabulka),
2.250.079 Kč – schválené dotace v rámci
Dotačního fondu Libereckého kraje pro
oblast zdravotnictví.

7)

Liberecký kraj svojí dotační politikou podporuje rozvoj zdravotních služeb a podílí se tak na zvyšování
standardu kvality poskytované péče. V roce 2018 Li-

mocnice s poliklinikou Česká Lípa částkou 30.000.000
Kč, na základě smlouvy o poskytnutí příplatku mimo
základní kapitál. Dále v rámci podpory nemocnic v regionu, obdržela nemocnice 9.000.000 Kč na nákup přístrojového vybavení. V závěru roku 2018 bylo otevřeno
nové oddělení dialýzy v celkové hodnotě 46,5 mil. Kč.
Na rekonstrukci se Liberecký kraj podílel 40 mil. Kč.
V Krajské nemocnici Liberec (KNL) pokračovaly přípravy projektu „Modernizace KNL“, na který se Liberecký
kraj zavázal přispívat po dobu dvaceti let 50 mil. Kč
ročně. Na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál připsal Liberecký kraj
na transparentní účet platbu 52.777.780 Kč na I. etapu
modernizace – výstavbu Centra urgentní léčebné péče.
V Léčebně respiračních nemocí Cvikov byl zrealizován
ve spolupráci s investičním odborem KÚ LK projekt
„Rekonstrukce pokojů budovy „D“ v areálu dětské
léčebny. Došlo zde ke kompletní rekonstrukci včetně
výměny oken a zateplení. Náklady se vyšplhaly do výše
11.200.000 Kč. Do léčebny pro dospělé v Martinově
údolí bylo zakoupeno 78 kusů polohovatelných lůžek
včetně příslušenství. V závěru roku došlo k opravě budovy vrátnice dětské léčebny, která se potýkala s narušenou statikou.

Příklady významných dotací do zdravotnictví v Libereckém kraji
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Subjekt

IČ

Název
projektu

Poskytnuté
finanční
prostředky (Kč)

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

27283518
27283518

Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Krajská nemocnice Liberec, a.s.

27283933
27283933

MMN, a.s.
Město Jablonec nad Nisou

05421888
00262340

Horská služba ČR, o.p.s.

27467759

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o.

00673951

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o.

00673951

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje, p.o.
Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje, p.o.
Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje, p.o.
Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje, p.o.
Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

46744991

Modernizace objektů a vybavení
Nákup skiaskopické věže, osmometru,
rentgenky do CT, injekčního systému
Financování I. etapy Modernizace KNL
Nákup angiografické linky,
terapeutického rtg
Přístrojové vybavení MMN
Pavilon intenzivní medicíny v Nemocnici
Jablonec nad Nisou, p.o. –
navazující investice
Horská služba v regionu Libereckého kraje –
vybavení zdravotnickými pomůckami
Nákup 78 kusů polohovacích lůžek
včetně příslušenství
Kompletní rekonstrukce pavilonu
D v dětské léčebně
Nákup pozemku Turnov

46744991

Nákup referentských vozidel

46744991

Nákup 10 kusů vozidel RLP/RZP

46744991

Celorepublikové cvičení

28700210

Provozování lůžkového Hospice sv. Zdislavy

30.000.000
9.000.000
52.777.780
25.000.000
2.400.000
7.600.000

200.000
2.306.000
11.200.000
1.600.000
1.950.000
28.280.000
540.000
2.200.000
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Zdravotnické záchranné službě LK se podařilo realizovat obnovu 14 kusů vozidel RLP a RZP v rámci rámcové
smlouvy a doplnit vozový park o 5 kusů referentských
aut. Na jaře 2018 byla dokončena a slavnostně otevřena rekonstruovaná výjezdová základna v České Lípě.
V loňském roce probíhaly práce na projektové dokumentaci na rekonstrukci a dostavbu výjezdové základny v Liberci na letišti. Dále ve spolupráci s odborem
investic KÚ LK proběhla rekonstrukce výjezdové základny v Doksech a je připravena výstavba nové výjezdové základny v Rokytnici nad Jizerou. Zahájení prací
je plánováno na jaro 2019. Zdravotnická záchranná
služba LK úspěšně zrealizovala celorepublikové cvičení
zdravotnických záchranných služeb z celé České republiky pod názvem „Pražská/Liberecká 155“.
Liberecký kraj podpořil páteřní nemocnice v kraji celkovou částkou 44.000.000 Kč, tyto finanční prostředky
byly směřované převážně do přístrojového vybavení
nemocnic. Dále pokračovala finanční podpora Hospice
sv. Zdislavy částkou 2.200.000 Kč.
V roce 2018 byli radou kraje jmenováni krajští odborníci v rámci páteřních nemocnic pro obor chirurgie, interna a onkologie. Dále byla schválena Krajská koordinační skupina pro realizaci Reformy psychiatrické péče
v Libereckém kraji.
V létě se podařilo stabilizovat poskytování lékařské pohotovostní služby pro občany Frýdlantska.

Zdravotní politika – podpora veřejného zdraví
V rámci Dotačního fondu Libereckého kraje bylo v roce
2018 v oblasti zdravotnictví schváleno k podpoře celkem
92 projektů v úhrnném finančním objemu 2.250.079
Kč. V Dotačním programu č. 9.1 „Podpora ozdravných
a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené
občany“ bylo podpořeno celkem 45 projektů v objemu
1.125.395 Kč, v programu č. 9.2 „Podpora preventivních
a léčebných projektů“ bylo podpořeno 39 projektů
v objemu 786.490 Kč a v programu č. 9.3 „Podpora osob
se zdravotním postižením“ bylo podpořeno 8 projektů
v objemu 338.194 Kč.
Na podzim odbor zdravotnictví připravil ve spolupráci
se Státním zdravotním ústavem Praha a Onkomajákem
v OC Forum Liberec akci „Onkologická prevence blíže
lidem“. Návštěvníci si mohli prohlédnout, jak vypadá
tlusté střevo uvnitř nejen se zdravou sliznicí, ale i s chorobami, které tlusté střevo nejčastěji postihují a klást
své dotazy vyškoleným pracovníkům k problematice
onkologického onemocnění tlustého střeva a konečníku, jeho včasného záchytu a léčby.
Dále se uskutečnil šestý ročník akce „Pojďme žít zdravě“, a to v Novém Boru. Akce obsahově vycházela ze
základní myšlenky, kterou je podpora zdravého životního stylu. Tato akce byla připravena ve spolupráci
s odborem regionálního rozvoje a evropských projektů
KÚ LK a města Nový Bor.

Další činnosti ve zdravotnictví – přenesená
působnost
Dle zákona o zdravotních službách (Zákon č. 372/2011 Sb.)
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ: V roce 2018 bylo vedeno celkem
232 správních řízení dle zákona o zdravotních službách: z toho uděleno 58x nových oprávnění (1x postoupeno KHK), 114x rozhodnuto o změně oprávnění,
11x vydáno povolení k poskytování preventivní péče
mimo zdravotnické zařízení, 49x rozhodnuto o odejmutí oprávnění. Dále bylo 5x oprávnění k poskytování zdravotních služeb přerušeno na žádost poskytovatelů.
STÍŽNOSTI: Celkem přijato 21 stížností na poskytování zdravotních služeb nebo činnosti souvisejícími se
zdravotními službami, z toho 4x k prošetření stížnosti
byl ustaven nezávislý odborník, 10x stížnost předána
k přímému vyřízení poskytovateli zdravotních služeb,
4x stížnost shledána jako nedůvodná, 2x podáno vysvětlení ke správnému postupu, 1x stížnost posouzena jako podnět k provedení kontroly.
ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE (ZD): Vyřízeno cca
1 300 žádostí o předání ZD nově zvoleným poskytovatelům zdravotních služeb. V roce 2018 ukončilo
činnost 6 poskytovatelů zdravotních služeb, od kterých zdravotní péči o pacienty včetně zdravotnické
dokumentace nepřevzal žádný nový poskytovatel.
V těchto případech se ZD v souladu se zákonem
o zdravotních službách předává na krajský úřad – celkový objem předané ZD v roce 2018 činil cca 40 tis. spisů zdravotnické dokumentace. Krajský úřad převzal
od roku 2004 zdravotnickou dokumentaci od celkem
71 poskytovatelů zdravotních služeb (k 21. 2. 2019).
Průběžně probíhá archivace ZD.
NÁRODNÍ REGISTR POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH
SLUŽEB (NRPZS): NRPZS je zpřístupněn široké veřejnosti http://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=vyhledavani-poskytovatele--pro-verejnost Pracovníci správního
oddělení jsou editoři NRPZS a spolupracují se správcem registru – Ústavem zdravotnických informací
a statistiky (ÚZIS) na inovaci NRPZS.
KONTROLNÍ ČINNOST: V roce 2018 bylo provedeno celkem 15 kontrol přenesené působnosti, z toho
8 kontrol poskytovatelů zdravotních služeb a 7 kontrol obcí s rozšířenou působností. Nebyla uložena žádná nápravná opatření.

VESTIBUL KÚ LIBERECKÉHO KRAJE 5. 11. 2018

Dle zákona o specifických zdravotních službách
(Zákon č. 373/2011 Sb.)
PŘEZKUM LÉKAŘSKÝCH POSUDKŮ: V roce 2018
bylo přijato celkem 25 návrhů na přezkoumání lékařských posudků (LP), z toho 16x návrhů na přezkoumání LP o uznání/neuznání nemoci z povolání
(NzP), 9x návrhů na přezkoumání LP o zdravotní
způsobilosti k práci.

V listopadu 2018 se uskutečnila ve vestibulu Krajského
úřadu Liberec výstava „100 let v bílém plášti“, kde byla
občanům představena minulost a současnost zdravotnických zařízení na území Libereckého kraje.
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Pavel Svoboda
náměstek hejtmana,
řízení resortu sociálních
věcí (ČSSD)

593

Z MPSV na sociální služby

mil. Kč

RESORT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

255,7
mil. Kč

Na realizaci projektů v sociální
oblasti financovaných
z projektů Evropské unie

Sociální věci
Oddělení sociální práce
V rámci protidrogové politiky byla podpořena tradiční kampaň Společně proti kouření, proběhl X. ročník
AT semináře na téma „ZÁVISLOST NA TABÁKU“, byla
zahájena tvorba nového Plánu Protidrogové politiky
Libereckého kraje na období 2019–2022, byly vyplaceny individuální dotace na podporu služeb a programů
v celkové částce 4,1 mil. Kč, ve spolupráci se statutárními městy Liberec a Jablonec nad Nisou byly podpořeny projekty Mostu k naději v celkové částce 824.320
Kč a nákup vozidla pro TK Advaita v celkové hodnotě
750.000 Kč. Krajský koordinátor pro záležitosti národnostních menšin a cizinců se zapojil jako zástupce
Libereckého kraje do realizace projektu „Města a inkluzivní strategie“, který je zaměřen na orgány, které řídí státní správu v oblasti migrace a integrace na
národní, regionální i lokální úrovni či ovlivňují směřování integrační politiky. Pro tuto cílovou skupinu
byl v rámci Dotačního fondu LK zřízen nový dotační
program „integrace národnostních menšin a cizinců“.
V oblasti náhradní rodinné péče jsme přijali 14 žádostí
o zařazení do evidence osvojitelů, 19 žádostí o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se pěstouny
a 6 žádostí o zařazení do evidence osob, které mohou
vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu.
Celkem 37 dětí z Libereckého kraje bylo zprostředkováno do náhradní rodinné péče, a to 23 do péče
budoucích osvojitelů a 14 do péče budoucích pěstounů. Již tradičně proběhlo víkendové setkání pro
pěstouny na přechodnou dobu (zúčastnilo se ho 22
pěstounských rodin), které bylo ze strany účastníků
velice kladně hodnoceno. Pestrý program sestával například z přednášky na téma „Kde čerpat sílu a zdroje pro další péči o děti“ nebo workshop „Květinová
inspirace. V měsíci prosinci oddělení zorganizovalo
Vánoční koncert pro pěstouny v prostorách malého
sálu Oblastní galerie Lázně. V rámci koncertu byla vyhlášena soutěž „Pěstounská péče v obrázcích a vyprávěních“ a byly odměněny nejlepší dětské příspěvky.
V roce 2018 pokračovala stálá kampaň „MÍT DOMOV
A RODINU – Samozřejmost nebo vzácnost?“, jejíž největší akcí byl 2. ročník Týdne náhradního rodičovství
- Tváří týdne se tentokrát stal hokejista Bílých Tygrů
Liberec pan Michal Bulíř. Byl dokončen a schválen
Strategický plán rodinné politiky na období 2019–2023,
který obsahuje 22 opatření na podporu rodin s dětmi
v Libereckém kraji. Ve spolupráci s mateřskou školkou
Kulička a se seniory z DS Liberec-Františkov byl vytvořen kalendář pro rodiny s dětmi, ve kterém se nacházejí
obrázky, které zachycují nejhezčí vzpomínky z dětství
seniorů. S velkým ohlasem se také setkala další dvě pokračování již tradiční sbírky šatstva mezi zaměstnanci
krajského úřadu ve prospěch sociálně slabých občanů
pod názvem „DEJTE VĚCEM DRUHOU ŠANCI“.Oddělení pokračovalo v realizaci projektů financovaných
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a Jestřebí, žádost na lokalitu Lada byla zařazena do
zásobníku podpořených projektů.
z Operačního programu Zaměstnanost – „Podpora
a rozvoj služeb pro rodinu a děti v LK“, kde jsou podporováni poskytovatelé SAS pro rodiny a děti v 10 lokalitách
a 12 NZDM, a projekt „Nastavení systémové podpory
rodin s dětmi v LK“.

Oddělení příspěvkových organizací
V roce 2018 probíhala realizace rozvojových plánů a investic v příspěvkových organizacích resortu sociálních
věcí. Investiční akce byly zaměřeny nejen na rozvoj
organizací, ale zejména také na transformaci a humanizaci zařízení a zvýšení kvality poskytovaných služeb.
Události roku 2018
Březen 2018
Proběhlo slavnostní otevření kavárny Domov v Raspenavě.
Nové vedení v organizacích Dětské centrum Liberec,
příspěvková organizace – Mgr. Jindřiška Korečková
a Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace – Mgr. Karla Salabová.
Červen 2018
Mgr. Helena Housová byla znovu jmenována do pozice ředitelky zařízení Domov důchodců Rokytnice
nad Jizerou, příspěvková organizace.
Září 2018
Dům seniorů Liberec-Františkov, příspěvková organizace, obhájil certifikaci „VÁŽKA“ udělovanou Českou alzheimerovskou společností.
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, oslavil výročí 110 let existence.
Transformace a humanizace sociálních služeb
V roce 2018 probíhala příprava projektů zaměřených
na transformaci a humanizaci sociálních služeb, probíhala nejen projektová příprava, ale byly rovněž podávány a posuzovány žádosti:
„APOSS Liberec p. o. – výstavba domácností pro osoby se zdravotním postižením“, byly posuzovány nové
lokality pro výstavbu a realizaci projektu a následně
bylo zahájeno jednání o odkupu pozemků. V září
2018 byl zpracován investiční záměr na výstavbu.
„Transformace – Domov Sluneční dvůr, p. o.“, byla
schválena žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy zaměřené na deinstitucionalizaci sociálních služeb, na lokality Sosnová

„Transformace zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.“, byla podána
a schválena žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy zaměřené na
deinstitucionalizaci.
Další projekty mimo transformaci sociálních služeb –
humanizace zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením:
„Domov Raspenava, p. o. – výstavba domů pro osoby zdravotně postižené“, byla podána žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 82.
„Rekonstrukce 3. NP Jedličkova ústavu“, byla podána
žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 82.
Další významné investiční akce
Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace
„Rekonstrukce objektu v Partyzánské ulici v České
Lípě“ – náklady na realizaci akce 8,3 mil. Kč.
Jedličkův ústav, příspěvková organizace „Sanace
a podřezávka části zdiva“ – náklady na realizace
akce 1,4 mil. Kč.

APOSS Liberec, příspěvková organizace „Sanace
vlhkého suterénu budovy Zeyerova“ – náklady na
realizaci akce 0,7 mil. Kč.
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková organizace „Rekonstrukce parkovací plochy Králův Háj“ – náklady na
realizaci akce 0,8 mil. Kč.
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace „Rekonstrukce DS Vratislavice nad
Nisou“ – náklady na realizaci akce 15 mil. Kč.

Oddělení rozvoje a financování sociálních
služeb
Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb
bylo aktivistou v připojení se kraje k osvětové kampani „Česko svítí modře“ v rámci Světového dne zvýšení povědomí o autismu.
Oddělení navázalo spolupráci s Národním památkovým ústavem a dopomohlo k realizaci osazení
několika veřejných míst tzv. eurozámky v Libereckém kraji, což je praktická pomůcka zvláště pro
osoby se zdravotním postižením nebo pro rodiny
s malými dětmi, které díky univerzálnímu eurozámku a euroklíči získají přístup k bezbariérovým
toaletám (např. na benzínových stanicích, vlakových nádražích, vybraných kulturních památkách,

obchodních centrech). V kraji je nyní 27 eurozámků.
V roce 2018 realizovalo několik setkání se zástupci
obcí, poskytovatelů a některých zájmových uskupení,
která vedla k postupné kultivaci krajské sítě sociálních
služeb a vymezení priorit v plánování sociálních služeb na celém území kraje.
Byl ukončen projekt Pečovatelská služba – příležitost
pro život doma I., jehož nefinančním partnerem byl
Liberecký kraj. Projekt podpořil přerod a zkvalitnění
péče mnohých terénních služeb v kraji a výstupy projektu byly pracovníky oddělení představeny v Senátu
ČR. Na základě úspěchu první vlny zmíněného projektu, byl zahájen navazující projekt Pečovatelská služba – příležitost pro život doma II., jehož partnerem je
opět i Liberecký kraj.
Samo oddělení rozvoje a financování sociálních služeb pokračovalo v roce 2018 v realizaci dvou projektů spolufinancovaných Evropským sociálním fondem
prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost a státním rozpočtem celkovou částkou
134,5 mil. Kč.
První projekt „Podpora a rozvoj služeb v komunitě
pro osoby se zdravotním postižení v Libereckém kraji“ si klade za cíl podpořit cílovou skupinu klientů
se zdravotním postižením v jednotlivých lokalitách
v rámci celého Libereckého kraje a začlenit je do
společnosti, případně na trh práce. Působením sociálních služeb by mělo být umožněno klientům
setrvat ve svém domácím prostředí a zapojit se do
komunitního života. V rámci projektu bylo uzavřeno
15 smluv s 9 poskytovateli, kteří zajišťují služby „Sociální rehabilitace“, „Podpora samostatného bydlení“,
„Sociálně terapeutické dílny a „Osobní asistence“
pro osoby s chronickým duševním onemocněním,
osoby s mentálním i tělesným postižením a osoby
s kombinovanými vadami.
Aktivitou druhého projektu nesoucí název „Podpora
procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“ je rozšíření
IT aplikace ke sledování a plánování sociálních služeb,
jejíž hlavním cílem je umožnit transparentní náhled
na kofinancování sociálních služeb. Dále projekt podporuje vzdělávání pracovníků krajského úřadu i obcí,
metodickou podporu pro obce i pro kontrolní činnost. V rámci jmenovaného projektu se podařilo zpracovat doporučující Metodiku pro obecní samosprávy
k procesu spolufinancování sociálních služeb v rámci
sítě LK, se kterou byli zástupci obcí na dvou setkáních
i seznámeni.
Oddělení za spolupráce s poskytovateli sociálních služeb a obcemi kraje spustilo aplikaci k řízení sítě sociálních služeb, čímž se usnadní komunikace mezi krajem, poskytovateli sociálních služeb a zvláště obcemi,
coby zadavateli služeb na svém území.
Oddělení realizovalo mnohá dotační řízení za účelem poskytnutí neinvestiční podpory poskytovatelům sociálních služeb. Pro tato dotační řízení se
podařilo získat v průběhu roku finanční prostředky
z kapitoly 313 – státního rozpočtu MPSV v celkové

62

Resort sociálních věcí

výši 593 mil. Kč. V roce 2018 kraj z těchto zdrojů podpořil 223 sociálních služeb a zároveň patnácti miliony kraj předfinancoval přímo ze svého rozpočtu
94 sociálních služeb v době, kdy ještě nebyly k dispozici finanční prostředky ze státního rozpočtu.
V roce 2018 bylo provedeno oddělením rozvoje a financování sociálních služeb celkem 47 veřejnosprávních kontrol v samostatné působnosti podle platného Plánu kontrolní činnosti KÚ LK na I. a II. pololetí roku 2018.
V tomto období nebyla výše uvedeným oddělením
(v samostatné působnosti) uložena žádná nápravná
opatření.
Na úseku registrací (v přenesené působnosti) bylo vydáno 60 rozhodnutí o změně registrace sociálních služeb, 5 rozhodnutí o přestupku a ve čtyřech případech
bylo řízení usnesením zastaveno. Bylo také provedeno několik veřejnosprávních kontrol registračních
podmínek.
Oddělení zpracovalo krajskou žádost o neinvestiční
dotaci ze státního rozpočtu na rok 2019 na podporu financování sociálních služeb. Celkový požadavek,
který byl zaslán na MPSV činil 712 mil. Kč.
Základní síť sociálních služeb Libereckého kraje na
období 2018–2020 obsahovala při svém vytvoření
246 sociálních služeb, z toho 139 služeb sociální péče,
87 služeb sociální prevence a 20 služeb sociálního poradenství. Co se týče kapacity, síť služeb obsahovala
cca 2 000 úvazků pracovníků v přímé péči a 2 256
lůžek. Z hlediska zvyšování nákladů v sociálních službách, zejména osobních nákladů, v průběhu roku
2018 se zvýšila nákladovost sítě služeb z 1.211 mil.
Kč na 1.655 mil. Kč.
V roce 2018 byly realizovány tyto významné akce a činnosti:
Velikonoční trhy – výstava a prodej výrobků zařízení
sociálních služeb Libereckého kraje (21. 3. 2018)
Mezinárodní den seniorů
Hudební představení + ocenění aktivních seniorů,
Jablonec nad Nisou (4. 10. 2018)
Taneční zábava se soutěží, Česká Lípa (11. 10. 2018)
Taneční zábava se soutěží, Semily (18. 10. 2018)
Taneční zábava se soutěží, Turnov (24. 10. 2018)
Divadelní představení + Pečovatelka roku, Liberec
(27. 10. 2018)
X. ročník AT semináře na téma „ZÁVISLOST NA TABÁKU“, v prostorách tvrze Krassa v obci Chrastná
(1.–2. 11. 2018)
Víkendové setkání pro pěstouny na přechodnou dobu
zařazených v evidenci Krajského úřadu Libereckého
kraje, které se konalo v obci Jablonec nad Jizerou,
Končiny, v Horském hotelu Stráž (2.–3. 11. 2018)
Vánoční trhy – výstava a prodej výrobků zařízení sociálních služeb Libereckého kraje (28. 11. 2018)
Vánoční koncert Jabloneckého klarinetového kvarteta pro pěstouny, v prostorách malého sálu Oblastní
galerie Lázně (15. 12. 2018)
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Petr Tulpa
náměstek hejtmana, řízení resortu
školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti (SLK)

57
organizací

Počet příspěvkových
organizací v resortu školství

RESORT ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE,
TĚLOVÝCHOVY, SPORTU
A ZAMĚSTNANOSTI

365
mil. Kč

Příspěvkovým organizacím
resortu školství

Školství a mládež
V Libereckém kraji působilo v roce 2018 celkem
348 školských příspěvkových organizací různých
zřizovatelů. Liberecký kraj jich zřizoval celkem 57.
Mezi tyto organizace patří střední školy, speciální
školy, pedagogicko-psychologické poradny a dětské domovy.
Příznivý demografický vývoj posledních pěti let se
stále promítá do zvyšujícího se počtu žáků v základním vzdělávání. V rámci celého kraje přibylo
meziročně ve školním roce 2017/2018 v běžných základních školách 32 tříd a 812 žáků, což je již méně
než v předcházejícím školním roce 2016/2017. Ve
středních školách všech zřizovatelů se ve školním
roce 2017/2018 vzdělávalo celkem 15 462 žáků. Ve
srovnání s předchozím školním rokem došlo k poklesu v počtu žáků o 237 žáků, tj. o 1,5 % oproti
školnímu roku 2016/2017.
Nově bylo zřízeno odloučené pracoviště Střední
zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, Liberec v České Lípě s obory vzdělání
53-41-H/01 Ošetřovatel a 53-41-M/01 Zdravotnický
asistent. Pro zvýšení dostupnosti poradenských
služeb bylo zapsáno odloučené pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogického centra, Semily v České Lípě.
Nově zapsanými byly obory 66-53-H/01 Operátor skladování v Integrované střední škole, Vysoké nad Jizerou, 53-41-M/03 Praktická sestra
a 53-41-N/51 Diplomovaná dětská sestra při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické, Liberec, dále 53-41-M/03 Praktická sestra
a 53-41-M/04 Masér ve zdravotnictví ve Střední
zdravotnické škole, Turnov a obor 26-41-N/08 Průmyslová elektrotechnika v kombinované formě
studia při Střední průmyslové škole strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné škole, Liberec.
Na provozní neinvestiční výdaje bylo školám
a školským zařízením zřizovaným krajem poskytnuto více než 265 mil. Kč a na rekonstrukce
a údržbu majetku více než 100 mil. Kč. V roce 2018
se realizovalo téměř 30 investičních akcí – došlo
např. k výměně zdroje vytápění u objektu školy
a domova mládeže u Střední zdravotnické školy v Turnově za více než 6 mil. Kč, dále byla obnovena fasáda u Střední odborné školy v Liberci
(12 mil. Kč), byla opravena střecha Dětského domova v České Lípě za více než 3 mil. Kč. U Gymnázia
a Střední odborné školy pedagogické Liberec byla
vyměněna okna za více než 10 mil. Kč. Dále byly
z rozpočtu kraje poskytnuty prostředky mj. na
opravu čističky odpadních vod u Dětského domova, Dubá-Deštná (1,4 mil. Kč) a na dokončení
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opravy fasády u objektu Střední průmyslové školy
v České Lípě (10 mil. Kč). Tyto akce se budou realizovat v roce 2019.
Resort školství, mládeže a zaměstnanosti i v roce
2018 pokračoval v naplňování svých priorit ve
vzdělávání, především kladl důraz na opatření
směřující ke zvyšování kvality vzdělávání. V roce
2018 se konaly v Libereckém kraji jednotné přijímací zkoušky, které měly celorepublikový charakter. Jednalo se o přijímací zkoušky, které připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve
spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).
Změna v zavedení jednotného příjímacího řízení
na celostátní úrovni a nemožnost provedení analýzy výsledků předchozích let pro řádné a uvážlivé nastavení minimální hranice úspěšnosti vedla
k tomu, že Liberecký kraj ustoupil od doporučení
stanovení minimální hranice úspěšnosti a ponechal tento krok plně v kompetenci ředitelů škol.
Většina škol hranici úspěšnosti nestanovila.
Do jednotných přijímacích zkoušek bylo zapojeno
40 škol. Přihlásilo se 3 429 uchazečů. Uchazeči podali celkem 5 430 přihlášek v řádném termínu prvního kola v obou termínech a 40 přihlášek v termínech náhradních. Do oborů vzdělání s talentovou
zkouškou umělecky zaměřených podali uchazeči
do prvního kola 481 přihlášek.
K maturitní zkoušce se přihlásilo v jarním zkušebním období 2018 celkem 2 438 žáků. Maturitní
zkoušku konalo celkem 2 238 žáků a z tohoto počtu uspělo u maturitní zkoušky 72,1 % žáků. Nejvyšší úspěšnost žáků byla u zkoušky z cizího jazyka, tj. 89,0 %, a nejméně žáků uspělo u zkoušky
z předmětu matematika, tedy 72,2 %.
V podzimním zkušebním období 2018 se přihlásilo k maturitní zkoušce celkem 729 žáků. Maturitní
zkoušku konalo celkem 654 žáků a z tohoto počtu
uspělo u maturitní zkoušky 58,3 % žáků. Nejvyšší úspěšnost žáků byla u zkoušky z českého jazyka a literatury, tj. 67,7 %, a nejméně žáků uspělo
u zkoušky z předmětu matematika, tedy 39,2 %.
Celkem maturitní zkoušku ve zkušebním období
2018 vykonalo úspěšně ze zkušebního předmětu
český jazyk a literatura 94,4 % žáků, ze zkušebního předmětu matematika 82,5 % žáků a ze zkušebního předmětu cizí jazyk 93,3 % žáků.
Liberecký kraj podal v květnu 2017 v rámci výzvy
Operačního programu Potravinové a materiální
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pomoci projektovou žádost projektu „Potravinová
pomoc dětem v Libereckém kraji 3“. V projektu bylo
zapojeno 62 škol a školských zařízení a bezplatné
stravování bylo poskytnuto 1 226 dětem ve školním
roce 2017/2018. Z hlediska počtu zapojených škol se
jedná o 43% nárůst oproti projektu „Potravinová
pomoc dětem v Libereckém kraji 2“, který probíhal
ve školním roce 2016/2017 a z hlediska počtu zapojených dětí se jedná o 25% navýšení. Cílovou skupinou byly děti ze sociálně slabých rodin ve věku
3–15 let navštěvující mateřskou školu nebo základní
školu, případně víceleté gymnázium v rámci plnění
povinné školní docházky, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na
živobytí nacházely v hmotné nouzi.
Pokračovala realizace projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého
kraje. Vzniklo 5 odborných platforem pro diskuzi
důležitých témat v oblasti vzdělávání. Tyto platformy jsou otevřené všem relevantním aktérům
a za rok 2018 se projektový tým KAP LK může pochlubit spoluprací s již cca 400 účastníky. V rámci tematických setkávání platforem byla diskutována témata z oblasti vzdělávání, účastníci si zde
mohli vyměňovat zkušenosti, dělit se o příklady
z praxe, a tím navázat, nebo popřípadě prohloubit
spolupráci. Během roku 2018 probíhaly vzdělávací
akce, workshopy, veletrh i odborné konference.
Od ledna do prosince se uskutečnilo přes deset
vzdělávacích akcí. V neposlední řadě byla v tomto roce prostřednictvím projektu KAP LK poskytována podpora také ředitelům a dalším klíčovým

pracovníkům středních a vyšších odborných škol
bez ohledu na zřizovatele, a to formou vzdělávání
a výměny zkušeností v oblastech řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a strategického plánování. V této souvislosti byly pravidelně pořádány
jednodenní či dvoudenní workshopy.
Liberecký kraj obdržel dotaci z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 56 791 985, 89 Kč
na realizaci projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I,
jehož realizace probíhá od 1. července 2018 do
31. srpna 2020. Projekt se zaměřuje na 4 klíčové aktivity – podporu polytechnického vzdělávání, rozvoj
čtenářské a matematické gramotnosti žáků, zkvalitnění péče o nadané žáky a tvorbu Školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje. Na podzim bylo na
půdě Krajského úřadu Libereckého kraje založeno
Metodické centrum pro podporu matematické gramotnosti, Metodické centrum pro pedagogy ZŠ a SŠ
na podporu nadaných a mimořádně nadaných žáků
a Platforma pro tvorbu školské inkluzivní koncepce Libereckého kraje. Své aktivity zaměřené především na podporu pedagogů ZŠ a SŠ začali realizovat
i partneři zapojení do projektu (24 středních škol,
4 pedagogicko-psychologické poradny, Krajská vědecká knihovna v Liberci a IQLANDIA o. p. s.).
Liberecký kraj obdržel v rámci výzvy č. 32, resp. č. 33
Infrastruktura středních škol a vyšších odborných
škol Integrovaného regionálního operačního programu dotaci na 8 projektů center odborného

vzdělávání, a to v oblasti automobilového průmyslu, řemesel, služeb, strojírenství a informatiky,
strojírenství a elektrotechniky, zemědělství, techniky a uměleckého průmyslu. Dotace je použita na
investice směřující do vybraných škol s cílem vytvořit zázemí pro komplexní rozvoj odborností žáků
středních škol. V roce 2018 probíhala realizace stavební části všech 8 regionálních center odborného
vzdělávání v rámci středních škol: Střední škola
hospodářská a lesnická, Frýdlant; Střední průmyslová škola, Česká Lípa; Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov; Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou; Střední
škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou; Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká
Lípa; Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec; Střední
uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický
Šenov. Částečně již probíhaly i dodávky vybavení
do dílen, odborných učeben a dodávky technologií.
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stejné výši jako v letech 2013 až 2017, a to celkem
1 095 000 Kč. Obdobně jako v předchozích letech
bylo zabezpečení okresních a krajských kol soutěží
finančně podpořeno z rozpočtu kraje částkou přesahující 200 tis. Kč.
Za vynikající reprezentaci kraje, konkrétně umístění v celostátních kolech soutěží do třetího místa a účast v mezinárodních soutěžích, bylo v sídle
Libereckého kraje dne 12. prosince 2018 oceněno
25 žáků středních škol finančním darem v hodnotě
od 1 500 do 10 000 Kč z rukou Petra Tulpy, náměstka hejtmana pověřeného řízením resortu školství,
a vedoucího odboru školství. Celkem bylo na darech rozděleno 60 tis. Kč. Nejvýznamnější soutěží
na území Libereckého kraje bylo celostátní finále fyzikální olympiády. Jeho organizátorem bylo
Gymnázium Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou a kraj jej podpořil částkou 150 tis. Kč.

Liberecký kraj pořádá u příležitosti Dne učitelů, výročí narození Jana Ámose Komenského, slavnostní
setkání spojené s oceněním vybraných pedagogických pracovníků ze škol a školských zařízení působících na území Libereckého kraje. XVI. ročník
této společenské akce proběhl 28. března 2018
v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje.
K 308 pedagogickým pracovníkům, kteří byli od
prvního „Dne učitelů“ v roce 2003 oceněni, přibylo dalších 21 pedagogů ze všech typů a stupňů škol
a oblastí Libereckého kraje, a to ve třech kategoriích: Výrazný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji, Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost a kategorii Zásluhy o rozvoj školství
v Libereckém kraji.

Liberecký kraj podpořil oblast vzdělávání a péče
o talentovanou mládež finančními prostředky přesahujícími 1 mil. Kč. Podpořeny byly např. projekty
Technické univerzity v Liberci „Dětská univerzita“
částkou 500 tis. Kč a „Cena hejtmana Libereckého
kraje pro studenty TUL“ částkou 50 tis. Kč, částkou
200 tis. Kč projekt „Program vytváření a rozvíjení
zájmu žáků o vědecké a technické obory v Libereckém kraji“ realizovaný Asociací pro mládež, vědu
a techniku AMAVET, z.s., celoroční projekt společnosti IQLANDIA, o.p.s., Liberec „Podpora vzdělávání mládeže“ částkou 500 tis. Kč. Rovněž v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu
Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže bylo podpořeno celkovou částkou 405 500 Kč
osmnáct projektů se zaměřením na talentovanou
mládež kraje.

Ve spolupráci se školami a školskými zařízeními pro
zájmové vzdělávání bylo zrealizováno 31 okresních
a 56 krajských postupových kol soutěží a přehlídek
pro žáky základních a středních škol. Jednalo se
o soutěže, které jako jednu z forem podpory talentovaných dětí a mládeže vyhlašuje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy společně s vysokými školami a dalšími subjekty (Česká astronomická
společnost, Národní institut pro další vzdělávání,
Jednota českých matematiků a fyziků, Nipos Artama aj). Školním kolem těchto soutěží prošlo více
než 20 tis. žáků, do okresního kola se nominovalo 3 900 žáků a do kola krajského 1 363 žáků,
z krajských kol postoupilo do celostátního finále 149 žáků. Oproti předchozímu školnímu roku došlo k mírnému nárůstu počtu účastníků soutěží ve všech
postupových kolech, zvýšil se i počet úspěšných řešitelů. Na realizaci postupových kol soutěží obdržel Liberecký kraj z Rozvojového programu MŠMT
„Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2017/2018“ neinvestiční dotaci ve

V rámci Dotačního programu Libereckého kraje
byly vyhlášeny následující programy: Program 4.1 –
Podpora volnočasových aktivit, zde byly rozděleny
téměř 4 mil. Kč mezi 101 projektů, které byly Zastupitelstvem Libereckého kraje vybrány k podpoře.
V oblasti volného času byl ve své činnosti podpořen například Oblastní spolek českého červeného
kříže Jablonec nad Nisou, který dlouhodobě dětem umožňuje formou workshopů, soutěží, táborů nebo pravidelných schůzek seznámit se s první
pomocí, nebo spolek Centrum pro rodinu Náruč,
který v Turnově provozuje celoroční centrum pro
rodiny s dětmi. Program 4.3 – Specifická primární
prevence podpořil 22 projektů částkou 616 704 Kč.
Tento dotační titul má za cíl podporovat školy při
realizaci aktivit, které jsou zaměřeny na předcházení a omezování výskytu různých forem rizikového
chování. Díky programu 4.7 – Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními
bylo umožněn 12 školám, které vzdělávají děti a žáky
s postižením, nákup kompenzačních, reedukačních
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a stimulačních pomůcek, které usnadní jejich vzdělávání. Tuto oblast podpořil Liberecký kraj částkou
461 075 Kč. Mezi podpořenými byli žáci se smyslovým, tělesným, mentálním postižením, žáci s poruchou autistického spektra a žáci s vážnými poruchami řeči. Celkem bylo v Dotačním fondu Libereckého kraje v oblasti podpory školství a mládeže,
včetně programu 4.4 – Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, alokováno 5,4 mil. Kč.
Dalším programem, kterým v roce 2018 Liberecký
kraj podpořil oblast školství a mládeže s finanční
spoluúčastí MŠMT, byl Program Podpora mládeže
na krajské úrovni v roce 2018. V rámci tohoto programu bylo rozděleno 374 tis. Kč, a tím podpořeny
volnočasové aktivity pěti neziskových organizací.
V termínu 11.–13. října 2018 se v liberecké Home
Credit Aréně konal ve spolupráci Libereckého kraje, Úřadu práce České republiky v Liberci, služby
EURES ČR a společnosti S GROUP SPORT FACILITY
MANAGEMENT, s. r. o. již 12. ročník veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB LIBEREC 2018. Liberecký veletrh se svým zaměřením
stále řadí k největším v rámci celého Česka. Letošního ročníku se zúčastnilo více než 70 škol a dalších
vzdělávacích zařízení a bezmála 60 vystavujících
firem, společností a institucí. Z celkového počtu
37 středních škol zřizovaných krajem se jich na veletrhu prezentovalo 28. Podle údajů pořadatelů navštívilo veletrh v průběhu tří dnů 18 000 osob. Akce
je důležitá především pro žáky osmých a devátých
tříd. Pomáhá jim s výběrem dalšího vzdělávání. Proto i v roce 2018 byla finančně podpořena doprava
žáků z mimolibereckých škol na veletrh, a to v cel-

kovém objemu finančních prostředků 184 935 Kč.
Na letošní ročník veletrhu se díky podpoře Libereckého kraje podívalo 1 685 žáků z 34 základních
škol z odlehlejších měst a obcí regionu. Součástí
doprovodného programu veletrhu byla v letošním roce, kromě různých konferencí, vystoupení
a prezentací, výstava výtvarných prací vytvořených u příležitosti 100. výročí vzniku republiky
s názvem „MÁ VLAST V PROMĚNÁCH JEDNOHO
STOLETÍ“. Šlo o jedinečný společný projekt žáků
středních škol Libereckého kraje, kteří ztvárnili
každý rok století republiky jako samostatný plakát. Instalaci výstavy zajistil odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Vedle tohoto největšího veletrhu vzdělávání proběhly i tradiční
regionální přehlídky škol, tzv. burzy středních škol,
v Turnově a České Lípě.
Od roku 2010 Liberecký kraj realizuje stipendijní
program pro podporu vybraných oborů na školách, které jsou krajem zřizovány. Prostřednictvím
motivačního a prospěchového stipendia byli finančně podpořeni žáci v 15 výučních oborech a ve
2 maturitních. Do stipendijního programu je zapojeno deset středních škol, které v roce 2018 čerpaly
pro potřeby stipendijního programu 2 446 975 Kč.
Podporovány jsou obory, po jejichž absolventech
je na trhu práce vysoká poptávka ze strany zaměstnavatelů. Při realizaci stipendijního programu byla u některých oborů navázaná spolupráce
se zaměstnavateli. Až do roku 2020 přislíbily spolupráci na stipendijním programu firma ZOD Brniště a.s., Preciosa a.s. a akciová společnost Silnice LK.
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Tělovýchova a sport
Zastupitelstvem Libereckého kraje schválený Plán
rozvoje sportu v Libereckém kraji 2018–2020 zaručuje každoročně pro oblast sportu a tělovýchovy
alokaci minimálně 30 mil. Kč v rozpočtu Libereckého kraje. Finanční prostředky jsou rozdělovány
podle určených priorit do šesti oblastí – sportovní činnost dětí a mládeže ve sportovních organizacích, sportovní akce, významné sportovní akce,
sportovní infrastruktura, sportovní reprezentace
Libereckého kraje a organizace sportovního prostředí. Z garantované částky 30 mil. Kč je minimálně
18 mil. Kč určeno na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích,
5,5 mil. Kč na sportovní akce, 2 mil. Kč na sportovní
infrastrukturu, 2,5 mil. Kč na zajištění účasti Libereckého kraje na hrách olympiád dětí a mládeže
a 2 mil. Kč jako nespecifikovaná rezerva pro potřeby, které vzniknou v průběhu roku. V roce 2018
bylo pro oblast sportu a tělovýchovy vyčleněno
v konečném součtu více než 75 mil. Kč.
V rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory tělovýchovy a sportu byly v roce 2018
vyhlášeny dotační programy 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2018 a 4.23 Sportovní akce. Pro žadatele
o dotaci byl v únoru 2018 uspořádán seminář, který
potvrdil, že o dotace z oblasti tělovýchovy a sportu
zájem každoročně stoupá. Celkově bylo z dotačních programů 4.26 a 4.23 podpořeno 284 žadatelů o dotaci a rozděleno mezi projekty více než
32 mil. Kč.
Vedle dotačních programů je sport v Libereckém
kraji financován formou přímé podpory z rozpočtu
kraje. Byly podpořeny významné sportovní areály
částkou 1,95 mil. Kč – 1 mil. Kč Jizerská magistrála,
500 tis. Kč Krkonošská magistrála, 350 tis. Kč Lužickohorská magistrála a 150 tis. Kč Správa a údržba singltrekových stezek, dále sportovní projekty
a akce, např. 1 mil. Kč Jizerská padesátka, 0,5 mil. Kč
Memoriál Ludvíka Daňka, 0,5 mil. Kč Aktivity sokolského hnutí v Libereckém kraji u příležitosti
100. výročí vzniku ČR, 200 tis. Kč Gymlib – Pohár
olympijských nadějí – OHC LIBEREC 2018 a další.
Vyhlášený dotační program Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji 2018 podpořil pět
projektů v celkové výši dotací 3 150 000 Kč.
Hry VIII. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky 2018 se uskutečnily v Pardubickém kraji, celkové výdaje na zabezpečení účasti na hrách dosáhly
1 257 235 Kč. Zúčastnilo se 1 680 sportovců a trenérů. Liberecký kraj vyslal do dějiště Her 123 člennou
výpravu, ve které mělo své zastoupení 94 sportovců
a 29 trenérů. Reprezentanti kraje v celkovém sou-
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čtu získali 39 medailových pozic, z nich bylo 14 zlatých, 15 stříbrných a 10 bronzových. V medailovém
pořadí krajů obsadili sportovci Libereckého kraje
první místo, stejně tak v celkovém bodovém pořadí
všech čtrnácti krajů. Liberecký kraj potvrdil, že na
zimních olympiádách zcela dominuje.
Liberecký kraj pravidelně organizuje setkání medailistů s představiteli Libereckého kraje za účelem
ocenění medailistů za vynikající reprezentaci kraje.
Letošní setkání se uskutečnilo 3. dubna 2018 v Divadle F. X. Šaldy Liberec současně s akcí Vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce Libereckého kraje. Drobný
finanční dar obdrželo celkem 26 medailistů.
V roce 2018 byly zahájeny přípravy na Hry IX. letní
olympiády dětí a mládeže České republiky 2019, jejíchž pořadatelství bylo Českým olympijským výborem svěřeno právě Libereckému kraji.
Do programu Her je zařazeno celkem 19 sportů
a celková koncepce je stanovena tak, aby umožňovala účast stejného počtu sportujících dívek i chlapců. Jedná se o první Hry, které jsou tzv. genderově
vyrovnané. Celkem se Her může aktivně zúčastnit
4 186 osob (sportovci a trenéři). Sportovci budou
soutěžit v atletice, basketbalu, beach volejbalu,
cyklistice, florbalu, fotbalu, judu, letním biatlonu,
orientačním běhu, plavání, skocích na trampolíně,
soutěžním lezení, sportovní gymnastice, sportovní
střelbě, stolním tenise, tenise, triatlonu, volejbalu
a doprovodné výtvarné soutěži street art.
Hry jsou soustředěny do aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou. Jsou zde využívána sportoviště,
která již existují a v souvislosti s Hrami nebudou
žádná sportoviště nově budována. Dominantními jsou sportoviště Technické univerzity Liberec
v Harcově a sportoviště ve Sport Parku Liberec. Dále
bude využit areál pro atletiku v Jablonci nad Nisou
(outdoor i indoor), hala Dukla v Liberci, městská
hala v Jablonci nad Nisou, plavecký bazén v Liberci,
jablonecká přehrada a její okolí, Rekreační a sportovní areál Vesec v Liberci, Biatlonový areál Břízky
v Jablonci nad Nisou, celá řada fotbalových hřišť.
Celkové předpokládané výdaje spojené s pořadatelstvím Her jsou stanoveny na 32 836 000 Kč.
Z rozpočtu kraje je počítáno s celkovou částkou
14 823 200 Kč. Příjmy od ostatních krajů jsou odhadovány na 10 012 800 Kč. Český olympijský výbor poskytne Libereckému kraji předpokládanou
podporu ve výši 2 mil. Kč a historicky nejvyšší částkou budou Hry podpořeny ze strany MŠMT, které
uvolní částku 6 mil. Kč.
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Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů
a územního plánování (ANO 2011)

139
mil. Kč

V rámci projektu kotlíkové
dotace bude v kraji rozděleno
dalších 139 mil. Kč

RESORT HOSPODÁŘSKÉHO
A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE,
EVROPSKÝCH PROJEKTŮ
A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

5

Připravujeme či již realizujeme
117 projektů za 5 mld. Kč

mld. Kč

117
projektů

Hospodářský a regionální rozvoj
Rok 2018 byl dalším rokem naplňování dvou základních koncepčních dokumentů Libereckého kraje –
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006–2020
(dále SRLK) a Program rozvoje Libereckého kraje 2014–2020 (dále PRLK). S Programem rozvoje
bylo v roce 2018 vydáno 48 souladů k projektům
ucházejících se o finanční podporu z evropských,
národních nebo krajských zdrojů. Dle metodiky,
vytvořené pracovníky odboru, byl vypracován průběžný monitoring PRLK 2018, který schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje na konci roku 2018
a zveřejněn je na webu KÚ LK – www.kraj-lbc.cz.
Byly zároveň započaty práce na tvorbě nové Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+. Pro tento
účel byla oslovena široká odborná i laická veřejnost mající zájem se na tvorbě dokumentu podílet
v rámci tematických pracovních skupin, pro které
byla v listopadu uspořádána úvodní konference,
a zároveň se rozběhlo první kolo jednání jednotlivých tematických skupin. Celkem bylo v 15 pracovních skupinách zapojeno více než 300 zástupců
z území Libereckého kraje.
Na základě Regionální surovinové politiky Libereckého kraje (dále jen RSP LK), která byla Zastupitelstvem Libereckého kraje schválena roku 2011, připravoval ORREP v roce 2018 stanoviska samosprávy
kraje k záměrům týkajících se využívání nerostných
surovin na území kraje. Pro tyto potřeby byl také
využíván Registr ložisek nerostných surovin a těžební činnosti přístupný na webu KÚ LK – www.
kraj-lbc.cz. V roce 2018 pokračovala ve spolupráci
s Českou geologickou službou aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje a proběhlo výběrové řízení na zpracovatele hodnocení
vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb. (SEA).
Odbor byl zapojen do procesu implementace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky na území Libereckého kraje. Regionální příloha pro Liberecký
kraj byla schválena v roce 2014 jako regionální RIS3
strategie, která jako základní dokument specifikuje tzv. domény specializace (oborové specializace)
a rozvojová opatření pro dané oblasti. Jako odborný, iniciační a koordinační orgán Rady Libereckého
kraje a zároveň jako řídící orgán pro implementaci
RIS3 strategie byla v roce 2017 ustanovena jako komise rady kraje Rada pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje (dále RVVI LK). V roce 2018
jednala RVVI LK 3x a zaměřovala se zejména na
projednání aktivit, strategických projektů a intervencí, které jsou zaměřeny na plnění strategických
cílů RIS3 LK. V rámci vyhodnocení naplňování cílů
regionální RIS3 strategie Rada VVI schválila navr-
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žené strategické intervence, aktualizaci Akčního
plánu a projednala a schválila Regionální inovační program pro období 2018/2019, jehož účelem
je podpora podnikání a technologických inovací
pro malé a střední firmy. Jako výkonná jednotka
realizace těchto činností působí v rámci odboru
tým projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje (dále SALK), který se v roce 2018 věnoval například následujícím činnostem: mapování inovačního
prostředí v LK (terénní šetření mezi podniky a výzkumnými organizacemi) ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, celkové revizi a aktualizaci
Akčního plánu RIS3 strategie LK, přípravě a realizaci konference RIS3 fórum s názvem „Liberecký
kraj kreativní, podnikavý a přitažlivý pro talenty
a investice“, vyhlášení a hodnocení žádostí do dotačních titulů výše zmíněného Regionálního inovačního programu Libereckého kraje. Tým SALK
přijal a administroval 2 žádosti o dotaci z programu Asistenční vouchery LK, které jsou zaměřeny
na podporu přípravy projektových žádostí strategických projektů regionální RIS3 strategie. První
žádost podal Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. na
projekt s názvem „Příprava projektu NCK1“. V rámci
realizace tohoto projektu vznikla žádost o založení
Centra elektronové a fotonové optiky. Společnost
na projekt přípravy žádala Liberecký kraj celkem
o 250.000 Kč dotačních prostředků, předpokládané náklady strategického projektu činí 127.500.000
Kč. Druhou žádost podala Technická univerzita
v Liberci na projekt s názvem „Příprava projektové žádosti LIFEPOPWAT“ (čištění povrchových vod
od pesticidů využitím přírodních procesů). Na přípravu zpracování této žádosti získá univerzita od
Libereckého kraje 246.500 Kč dotačních prostředků. Předpokládané náklady strategického projektu
činí 79.900.000 Kč.
Tým SALK v průběhu roku 2018 spolupracoval s podnikatelským inkubátorem Lipo.ink, jehož aktivity ve
formě programů Starter, Booster a Platinn slouží
k rozvoji podnikavosti a kreativity začínajících podnikatelů.
ORREP pokračoval ve svém zapojení do práce Pracovních skupin Rady vlády pro udržitelný rozvoj,
a to konkrétně Pracovní skupiny pro udržitelný
rozvoj regionů, obcí a území a Pracovní skupiny
pro místní Agendu 21.
Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj regionů,
obcí a území je od roku 2018 hodně využívána jako
jedna z platforem, kde se připomínkuje a projednává nová Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.
Pracovní skupina pro místní Agendu 21 řešila snížení administrativní náročnosti pro realizátory místní
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Agendy 21 a pro rok 2019 připravila v hodnocení
velké změny – https://ma21.cenia.cz/. Liberecký kraj
realizátorem MA21 je a v roce 2018 plnil kritéria
kategorie D. Kraj má vlastní dotační program na
podporu místní Agendy 21 v území a žadatelům
nově umožňuje práci dobrovolníků vykazovat jako
část vlastního finančního podílu. Od roku 2011 je
Liberecký kraj členem Národní sítě Zdravých měst
České republiky (dále NSZM) – www.zdravamesta.
cz, v rámci které jsme se zapojili do celostátních
kampaní Den Země a Dny zdraví, v Novém Boru
jsme podpořili akce s mottem Pojďme žít zdravě
a Liberecký kraj byl znovu partnerem celostátní
putovní výstavy Má vlast cestami proměn. Ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí
Univerzity Karlovy jsme se zapojili do pilotního
projektu Metodika hodnocení udržitelných krajů – audit udržitelného rozvoje v oblasti životního prostředí, v oblasti podpory lokální ekonomiky
jsme pro rok 2019 připravili celoroční informační
kampaň na sociálních sítích o výrobcích, kteří jsou
držiteli regionální značky nebo ocenění a v oblasti
spolupráce veřejné správy, neziskových organizací
a podnikatelských subjektů pilotní projekt Burza
filantropie Libereckého kraje. Od poloviny roku
jsme připravovali Jarní školu Zdravých obcí, měst
a regionů, kterou bude Liberecký kraj hostit v březnu 2019. Na plnění konkrétních aktivit jsme nejvíce
spolupracovali s odbory životního prostředí a zemědělství, sociálních věcí, zdravotnictví, územního plánování a odborem kultury, památkové péče
a cestovního ruchu. Pro sdílení informací o programu Zdravý Liberecký kraj jsou k dispozici stránky
https://zdravykraj.kraj-lbc.cz/zdravy-liberecky-kraj.
V rámci spolupráce s nevládním sektorem pokračovala finanční podpora neziskových organizací
Libereckého kraje prostřednictvím programů Dotačního fondu LK, individuálních dotací v rámci projektu ROK REPUBLIKY Liberecký kraj 2018
a záštit s finanční i nefinanční podporou. Podpořili jsme Týdny pro neziskový sektor a uspořádali
jsme seminář pokrývající všechny důležité oblasti
fungování NNO – Metodika pro neziskovky 2018,
neziskové organizace jsme zapojili do akcí Libereckého kraje – např. při Dni Země, Dožínkách, Krajských slavnostech aj. Prostřednictvím jednotného
kontaktního místa – koordinátorky pro neziskový
sektor Libereckého kraje a místní Agendu 21 poskytujeme obsáhlé poradenství ve všech oblastech
fungování neziskových organizací písemně, telefonicky, ale hlavně kompletním poradenstvím při
osobních individuálních konzultacích. Pro základní
přenos informací je k dispozici stránka https://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/ostatni/neziskove-organizace.

2018 byla mezi MAS v Libereckém kraji rozdělena
částka 900 000 Kč, dotace byla poskytnuta účelově,
a to na krytí části výdajů spojených s činností MAS.
Jako každým rokem se ORREP podílel na organizaci akce zaměřené na propagaci geoinformačních
systémů – GIS Day. Geoinformační systémy byly
v roce 2018 využity pro vytváření map a kartogramů podle aktuálních potřeb odboru a byl vydán
Atlas regionálního rozvoje Libereckého kraje obsahující základní informace o jednotlivých agendách odboru zpracované ve formě map. Odbor
koordinuje přípravu a zpracování krajských strategických/koncepčních a implementačních/akčních
dokumentů. Po jejich schválení jsou vkládány do
tzv. Databáze strategií (www.databaze-strategie.
cz), která zahrnuje dokumenty na mezinárodní,
národní, regionální a místní úrovni. Jednou z dalších aktivit odboru je prezentace lokalit brownfields s prvotním záměrem docílit regeneraci těchto dlouhodobě nevyužívaných objektů a přispět
tak k navrácení života do často atraktivních lokalit
v kraji. Základním nástrojem je veřejně přístupná a
každoročně aktualizovaná databáze těchto lokalit,
která byla v roce 2018 umístěna na nově vytvořeném webovém portálu www.investujpodjestedem.
cz. Databáze obsahuje celkem 321 lokalit. S touto
aktivitou se pojí i možnost konzultace k získání
více informací o vybrané lokalitě a možnosti využití dotačních titulů, a to u pověřeného správce této
databáze, kterou je na základě smluvního vztahu
ARR – Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o.
V této databázi jsou rovněž evidovány lokality,
které má vlastník záměr prodat či pronajmout.
Součástí osvěty o těchto lokalitách byla organizace
1 výstavy na území Libereckého kraje ve Cvikově,
na které byly prezentovány úspěšně revitalizované
lokality z Libereckého kraje. Další nedílnou formou
prezentace byl i seminář k danému tématu, který byl zaměřen na zkušenosti z oblasti revitalizace
lokalit brownfields a přehled o dotačních titulech
v programovém období 2014–2020. S cílem podpory investičních příležitostí v kraji je na výše uvedeném portálu aktualizována a aktivně prezentována Databáze greenfields, která vznikla v roce 2009
a v níž se nyní nachází 30 lokalit. V roce 2018 již
počtrnácté organizoval ORREP soutěž Stavba roku
Libereckého kraje. Více informací o oceněných
stavbách v jednotlivých kategoriích lze nalézt na
www.stavbarokulibereckehokraje.cz. ORREP se již
po třinácté podílel na organizaci krajského kola
soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova.

V roce 2018 odbor pokračoval ve spolupráci s místními akčními skupinami (MAS) a mikroregiony.
V současnosti působí na území kraje 9 MAS, v roce
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V rámci Dotačního fondu LK je ORREP správce oblasti podpory Regionální rozvoj – se 6 programy
zaměřenými na:
Obnovu a údržbu technické infrastruktury, venkovské zástavby a občanské vybavenosti, úpravu veřejných prostranství, podporu vzdělávání
a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice a zvýšení kvality života na venkově.
Zvýšení konkurenceschopnosti Libereckého kraje prostřednictvím využití inovačního potenciálu
firem a současně zefektivnění komercionalizace
výzkumu vysokých škol a poskytovatelů znalostí.
Posílení absorpční kapacity subjektů v území
při přípravě projektů financovatelných z evropských fondů a zkvalitnění administrace realizovaných projektů z evropských fondů.
Podporu regionálních produktů, místní výroby
a místních obchodních spotřebitelských vazeb,
využívání potenciálu tradičních specifických výrob a řemesel, podporu osvěty a zvýšení informovanosti o významu a kvalitě místních potravin, výrobků a služeb.

Podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni s cílem zvyšování kvality života, veřejné správy, rozvoje individuálních a společenských hodnot v oblastech
zdraví, životního prostředí, oblasti ekonomické
a sociální.
Podporu rozvoje občanské společnosti, vytváření podmínek pro aktivní trávení volného času ve
městech a jejich blízkém zázemí. Prevenci patologických jevů v rodině ve společnosti – nabídku
veřejného a bezpečného prostoru pro rodinu,
prevenci sociálního vyloučení, podporu vícegeneračního soužití.

V roce 2018 administroval ORREP tyto programy:
Program

Vyhlášení

Počet podaných

programu

žádostí/počet

2.1 – Program obnovy venkova

12/2017

108/90

2.2. – Regionální inovační program

06/2018

23/15

Výše
podpory

podpořených projektů

2.4 – Příprava a administrace projektů

28.101.299
3.303.112

Program nebyl v roce 2018 vyhlášen

2.5 – Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel

02/2018

35/32

1.718.119

2.6 – Podpora místní Agendy 21

12/2017

15/15

1.009.169

2.7 – Podpora činností mateřských center

12/2017

29/29

2.744.180

Liberecký kraj a Evropská unie
Liberecký kraj plní svou roli vůči Evropské unii v trojím základním postavení.
V prvé řadě se podílí na tvorbě evropské politiky
a její implementaci na národní a krajské úrovni.
K tomu využívá jednak stálé zastoupení Libereckého kraje v Bruselu a dále trvalou komunikaci a spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, neboť
na krajské úrovni je ORREP garantem implementace Evropských strukturálních investičních fondů
na období 2014–2020. K tomu využívá mimo jiné
nový nástroj programového období EU 2014–2020
zvaný Regionální stálá konference Libereckého
kraje (RSK) sdružující hlavní regionální partnery,
kteří společně řeší využití evropských finančních
prostředků v Libereckém kraji. ORREP zajišťoval
v roce 2018 funkci sekretariátu RSK a veškeré technické a organizační záležitosti. Kromě organizačního zajištění činnosti této platformy se snažil aktivně vyzývat potenciální žadatele v území k vyplnění
projektových záměrů do Databáze 2020. V této databázi se sdružují projektové záměry z celého území Libereckého kraje a na jejich základě se zjišťuje
absorpční kapacita území vyjadřující připravenost
záměrů a projektů využít evropské finanční zdroje
v daném období. K 1. lednu 2019 obsahuje Databáze
3 073 projektů. Sekretariát i nadále spolupracoval
s Ministerstvem pro místní rozvoj při přípravě a projednávání řady národních dokumentů, např. Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020, Strategii regionálního rozvoje ČR
2021+, Strategický rámec ČR 2030, při připomínkování výzev Řídících orgánů operačních programů,
metodických pokynů atd.
Od roku 2015 je Liberecký kraj členem evropského seskupení pro územní spolupráci ESÚS NOVUM s. r. o.
Toto seskupení sdružuje 4 kraje, 2 euroregiony a Dolnoslezské vojvodství za účelem efektivní spolupráce na česko-polském příhraničí. V roce 2018 se Liberecký kraj pravidelně účastnil jednání tematických
pracovních skupin v rámci tohoto sdružení.

Projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.“ rozdělil finanční prostředky na výměnu starých neekologických kotlů za emisně vyhovující otopná zařízení
ve výši 135 milionů korun. Byla podpořena výměna
dalších cca 1 300 zastaralých zdrojů tepla.
Z hlediska implementace je dále kraj zapojen v rámci programů zaměřených na přeshraniční spolupráci Interreg V–A Česká republika – Polsko a Program
na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi
Českou republikou – Svobodným státem Sasko. Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
je kontaktním místem pro žadatele z Libereckého
kraje pro oba programy přeshraniční spolupráce. Je
zde možné získat základní informace o programech
a konzultovat své projektové záměry. U PPS ČR –
Sasko mohou vedoucí partneři z Libereckého kraje
odevzdat žádosti na Odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů Libereckého kraje. V PPS ČR –
Sasko se v roce 2018 konaly konzultace pro žadatele
a byly administrovány projektové žádosti. Výroční
konference PPS ČR – Sasko se konala v září 2018 ve
Vejprtech. Zasedání česko-saského Monitorovacího
výboru se v roce 2018 konalo 4x, v březnu, květnu,
září a v prosinci. Celkem bylo schváleno 21 projektů.
Žadatel z Libereckého kraje figuroval v 8 projektech.
Dotace pro těchto 8 projektů činí 3,8 mil. EUR.
Zasedání česko-polského Monitorovacího výboru,
který rozhoduje o schválení či neschválení předložených žádostí o poskytnutí dotace, proběhla
v březnu a říjnu. Na těchto zasedáních se schválilo 36 projektů, z toho v 5 projektech je žadatelem
subjekt z Libereckého kraje. Dotace pro těchto pět
projektů je ve výši 10 mil. EUR.
Třetí základní postavení kraje vůči Evropské unii
je jeho role žadatele o dotace z evropských fondů,
resp. příjemce dotací z evropských fondů. V roce
2018 probíhala nejčastěji příprava projektů a jejich
podávání do příslušných výzev operačních programů pro období 2014–2020.

Další neméně významnou rolí Libereckého kraje je
jeho zapojení do implementace některých operačních programů.
V programovém období 2014–2020 se jedná o Operační program Životní prostředí a přeshraniční
Operační programy. Liberecký kraj se i v roce 2018
zapojil do poskytování kotlíkových dotací v rámci
specifického cíle 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020.
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1. Projekty Libereckého kraje ve fázi realizace v roce 2018
Tabulka obsahuje sumář projektů, které se v průběhu roku 2018 nacházely ve fázi realizace (tj. do fáze
realizace se dostaly během roku 2018 nebo v předchozích letech). Finanční částky představují souhrnné
objemy nákladů na realizaci daných projektů a výši příslušné dotace, nikoliv objemy pouze za rok 2018.
Název programu

Počet
projektů

Celkové
náklady
(mil. Kč)

Celková
dotace
(mil. Kč)

Dotační fondy EU
Operační program Životní prostředí

19

418,0

336,0

Integrovaný regionální operační program

16

1 252,4

961,9

Operační program Zaměstnanost

10

288,9

275,8

Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika

7

72,5

59,4

Interreg V-A Česká republika – Polsko

7

225,7

205,0

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

6

126,8

120,5

Operační program Potravinová a materiální pomoc

2

13,7

13,7

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

1

282,0

49,0

Operační program Technická pomoc

1

4,1

4,1

Celkem

69

2 684,1

2 025,4

2. Projekty Libereckého kraje ve fázi přípravy
Tabulka obsahuje sumář projektů, u nichž během roku 2018 probíhala příprava.
Název programu

Počet
projektů

Celkové
náklady
(mil. Kč)

Celková
dotace
(mil. Kč)

Dotační fondy EU
Integrovaný regionální operační program

23

2 120,6

1 735,3

Operační program Životní prostředí

17

143,8

48,8

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

3

82,0

78,3

Program spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika

3

9,9

9,0

Operační program Zaměstnanost

1

1,1

1,1

Celkem

47

2 357,4

1 872,5

Další významnou aktivitou odboru je poradenství při vyhledávání vhodného dotačního titulu pro nejrůznější projektové záměry. K tomuto účelu je na webové adrese http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/
konzultace umístěn formulář projektového záměru, který slouží k rychlé a efektivní konzultaci. Za rok
2018 bylo tímto způsobem poskytnuto poradenství k cca padesáti nejrůznějším projektovým záměrům.
Podrobnější informace o všech projektech administrovaných odborem regionálního rozvoje a evropských
projektů je možné nalézt na webové adrese http://projekty.kraj-lbc.cz/.
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Územní plánování a stavební řád
Odbor územního plánování a stavebního řádu (dále
jen OÚPSŘ) pořizuje krajské územně plánovací dokumentace a krajské územně plánovací podklady.
Základní dokumentací jsou Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK). V rámci
dlouhodobého procesu Aktualizace ZÚR LK č. 1 se
9. 8. 2018 konalo společné jednání o Novém návrhu
Aktualizace ZÚR LK č. 1 a Vyhodnocení jeho vlivů na
udržitelný rozvoj území.
V rámci agendy územně analytických podkladů proběhla na jaře 2018 zásadní transformace datového
skladu ÚAP podle novely příslušné legislativy.
OÚPSŘ je nadřízeným a metodickým orgánem
územního plánování pro obce a úřady územního plánování. Kromě obvyklých půlročních porad
v roce 2018 OÚPSŘ uspořádal dne 1. 11. 2018 na
krajském úřadě seminář s názvem „Územní plánování“, který souvisel mimo jiné s novou agendou
závazných stanovisek plynoucí ze zásadní novelizace stavebního zákona. Tento seminář byl určen
pro úřady územního plánování a obecní úřady Libereckého kraje, které splňují kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti. Dále
se OÚPSŘ spolupodílel s ostatními odbory a jinými
partnery na realizaci dalšího ročníku akce GISDay.

obecným stavebním úřadům. Jedním ze způsobů
metodické pomoci jsou i každoročně pořádané
porady pracovníků stavebních úřadů, které v roce
2018 proběhly v sídle Libereckého kraje v měsících
květnu a prosinci. Vedle zaměstnanců oddělení
stavebního řádu na nich seznamovali zaměstnance stavebních úřadů s novinkami ve svých oborech
i zástupci dalších odborů krajského úřadu, a také
zástupci Hasičského záchranného sboru. OÚPSŘ se
svými připomínkami a účastí jeho zaměstnanců na
projednávání těchto připomínek podílel na připravované rekodifikaci stavebního práva.
V neposlední řadě je zapotřebí vyzdvihnout neustále probíhající odbornou činnost při vedení registrů (RUIAN) v praxi, včetně metodické činnosti vůči
editorům do tohoto registru.

OÚPSŘ se průběžně podílí ve spolupráci s ostatními
složkami KÚ LK na naplňování vize kompletního
pokrytí Libereckého kraje novými územními plány.
V roce 2018 bylo vydáno dalších 7 územních plánů
a 77 % obcí LK má již nový územní plán.
Oddělení územního plánování na úseku válečných
hrobů a pietních míst provedl kompletní aktualizaci
webových stránek, kde jsou zveřejněny všechny potřebné informace k dané problematice. Mimo jiné
byla vytvořena i interaktivní mapa, kde jsou lokalizovány všechny válečné hroby na území Libereckého
kraje. Mapu válečných hrobů a pietních míst lze nalézt na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje http://mapodb.kraj-lbc.cz/MU/CEVH/
Default.htm.
Hlavní náplní činnosti oddělení stavebního řádu je
rozhodování o odvoláních proti rozhodnutím stavebních úřadů, přezkum těchto rozhodnutí mimo
odvolací řízení a výkon dalších pravomocí, vyplývajících ze stavebního zákona ve vztahu k povolování
staveb. S cílem trvalého zlepšování kvality poskytovaných služeb veřejné správy na území Libereckého
kraje a jejího udržení na adekvátní úrovni, poskytuje oddělení stavebního řádu metodickou pomoc
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Jiří Löffelmann
člen rady kraje, řízení resortu životního
prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova (SLK)

28,1
mil. Kč

V rámci Programu obnovy venkova se rozdělilo
28 101 299 Kč a bylo podpořeno 90 projektů

RESORT ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ
A ROZVOJE VENKOVA
8,4

9,8

32,1

2,1

mil. Kč

mil. Kč

mil. Kč

mil. Kč

Dotace z Dotačního
fondu v oblasti
životního prostředí

Individuální dotace –
spolufinancování
akcí v oblasti ŽP
a zemědělství

Fond
ochrany vod

Lesnický
fond

Vodní hospodářství
Z hlediska procesu Plánování v oblasti vod v roce
2018 probíhaly přípravy na 3. plánovací období,
kdy proběhla zasedání komisí pro plánování. Krajský úřad je spolupořizovatelem plánů dílčích povodí
a pracovníci krajského úřadu jsou členy komise pro
plánování jak na národní úrovni, tak komisí při jednotlivých podnicích povodí.
Průběžně je aktualizován Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje, v roce 2018 došlo ke
schválení aktualizace a změn pro obec Příkrý a město Smržovka. Současně byly zahájeny přípravné práce na celkové aktualizaci plánu pro celé území kraje,
která by dle předpokladů měla být dokončena do
konce roku 2021.
V roce 2018 Liberecký kraj navázal na své činnosti
v oblasti retence vody v krajině z předchozího roku
a nechal zpracovat investiční záměry k 7 prioritním
opatřením navrženým v rámci studie „Analýza možností podpory hydrologických funkcí krajiny – povodí Václavického potoka“ zpracované v roce 2017.
Na základě zkušeností získaných z této studie kraj
nechal vypracovat obdobnou studii „Analýza možností podpory hydrologických funkcí krajiny na pozemcích ve správě SŠHL Frýdlant a Krajského statku
Frýdlant“ zaměřenou na pozemky ve vlastnictví Libereckého kraje na Frýdlantsku, jejíž součástí bylo
rovněž zpracování vybraných opatření do stupně investičního záměru.
Z důvodu postupného poklesu vydatnosti vodních
zdrojů na Frýdlantsku (předpoklad dalšího významného poklesu v důsledku plánovaného rozšíření dolu
Turów) byla pod vedením Libereckého kraje založena „Pracovní skupina Vláhové poměry Frýdlantského
výběžku“, která sdružuje klíčové hráče v zájmovém
území. V rámci činnosti této skupiny Liberecký kraj
zadal ve spolupráci se společností Frýdlantská vodárenská, a. s., zpracování Rešerše navržených opatření
na zlepšení vláhových poměrů na Frýdlantsku.
O své zkušenosti v oblasti retence vody v krajině se
Liberecký kraj podělil se zástupci Landkreisu Görlitz
v rámci jednání pracovní skupiny životní prostředí
Euroregionu Nisa v dubnu 2018.
Z Fondu ochrany vod LK bylo v rámci Programu vodohospodářských akcí, určeného na obnovu a modernizaci stávající vodohospodářské infrastruktury
a výstavbu nových vodních děl (ČOV, kanalizací, vodovodů a náhradních zdrojů pitné vody), podpořeno
celkem 14 projektů v celkové výši 18.391.334,53 Kč.
V roce 2018 byly z Fondu ochrany vod LK poskytnuty
finanční prostředky v celkové výši 17 mil. Kč na pět
individuálních dotací, které byly zaměřeny převážně
na zkapacitnění zdrojů vody a zajištění kvalitního
a kvantitativního zásobování pitnou vodou v oblasti
Libereckého kraje. Podpora zajištění zásobování pitnou vodou oblastí potencionálně ohrožených rozšířením těžby uhlí v dole Turów bylo předmětem jednání Vlády ČR s představiteli LK v březnu 2018.
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V roce 2018 proběhla největší část prací na projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy na území Libereckého kraje“ podpořeného
z Operačního programu životní prostředí 2014–2020.
Byla dokončena návrhová část studie, tedy všechny návrhy konkrétních protipovodňových opatření
v území. Z nich pak byla vybrána konkrétní opatření,
která budou dále rozpracovávána. Současně započala jednání o zadání zpracování návrhu konkrétních parametrů protipovodňových opatření k ochraně Chrastavy, Bílého Kostela nad Nisou, Chotyně
a Hrádku nad Nisou před povodněmi na Lužické
Nise, vč. posouzení jejich ekonomické efektivity, které by z této studie vycházelo.
Pokračovala účast pracovníků Krajského úřadu Libereckého kraje na mezinárodních pracovních setkáních v rámci projektu AMIIGA, který se zabývá
čištěním podzemních vod ve funkčních městských
územích. Liberecký kraj, který je partnerem Technické univerzity v Liberci, se podílí na řešení starých
ekologických zátěží.

Lesní hospodářství
V oblasti lesního hospodářství pokračoval dotační
program Podpora hospodaření v lesích. V rámci činnosti odboru životního prostředí a zemědělství tak
byly souběžně vyřizovány krajské dotace v samostatné působnosti i národní dotace v přenesené působnosti. Liberecký kraj se zaměřil na podporu činností,
které nelze podporovat z jiných veřejných zdrojů.
Jedná se např. o ochranu lesa před škodami zvěří
(oplocení, nátěry) a proti hmyzím škůdcům (lapáky,
lapače). Bylo vyřízeno 122 žádostí a vyplaceno 2,1 mil.
Kč. V rámci přenesené působnosti pak bylo rozhodnuto o 202 dotacích v hodnotě 6,1 mil. Kč. Tyto dotace směřovaly zejména do obnovy a výchovy lesa,
tvorby lesních hospodářských plánů a na podporu
mysliveckého hospodaření. Kůrovcová kalamita,
která postihla většinu území ČR, začala být aktuální i v níže položených oblastech Libereckého kraje.
K rozvoji kalamity přispělo zejména extrémně teplé
a suché počasí, jakož i problémy se zpracovatelskou
kapacitou. Jako každý rok byla zorganizována série
tradičních seminářů pro odborné lesní hospodáře
a vlastníky lesa, které se konaly v Semilech, Liberci
a České Lípě. Krajský úřad přezkoušel a ustanovil deset nových lesních strážců.
Myslivecká konference byla pořádána v březnu
2018 v Liberci. Účastníci vyslechli informace zejména
o chovu srnčí zvěře a o migraci zvěře černé a další informace týkající se dotací, legislativy, veterinárních
opatření a myslivecké statistiky. Nově byla založena
anketa osobnost Libereckého kraje v myslivosti, prvním oceněným se stal pan Roman Provazník z Jablonce n. N.

Velkou pozornost vzbudila i konference Vlk v roce
2018, na jejímž pořádání se Liberecký kraj podílel
v říjnu 2018.

Ochrana přírody a krajiny
Akce pro veřejnost a školy:
Pracovníci oddělení zemědělství a ochrany přírody
pokračovali ve spolupráci s Českým svazem ochránců
přírody při pořádání ekologické olympiády středních
škol i ve spolupráci se školami v regionu při praktické
ochraně přírody (tvorba mikrorezervace pro mloka
skvrnitého se ZŠ Chrastava, přednášky o činnostech
stráže přírody v základních školách v LK). Veřejností pozitivně vnímanou záležitostí bylo vydání publikace „Lípy republiky Libereckého kraje“, kterými se
odbor připojil k oslavě 100. výročí vzniku republiky.
Péče o přírodní rezervace a památky:
Pokračovala aktivní péče o 33 přírodních rezervací
a památek, které krajský úřad spravuje. Za zmínku
stojí oprava zpřístupnění vyhlídky v přírodní památce Dutý kámen u Cvikova či budování pachových
ohradníků v přírodní rezervaci Křížový vrch jako
ochrany porostu lilie zlatohlavé před okusem zvěře. Ve spolupráci s Českou geologickou společností
a obcí Heřmanice pak koncem roku proběhlo složité
zajištění bezpečnosti skalního výchozu v přírodní památce Kodešova skála.
Byla vyhlášena nová přírodní památka PP Pískovna
Žizníkov, určená k ochraně naší nejvzácnější žáby,
ropuchy krátkonohé. Současně byla podána žádost
o financování managementu v památce do Operačního programu Životní prostředí.
Chráněné druhy:
Rok 2018 byl poznamenán zvýšeným počtem útoků vlka obecného na domácí zvířata, a proto byla
problematice vlka věnována zvýšená pozornost. Ve
spolupráci s Regionální agrární radou byl pro chova-

tele ovcí uspořádán seminář zaměřený na podmínky
a možnosti náhrady škody. Uskutečnilo se odborné
setkání s kolegy ze Saského zemského úřadu zaměřené na výměnu zkušeností s vypořádáváním škod
způsobených vlky na domácích zvířatech či k jejich
migraci mezi státy. Výskyt a útoky vlka obecného se
staly i tématem školních parlamentů, které se uskutečnily v prostorách krajského úřadu.
Pozornost byla věnována i jinému, menšímu, ale významem stejně vzácnému druhu, a to syslu obecnému. Navázalo se na úspěšné vypuštění syslů na letišti v Hodkovicích n. M. v roce 2017 dalším doplnění
populace o 20 jedinců. Na letišti tak lze pravidelně
pozorovat cca 35 jedinců, včetně již zde narozených
mláďat.
Ve spolupráci s AOPK se uskutečnily prolovy řek
Smědá a Jizera, při kterých se potvrdil výskyt chráněných ryb, vranky obecné, střevle potoční a kriticky
ohrožené mihule potoční. Toto svědčí o doposud zachovalé čistotě obou řek a jejich odůvodněné ochraně jako evropsky významných lokalit (dále jen EVL).
Projekty:
Byla zahájena realizace projektu „Podpora kuňky
ohnivé v EVL Cihelenské a Manušické rybníky“. Díky
finančním prostředkům z Operačního programu Životní prostředí byly v obou EVL vybudovány tůně,
prosvětleny porosty v okolí vodních ploch, čímž se
zvýšila atraktivita území pro kuňku i další obojživelníky.
Ošetřením aleje v Kamenickém Šenově, aleje Albrechtice – Vítkov, aleje v Malé Skále, aleje v zámeckém parku ve Stvolínkách, aleje ve Valteřicích a aleje
Karoliny Světlé v Českém Dubu se završily práce na
úspěšném tříetapovém projektu „Významné aleje
Libereckého kraje“, v rámci kterého bylo ošetřeno
11 alejí napříč krajem. Rozhodně však tímto práce na
projektu nekončí, neboť nastupuje tzv. udržitelnost
projektu, která bude trvat 5 let, resp. 10 let u alejí,
kde byla prováděna dosadba novými stromky.
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Odpadové hospodářství
V souvislosti s plněním nového Plánu odpadového
hospodářství kraje, jehož součástí je i Program předcházení vzniku odpadů, byl v roce 2018 znovu vyhlášen dotační titul kraje zaměřený na prevenci vzniku
odpadů a zlepšení podmínek třídění odpadů a zpracování bioodpadů. Za více než 1,4 mil Kč bylo uspokojeno 18 žadatelů o podporu aktivit na předcházení
vzniku odpadů. Jednalo se např. o nákup domácích
kompostérů či štěpkovačů, podpořeny byly projekty
re-use centra, šicí dílny či nábytkové banky a další.
V létě byly ukončeny práce na projektu likvidace odpadů s obsahem PCB ve skladu v Dubé – bylo odtud
bezpečně odstraněno 68 tun odpadů. Liberecký kraj
finančně podpořil obec Jesenný při tvorbě analýzy rizik, která má zpřesnit rozsah staré ekologické zátěže
v prostorách nádraží Jesenný. Značná pozornost byla
věnována podmínkám poskytnutí podpory na projekt Sanace staré ekologické zátěže v území kontaminovaného historickým provozem impregnace dřeva
v oblasti vodního zdroje Česká Lípa – jih. V roce 2018
pokračovala také spolupráce s obalovou společností
EKO-KOM a. s. v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek
komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“,
který přispívá k trvale vysoké míře a efektivitě třídění komunálních odpadů na území Libereckého kraje.
Města a obce kraje soutěží ve třídění odpadů o „Zlatou popelnici“ a v loňském roce byli vítězové vyhlášeni již po třinácté. V rámci souběžné realizace školního
programu byla uspořádána soutěž škol nazvaná „Republice k narozeninám“, která spojila výročí vzniku
českého státu se znalostmi dětí v oblasti recyklovaných odpadů. V roce 2018 rovněž pokračovaly projekty se společnostmi ASEKOL s. r. o. a ELEKTROWIN
a. s. na podporu zpětného odběru použitých elektrozařízení.

Ochrana ovzduší
Na úseku ochrany ovzduší průběžně probíhalo plnění opatření Programu zlepšování kvality ovzduší
zóna Severovýchod – CZ05. V říjnu proběhlo ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí Libereckého
kraje se sídlem v Liberci a Národní referenční laboratoří pro venkovní ovzduší Centra zdraví a životního
prostředí Státního zdravotního ústavu a Statutárním
městem Liberec – 24hodinové měření kvality ovzduší
v Liberci, a to na šesti měřicích místech. Cílem bylo
na základě analýzy dat získaných v průběhu měření
odhadnout vliv místní a tranzitní dopravy, lokálních
topenišť a průmyslové zóny na kvalitu venkovního
ovzduší, dále identifikovat případný problémový
efekt nějakého zdroje/skupiny zdrojů, případně problémovou oblast ve městě; porovnat výstupy a závěry
s rokem 2005 a medializovat závěry a získané výstupy.

Ekologická výchova a podpora zemědělství
V oblasti ekologické výchovy a podpory zemědělství
se OŽPZ zaměřoval na koordinaci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji
(dále jen EVVO), metodicky řídil Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje (dále jen STŘEVLIK)
a administroval žádosti různých subjektů o finanční podporu z Dotačního fondu LK. V roce 2018 bylo
z dotačních titulů administrovaných OŽPZ podpořeno 155 projektů v celkové výši 8.449.157 Kč. V rámci
tradičního Kalendáře vzdělávacích akcí resortu připravovaného ve spolupráci s Regionální agrární radou LK a řadou dalších neziskových organizací bylo
realizováno celkem 51 akcí z oblasti zemědělství
a 42 akcí z oblasti EVVO. Mezi nejvýznamnější patřily Krajské dožínky, Den regionálních potravin Libereckého kraje, konference k EVVO na základních a
mateřských školách či první Krajský Den Země, který
proběhl na téma Zero waste. Kalendář akcí byl pro
rok 2018 připraven ve zcela novém formátu. Nástěnný Kalendář byl úzce propojen s webovým portálem
www.kalendar-akci-lk.cz, kde byly k dispozici podrobné informace k akcím. Ve spolupráci s příspěvkovou organizací STŘEVLIK pokračovala realizace
projektu na podporu EVVO v mateřských školách
Mrkvička. Informace o dění v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty byly poskytovány
prostřednictvím internetového portálu www.ekovychovalk.cz a facebookových stránek www.facebook.
cz/ekovychovalk. Na podporu místní produkce byl
vyhlášen 15. ročník ocenění Výrobek roku Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství.
V roce 2018 bylo přihlášeno celkem 104 výrobků od
27 regionálních výrobců. Ocenění bylo uděleno vítězným výrobkům v 9 kategoriích a třem nejlepším
v celkovém pořadí. Slavnostní předání cen výrobcům
vítězných výrobků proběhlo již tradičně na Krajských
dožínkách – 1. 9. 2018 v obci Bílý Kostel nad Nisou.
Propagace oceněných výrobků probíhá prostřednictvím internetových stránek www.vyrobek-roku-lk.cz,
tištěné brožury a banneru umístěnému v restauraci
KNL v budově krajského úřadu, kde je možné vybrané regionální potraviny zakoupit.
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Podpora rozvoje venkova
V rámci Programu obnovy venkova pořádáme soutěž Vesnice roku. V červnu letošního roku navštívila
hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova 14 obcí Libereckého kraje,
které se přihlásily do 24. ročníku této prestižní soutěže. Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole získala
obec Tatobity. Modrou stuhu za společenský život
si odnesla obec Polevsko. Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí nebyla udělena. Bílá stuha za
činnost mládeže patří obci Albrechtice v Jizerských

Integrovaná prevence a posuzování vlivů
na životní prostředí
V oblasti IPPC (integrovaná prevence) byly prováděny
ve spolupráci s ČIŽP integrované kontroly a přezkumy vydaných integrovaných povolení dle schváleného plánu kontrol, kterých se uskutečnilo celkem 17.
Na úseku prevence závažných havárií byla v roce 2018
v rámci namátkových kontrol prováděna metodická
pomoc provozovatelům, kteří nakládají s nebezpečnými chemickými látkami, a v rámci této metodické pomoci byly provedeny celkem 3 kontroly. Ve spolupráci
s ČIŽP OI Liberec, HZS LK, KHS LK a PČR byly provedeny
také 2 integrované kontroly u zařízení, která představují riziko vzniku závažné havárie. V roce 2018 OŽPZ posoudil 44 projektů žádajících o podporu z Operačního
programu životní prostředí, přičemž byly tyto žádosti,
až na jednu výjimku, svým stanoviskem jednoznačně
podpořil. Nejvíce žádostí se týkalo odpadového hospodářství. Dále se podpora týkala projektů zaměřených
na revitalizaci alejí a na analýzu rizik a sanaci starých
ekologických zátěží, revitalizaci městských parků, lesních porostů a rybníků a zároveň také OŽPZ podpořil
ochranu stád ovcí před útoky vlka. Rovněž kladně bylo
z hlediska posuzování vlivů na ŽP podpořeno 8 projektů zařazených do ROP NUTS II Severovýchod, jednalo
se především o projekty rekonstrukcí silnic. Pracovníci oddělení se pravidelně zúčastňují porad stavebních
úřadů a úřadů územního plánování s aktuálními informacemi v oblasti posuzování vlivů na ŽP a to především v souvislosti s novelou stavebního zákona.
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horách a Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získala obec Všelibice. Hodnotitelská komise navázala na předešlé ročníky soutěže
a udělila pět ocenění Libereckého kraje – obci Janův
Důl „Ocenění za rozvoj venkova“, obci Jeřmanice
ocenění „Skokan roku“, zvláštní ocenění komise
obci Zlatá Olešnice za záchranu a oživení venkovské
usedlosti č.p. 44, rodinného domu Antala Staška,
„Diplom za moderní knihovnické a informační služby“ obci Bozkov a „Diplom za vzorné vedení obecní
kroniky“ obci Svijany.

Oblast GIS
Z pohledu provozu mapových aplikací jsme provedli kompletní převod našich serverů (https://geoportal.kraj-lbc.cz/, https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/
a https://atlas.kraj-lbc.cz) do chráněného protokolu
https a nadále vylepšovali funkčnost. Geoportál během roku 2018 navštívilo 20 585 uživatelů a prohlédli si 48 175 stránek, což je více než 10% nárůst proti
předchozímu roku. Nejnavštěvovanější adresa byla
http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy.
Velký nárůst uživatelů zaznamenal náš rozvíjející se
portál věnovaný vzdělávání Atlas Libereckého kraje
https://atlas.kraj-lbc.cz. Portál navštívilo 2 225 uživatelů a prohlédlo si zde téměř 10 000 stránek. Téma
aktivit vytvářených v rámci atlasu se stalo velmi populární, proto jsme jej prezentovali na Národní konferenci INSPIRE, formou postru také na evropské
konferenci INSPIRE, na regionální konferenci EDUCA
a v rámci mezinárodního projektu GECON.
Největší organizovanou akcí za oblast GIS, která se
konala v termínu od 9. do 11. října 2018 v Krajské vědecké knihovně v Liberci, byly každoročně pořádané
Mapy kolem nás. Zúčastnilo se jich zhruba 700 žáků
a studentů. Více než 150 účastníků navštívilo večerní
přednášky pro veřejnost Mapy budoucnosti a Mapy,
vojáci, hráči. Její součástí byla i výstava družicových
snímků Úžasná Země. Celá akce byla ve znamení
ukázek, jak mapy mohou sloužit a jak mapy mohou
bavit. Informace k akci lze nalézt na rozcestníku https://atlas.kraj-lbc.cz/mapy-kolem-nas.
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Květa Vinklátová
členka rady kraje, řízení resortu
kultury, památkové péče
a cestovního ruchu (SLK)

2 558
kulturních
památek

2 558 kulturních památek v kraji, z toho
74 památek bylo v roce 2018 podpořeno
Libereckým krajem

74
podpořeno

RESORT KULTURY,
PAMÁTKOVÉ PÉČE
A CESTOVNÍHO RUCHU

2

13,1

2,5

mil. Kč

mil. Kč

mil. Kč

Podpora
kulturních akcí

Obnova
kulturních památek

Nový program na
podporu cestovního ruchu

Oddělení kultury
Oddělení kultury zajišťovalo koordinační, metodické
a kontrolní činnosti pěti zřizovaným příspěvkovým
organizacím kraje, připravovalo podklady pro jednání orgánů kraje, a to především v oblasti ekonomiky
příspěvkových organizací (rozpočtů a rozpočtových
změn), zřizovacích listin, výběrových řízení, záměrů
zadání veřejných zakázek, majetkoprávních operací,
nakládání s movitým a nemovitým majetkem předaným organizacím k hospodaření, investičních akcí,
projektových záměrů apod.
Na činnost krajských kulturních organizací byla rozpočtována částka ve výši 119,5 mil. Kč. Mimořádné
účelové příspěvky z rozpočtu kraje obdrželo Severočeské muzeum na pokračování„Záchranného archeologického výzkumu pro akci Silnice II/270 Jablonné
v Podještědí – 2. etapa“, zpracování ověřovací studie –
Harrachov, tvorbu programů a videí pro nové interaktivní prvky u nových expozic.
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě na rekonstrukci střechy stodoly a výstavbu expozičního
přístřešku pro zemědělské stroje a venkovní úpravy
ploch areálu pobočky Vísecké rychty v Kravařích,
rekonstrukci zahrady u objektu pobočky Šatlava
v České Lípě a bezbariérové zpřístupnění expozičních prostor v hlavní budově areálu kláštera v České
Lípě.
Muzeum Českého ráje v Turnově na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu čp. 72,
Skálova ulice, Turnov, archeologický výzkum v rozvojové lokalitě Přepeře, rekonstrukci pódia a opravu
dlažby v areálu muzea.
Krajská vědecká knihovna na pořízení databáze
EBSO, e-knih, dokoupení PC, čteček čárového kódu,
registračních tiskáren a licencí Office, nákup knihovnického nábytku a pomůcek do hlavní budovy
a na pobočky KVK.
Oblastní galerie zejména na přípravu ozvučení bazénové haly.
Na nákup sbírkových předmětů obdržely příspěvkové organizace 2,8 mil Kč.
Liberecký kraj pokračuje ve stavební části projektu
„Pro horolezce neexistují hranice“, který realizuje
Muzeum Českého ráje v Turnově. Projekt je spolufinancován z Programu spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Sasko 2014–2020. Byla zahájena stavební část projektu 2. etapy modernizace Severočeského muzea v Liberci, který získal podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.
Oddělení sleduje činnosti a aktivity zřizovaných
resortních organizací a v případě potřeby zajišťuje nutnou spolupráci. Příspěvkovým organizacím
se daří získávat nad rámec rozpočtu finanční prostředky z dotačních programů, zejména Ministerstva kultury ČR.
Muzeum Českého ráje v Turnově je regionálním pracovištěm pro péči o tradiční lidovou kulturu a kaž-
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doročně zpracovává nominace na titul Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje a návrhy na
zapsání nemateriálního statku na krajský Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Titul
Mistr tradiční rukodělné výroby získali řemeslníci
v oborech barvířské řemeslo a zpracování ovčí vlny.
Ocenění byla řemeslníkům předána v rámci programu „Letnice na statku u Dlasků“ – 24. ročníku řemeslnických trhů – tentokrát výjimečně v Dolánkách
u Turnova. V roce 2018 bylo zapsáno „Venkovské
ochotnické divadlo v Libereckém kraji“ na Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové kultury Libereckého kraje.
Oddělení kultury administrovalo v roce 2018 dotační
programy na podporu kultury v Libereckém kraji –
7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji a 7.5 Poznáváme kulturu, dotační program na podporu postupových přehlídek neprofesionálních uměleckých aktivit
a z rozpočtu kraje byly podpořeny tradiční nadregionální kulturní události v kraji, jako jsou mezinárodní hudební festival Lípa Musica, festival Benátská!
nebo mezinárodní filmový festival Febiofest.
V požadované výši byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu kraje na výkon regionálních
funkcí knihoven. Díky této dotaci se daří eliminovat
rozdíly v poskytování knihovnických, informačních
a kulturně vzdělávacích služeb knihovnami.
Dotace na činnost Divadla F. X. Šaldy v Liberci a Naivního divadla v Liberci je již pravidelnou součástí rozpočtu resortu. Nad tento rámec byla Divadlu
F. X. Šaldy poskytnuta účelová dotace na pořízení
ergonomických židlí pro orchestrální hráče a židlí
pro hlediště Malého divadla. Naivní divadlo získalo
dotaci na hostování v Japonsku a na svoz dětí z mimolibereckých škol do divadla.

Velký zájem široké veřejnosti zaznamenala tradiční Muzejní noc pod Ještědem, která se konala
v duchu První republiky a na níž spolupracovaly
Oblastní galerie, Severočeské muzeum, Technické
muzeum, IQlandie, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Dům Jany a Josefa V. Scheybalových Jablonec nad Nisou a Automuzeum a Rodný
dům Ferdinanda Porsche ve Vratislavicích nad Nisou.

Liberecký kraj společně s Krajskou vědeckou
knihovnou v Liberci vyhlásil soutěž „O nejlepší
knihovnu Libereckého kraje“. Čtyři nejúspěšnější
obecní knihovny získaly finanční ocenění.
Oddělení dále připravuje rozvojové projekty, např.
prostorovou studii a investiční záměr centrálního
depozitáře v Českém Dubu či interpretační plán
Harcubovy chalupy v Harrachově.

Přehled podpory kulturních akcí a aktivit v kraji v roce
2018
Dotační program 7.1 Kulturní
aktivity v LK
Dotační program 7.5
Poznáváme kulturu
Podpora postupových soutěží
neprofesionálních uměleckých
aktivit
Individuální dotace z rozpočtu LK
Podpora činnosti regionálních
divadel
Podpora regionálních funkcí
knihoven

2.000.000 Kč
100.907 Kč
450.000 Kč

3.720.000 Kč
1.900.000 Kč
6.711.000 Kč
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Oddělení památkové péče

Oddělení cestovního ruchu

V průběhu roku 2018 plnilo oddělení památkové
péče úkoly plynoucí ze zákona o státní památkové
péči a v rámci samostatné působnosti zejména administrovalo dotační programy Libereckého kraje
zaměřené na obnovu kulturních památek v kraji a
zajišťovalo další aktivity z oblasti památkové péče,
dále pak individuální dotace na obnovu významných a rozsáhlých kulturních památek.
V rámci přenesené působnosti oddělení památkové
péče metodicky řídilo výkon památkové péče v kraji, přičemž v průběhu roku 2018 svolalo pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
tři pracovní setkání, na nichž byly diskutovány aktuální problémy z praxe pracovníků památkové péče,
zjištění z průběžně prováděných kontrol, problematika dotačních titulů. V červnu a říjnu proběhly
pracovní porady v terénu, první na Semilsku, druhá na Jablonecku. V průběhu roku 2018 byla provedena kontrola výkonu státní správy památkové
péče za rok 2017 u tří obcí s rozšířenou působností.
V rámci své pracovní náplně oddělení památkové
péče dále posuzovalo také územně plánovací dokumentace obcí a další dokumentace a rozvojové
dokumenty, které by mohly ovlivnit národní kulturní památky a plošně památkově chráněná území
v Libereckém kraji.
V rámci samostatné působnosti administrovalo oddělení památkové péče dotační programy Dotačního fondu Libereckého kraje. V lednu 2018 vyhlásilo
dva dotační programy zaměřené na oblast památkové péče, a to program 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji a program 7.3 Stavebně
historický průzkum. Největší finanční alokace v roce
2018 směřovala tradičně do programu 7.2 Záchrana a obnova kulturních památek. Alokace ve výši
13.163.869,65 Kč byla rozdělena mezi 70 příjemců.
Nejvíce projektů bylo zaměřeno na obnovu či výměnu střešního pláště a opravu krovů, dále pak na
opravu zdiva, roubení či fasád, ale zajímavostí je
např. restaurování okenních vitráží nebo restaurování vzácných varhan. V roce 2018 byla jednou
z priorit tohoto programu podpora restaurování,
a tak se podařilo podpořit zrestaurování několika
sloupů a soch zejména ve vlastnictví obcí, stejně tak
i nástěnných maleb v kostelech. V programu 7.3 Stavebně historický průzkum bylo Libereckých krajem
podpořeno všech 8 podaných žádostí v celkové výši
283.026 Kč. Projekty obnovy kulturních památek
podpořené dotací z rozpočtu Libereckého kraje od
roku 2013 jsou průběžně zanášeny do Mapy investic
Libereckého kraje.
Částkou 100.000 Kč odměnil Liberecký kraj vítěze
krajského kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu
a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón za rok 2017.
Vítězem se stalo město Nový Bor, druhé místo ob-

Cestovní ruch je velmi významným hospodářským
odvětvím Libereckého kraje. Celkový počet hostů
překročil poprvé od roku 2012 hranici 1 mil. návštěvníků – jejich počet ve srovnání s rokem 2017 vzrostl
o 7,4 % na 1 005 093 hostů. Zvýšil se jak počet zahraničních hostů (o 7,8 % na 211 409 hostů), tak počet
domácích hostů (o 7,3 % na 793 684 hostů). Z celkového počtu zahraničních hostů (211 409 osob), kteří
v roce 2018 zavítali do Libereckého kraje, pocházela
téměř polovina ze sousedního Německa (49,4 %).
Hromadná ubytovací zařízení registrovala také
18,4 % hostů z Polska, 6,2 % ze Slovenska a 4,2 %
z Nizozemska. Celkový počet přenocování v ubytovacích zařízeních na území Libereckého kraje se meziročně navýšil o 4,1 % na 2 994 106 přenocování.
Podporujeme činnost organizací cestovního ruchu,
turistických informačních center (53) a staráme se
i o rozvoj cyklistické dopravy a pěší turistiky, běžeckého lyžování v Libereckém kraji. Propagujeme
Liberecký kraj v tuzemsku i v zahraničí, úzce spolupracujeme s agenturou Czechtourism, Ministerstvem pro místní rozvoj, s organizacemi a podnikateli cestovního ruchu v Libereckém kraji.
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sadilo se svým programem město Lomnice nad Popelkou a jako třetí se umístily město Hrádek nad
Nisou.
Individuální dotací ve výši 1.000.000 Kč podpořil Liberecký kraj opravu unikátní sušárny chmele v Dubé, dotací ve výši 900.000 Kč přispěl na záchranu
kaple, resp. opravu střechy sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu, částkou 1.000.000 Kč spolufinancoval havarijní opravy a udržovací práce na objektu
bývalého Beranova hostince č. ev. 14 v Trávníčku,
částkou 1.000.000 Kč podpořil záchranu zámku ve
Stvolínkách, bývalé letní sídlo litoměřických biskupů, které je dnes ve vlastnictví obce Stvolínky
a v neposlední řadě podpořil částkou 80.000 Kč zajímavý publikační činnost Národního památkového
ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci
zaměřený na zpracování datací nemovitých památkových objektů na základě odběru vzorků dřeva
a 3D zaměření některých památkových objektů v Libereckém kraji.
Na začátku roku 2018 vyhlásilo oddělení památkové péče soutěž „Památka roku 2017 Libereckého
kraje“, jejímž cílem je upozornit na úspěšné projekty obnovy nemovitých kulturních památek a poukázat na ojedinělé objekty v našem regionu, které
si zaslouží pozornost. Do druhého ročníku soutěže
se přihlásilo celkem osm objektů, které hodnotila
odborná komise. Vítězi se staly dva památkové objekty – zámek Návarov a bývalá papírna v Hamru
na Jezeře.
V červenci 2018 se pak konaly již tradičně Dny lidové architektury, do kterých se zapojily objekty napříč Libereckým krajem, a které otevřely své brány
bez nároku na vstupné. Liberecký kraj podpořil Dny
lidové architektury v těchto objektech pomocí dotace na doprovodné programy.
V průběhu celého roku pracovníci oddělení památkové péče aktivně spolupracovali s Národním
památkovým ústavem a podíleli se na činnosti komisí pro regeneraci městských památkových zón
v kraji.
Agenda pohřebnictví byla na odbor převedena v souvislosti se novelou zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, která krajským
úřadům navýšila zákonné povinnosti, především
kontrolu obcí, jenž provozují veřejná pohřebiště.
Na tuto činnost je navázána i neustálá spolupráce
s obcemi, které vyžadují metodickou pomoc, proto
oddělení památkové péče uspořádalo seminář, kde
byly obce informovány o novinkách v oblasti pohřebnictví. Rok 2018 sloužil především k seznámení
s agendou pohřebnictví a mapovaní, v jakém stavu se
pohřebnictvím v kraji nachází, kontrola provozování
pohřebiště byla provedena prozatím jedna a dopadla
úspěšně.

Čerpání prostředků z EU
V roce 2018 oddělení úspěšně připravilo projekt
„Liberecký kraj se představuje“ z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech Ministerstva pro místní rozvoj, který bude zaměřen na
propagaci Libereckého kraje. Započala i realizace
projektu Česko-polská Hřebenovka, východní část,
kde je Liberecký kraj partnerem Euroregionu Glacensis, Královéhradeckému, Olomouckému a Pardubickému kraji a partnerům z Polska.
Dalším projektem byla i podpora veletrhu cestovního ruchu „Euroregiontour 2018“, který se koná
každoročně v březnu v Jablonci nad Nisou a kde je
Liberecký kraj jedním ze spolupořadatelů. Liberecký
kraj je i každoročním organizátorem akce „Oslavy
Ještědu“, která se koná v září. Spoluorganizujeme
i výstavu Křehká krása, zaměřenou na propagaci
skla, bižuterie a šperkařství.

nové oblasti Máchův kraj a Lužické a Žitavské hory.
Liberecký kraj se připojil k celonárodní Kategorizaci
destinačních managementů nastavené agenturou
Czechtourism a všechny turistické oblasti na území
kraje (Krkonoše, Český ráj, Jizerské hory, Máchův
kraj, Lužické a Žitavské hory) byly k certifikaci přizvány a podaly své přihlášky.
Prezentace na veletrzích cestovního ruchu
Liberecký kraj se společně s partnery v cestovním
ruchu prezentoval na zahraničních a domácích veletrzích a na různých prezentačních akcích. Z českých veletrhů se zúčastnil nejvýznamnějšího veletrhu cestovního ruchu Holiday World a For Bikes
v Praze, dále veletrhů v Brně, Hradci Králové, Jablonci nad Nisou a Plzni. V zahraničí se kraj prezentoval na veletrzích v Nizozemí, Německu a Polsku.
Během roku uspořádal 14 presstripů pro tuzemské
a zahraniční novináře.
Turistický internetový portál Libereckého kraje:
www.liberecky-kraj.cz
Turistický portál www.liberecky-kraj.cz v roce 2018
prošel kompletním redesignem zaměřeným hlavně
na vizuální stránku a aktualizaci obsahu. Oddělení
více využívalo služby sociálních sítí – Facebook a Instagram – pro propagaci turistických cílů, akcí a nabídek. Díky realizaci online reklamy se navýšil i počet
fanoušků o více než 20 % v porovnání s předchozím
rokem.
Grantový fond
V roce 2018 vyhlásil Liberecký kraj nový dotační program 7.6 Podpora rozvoje cestovního ruchu se čtyřmi podprogramy – podpora zážitkové a řemeslné
turistiky, podpora turistických regionů a subregionů, podpora informačních center a podpora nadregionálních témat v celkové hodnotě 2 500 000 Kč.

Podpora turistické infrastruktury cestovního ruchu
Byla podpořena údržba značení pěších turistických
tras ve správě Klubu českých turistů včetně jejich
vybavení orientačním systémem včetně rozvoje mapového portálu a vystavení dalších liniových tras
nad portálem a včetně zanesení do mobilní aplikace Průvodce Libereckým krajem.
Podpora organizačním strukturám cestovního ruchu v Libereckém kraji
V roce 2018 došlo k ukončení činnosti destinačního
managementu Sdružení Českolipsko a vznikly dvě
Resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu
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Správní odbor, Právní odbor a Odbor kontroly
Správní odbor
Správní odbor v roce 2018 vykonával svěřené pravomoci v oblasti přenesené působnosti výkonu státní
správy podle Organizačního řádu Krajského úřadu
Libereckého kraje – agendu matrik a státního občanství, slavnostní obřady složení státoobčanského
slibu, výpisy z matriční spisovny; vidimace a legalizace, změny jména a příjmení, ověřování dokladů do
ciziny, agendu veřejných sbírek a veřejnoprávních
smluv, odvolací přestupkovou agendu, volební agendu a řízení o rušení místa trvalého pobytu, agendu
krajského živnostenského úřadu (kontroly v oblasti
cen a regulace reklamy a odvolací agendu v řízeních
vedených obecními živnostenskými úřady), odvolací
agendu podle zákona o obcích, rozhodování o odvolání a stížnostech podle zákona 106/1999 Sb., atd.
V roce 2018 jsme se opět soustředili především na naplňování vize správního odboru a celého krajského
úřadu: aby byl výkon veřejné správy co nejkvalitnější
nejen na krajském úřadě, ale také a možná především na všech 215 obcích LK. Prováděli jsme rozsáhlou odbornou pomoc a metodickou činnost (např.
přestupkový zákon č. 250/2016 Sb., správní řád, zákon 106/1999 Sb.) vůči obcím a obecním úřadům
v rámci Liberecké kraje, protože naším základním
východiskem je postupně sjednocovat výkon jednotlivých správních činností na všech správních úřadech
v LK. Proto byly organizovány semináře, prováděny
kontroly a dohlídky, osobní konzultace, byly vypracovány či doplněny písemné metodické příručky
atd. V tomto trendu budeme pokračovat i v dalších
letech. V průběhu roku jsme připravili návrhy připomínek ke značnému počtu návrhů nejrůznějších
právních předpisů, když kraj je oficiálním připomínkovým místem v rámci mezirezortního připomínkového řízení.

Právní odbor
Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
V průběhu roku 2018 bylo podáno celkem 77 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/
1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění (dále jen „zákon“).
V průběhu roku 2018 bylo vydáno 19 rozhodnutí
o odmítnutí žádosti (včetně odmítnutí části žádosti a opakovaného odmítnutí).
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
V průběhu roku 2018 bylo podáno 7 odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
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Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve
věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt
vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na
právní zastoupení
V průběhu roku 2018 nebyla předmětem soudního přezkumu žádná rozhodnutí, týkající se vyřizování žádostí o informace orgány Libereckého
kraje, žádné výdaje ani náklady tedy Libereckému
kraji nevznikly.
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
V průběhu roku 2018 nebyla poskytnuta žádná
výhradní licence.
Počet stížností podaných podle §16a zákona, důvody
jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
V průběhu roku 2018 byla podána 1 stížnost na
postup při vyřizování žádosti o informace, které
směřovaly proti výši úhrady nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací. Ministerstvo vnitra přikázalo provedení nápravy podle
§ 16a odst. 7 písm. c) zákona spočívající v detailnějším
výpočtu času stráveného vyhledáváním informace.
Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona
V roce 2018 byla ve 3 případech požadována úhrada nákladů dle ustanovení § 17 zákona.
V souladu s ustanovením § 5 zákona vydal Krajský
úřad Libereckého kraje základní informace. Tento
materiál je zpřístupněn na internetových stránkách Libereckého kraje na adrese www.kraj-lbc.cz.
Výroční zpráva byla projednána v radě kraje dne
19. 2. 2019, číslo usnesení: 313/19/RK.

Odbor kontroly
Odbor kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje
se skládá ze dvou oddělení: oddělení ekonomické
kontroly a oddělení přezkoumávání hospodaření
územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. V roce 2018 zaměstnanci odboru kontroly
provedli celkem 547 kontrol, z toho 381 kontrol na
úseku přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO (výkon
přenesené působnosti), a 166 ostatních kontrol. Jednalo se např. o kontroly RUIAN (výkon přenesené
působnosti), kontroly přímých nákladů na vzdělávání (výkon přenesené působnosti), veřejnosprávní
kontroly hospodaření PO LK, veřejnosprávní kontroly dotací poskytnutých z DF LK kontroly pokladen
KÚ LK apod. (výkon samostatné působnosti).

Kontroly byly provedeny v souladu se schválenými
„Plány kontrolní činnosti“ v Radě LK, a to vždy na
příslušná pololetí roku 2018. Oddělení ekonomické
kontroly provádí kontroly v souladu s platnou legislativou, tj. v současné době zákonem č. 320/2001 Sb.,
zákonem č. 250/2000 Sb. a zákonem č. 255/2012 Sb.
veřejnosprávní kontroly PO na úseku školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Odbor kontroly, oddělení ekonomické kontroly dále zabezpečuje i veškeré kontroly přímých nákladů u obecních, krajských
a soukromých škol a školských zařízeních. Přímé
náklady na vzdělávání se poskytují na základě Vyhlášky MŠMT o krajských normativech č. 492/2005
a v součinnosti se zákonem č. 561/2004 Sb. školský
zákon § 161 ve znění pozdějších předpisů a soukromé
školy podle smluv o sepsání dotace a podle zákona
č. 306/1999 Sb. ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání a dotace pro soukromé školy ÚZ 33155, oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO provádí
přezkoumání v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb.
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění.
1. Kontroly v přenesené působnosti
1.1 Kontroloři odboru kontroly, oddělení přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí provedli v prvním pololetí roku 2018 celkem 294 přezkoumání hospodaření
obcí a dobrovolných svazků obcí a todle ustanovení
§ 4 odst. 4 zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Odbor kontroly jednotlivá přezkoumání zabezpečil v zákonem
stanoveném termínu a dle vypracovaného časového
plánu, jenž byl předán MF ČR. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno u:
• 187 obcí z celkového počtu 215,
• 24 dobrovolných svazků obcí.
Ve druhém pololetí roku 2018 provedli kontroloři odboru kontroly celkem 170 dílčích přezkoumání
hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 zákona č. 420/2004
Sb. Dílčí přezkoumání hospodaření bylo provedeno
v tomto rozsahu:
• 137 obcí z celkového počtu 215,
• 24 dobrovolných svazků obcí.
Jednotlivé kontroly ÚSC a DSO byly provedeny na
základě žádostí doručených od ÚSC a DSO. Kontroly byly provedeny celkem 9 kontrolory včetně vedoucí odboru kontroly a vedoucího oddělení přezkoumávání hospodaření územně samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí. Pro zabezpečení objektivity, nezávislosti a zamezení podjatosti
jednotlivých kontrolorů a kontrolních skupin, jsou
v pravidelných tříletých cyklech jednotliví kontroloři
a kontrolní skupiny u přezkoumávaných ÚSC a DSO
obměňováni. Ze strany odboru kontroly KÚ LK je tak
zabezpečeno dodržování ustanovení § 5 odst. 1–8 zá-

kona č. 420/2004 Sb. a metodického doporučení MF
ČR. Nedílnou součástí je kromě provedení vlastního
přezkoumání hospodaření ze strany kontrolorů i poskytování metodické pomoci jednotlivým územně
samosprávným celkům.
1.2 Kontroloři odboru kontroly, oddělení přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí provedli ve druhém pololetí roku 2018 kontroly u územních samosprávných
celků v oblasti editace dat Registru územní identifikace, adres a nemovitostí („RUIAN“).
1.3 Kontroloři oddělení ekonomické kontroly v souladu s platnou legislativou, tj. na základě Vyhlášky
MŠMT o krajských normativech č. 492/2005 a v součinnosti se zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon
§ 161 ve znění pozdějších předpisů a soukromé školy podle smluv o sepsání dotace a podle zákona
č. 306/1999 Sb. ÚZ 33353 – přímé náklady na vzdělávání a dotace pro soukromé školy ÚZ 33155 provedli
kontroly přímých nákladů na vzdělávání.
2. Kontroly v samostatné působnosti
2.1 Kontroloři oddělení ekonomické kontroly provedli v roce 2018 celkem 166 kontrol. Jednalo se
převážně o veřejnosprávní kontroly na místě, a to
dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě. Byly provedeny a ukončeny např.
kontroly krajských příspěvkových organizací, kontroly odborů KÚ LK na úseku evidence grantů, kontroly čerpání poskytnutých účelových dotací, kontroly
v rámci projektů OPVK (doba udržitelnosti, doba realizace) kontroly příručních pokladen vč. hl. pokladny KÚ LK. Dále se kontroloři účastnili jako členové
kontrolních skupin i dalších kontrolních akcí v rámci
součinnosti s jinými odbory KÚ LK. V případě zjištěných nedostatků byla vždy ze strany kontrolovaného
subjektu přijata nápravná opatření.
Odbor kontroly KÚ LK kromě vlastní kontrolní činnosti zajišťuje i monitorovací činnost pro MF ČR.
Koordinuje a zpracovává roční zprávu o výsledcích
finančních kontrol ve spolupráci s územně samosprávnými celky Libereckého kraje v rámci Modulu
ročních zpráv (intranetový programový software MF
ČR), kterou doručuje MF ČR ve stanoveném termínu
včetně komentáře a tabulkových přehledů dle vyhlášky č. 416 / 2004 Sb., v platném znění, dle níž se
provádí zákon o finanční kontrole ve veřejné správě
č. 320/2001 Sb., v platném znění.
V rozsahu své působnosti poskytoval odbor kontroly
i konzultační a metodickou činnost pro odbory KÚ
LK, a to zejména při výkonu veřejnosprávních kontrol na místě, dále ve spolupráci s ekonomickým odborem a resortními odbory poskytoval i konzultační
a metodickou pomoc příspěvkovým organizacím,
územně samosprávným celkům a dobrovolným svazkům obcí Libereckého kraje.
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Seznam organizací
Libereckého kraje k 31. 12. 2018
Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999,
Gymnázium a Obchodní akademie, Tanvald,
příspěvková organizace
Tanvald, Školní 305, 468 41
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace
Liberec, Jeronýmova 425/27, 460 07
Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice,
Tkalcovská 460, příspěvková organizace
Jilemnice, Tkalcovská 460, 514 01
Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace
Jablonec n. N., Dr. Randy 4096/13, 466 01
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530,
příspěvková organizace
Liberec, Partyzánská 530/3, 460 01
Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem
574, příspěvková organizace
Semily, Nad Špejcharem 574, 513 01
Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková
organizace
Česká Lípa, Žitavská 2969, 470 01
Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková
organizace
Frýdlant, Mládeže 884, 464 01
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace
Jablonec n. N., U Balvanu 16, 466 34

Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace
Liberec, Sokolovské nám. 14, 460 31
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a
Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace
Liberec, Masarykova 3/460, 460 84
Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad
Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace
Jablonec n. N., Belgická 4852, 466 01
Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1,
příspěvková organizace
Liberec, Tyršova 1, 460 81
Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426,
příspěvková organizace
Česká Lípa, Havlíčkova 426, 470 01
Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15,
příspěvková organizace
Liberec, Na Bojišti 759/15, 460 10
Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská
447/29, příspěvková organizace
Liberec, Dvorská 447/29, 460 05
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova
1387, příspěvková organizace
Frýdlant, Bělíkova 1387, 464 01

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
Mimoň, Letná 263, 471 24

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou,
Smetanova 66, příspěvková organizace
Jablonec n. N., Smetanova 66, 466 01

Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804, příspěvková
organizace
Turnov, Jana Palacha 804, 511 01

Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
Liberec, Truhlářská 360/3, 460 01

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8,
příspěvková organizace
Liberec, Šamánkova 500/8, 460 01

Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213,
příspěvková organizace
Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, 512 51

Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození
422, příspěvková organizace
Česká Lípa, nám. Osvobození 422, 470 01

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná
škola, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková
organizace
Jablonec n. N., Horní náměstí 1/800, 466 80

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná
škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
Turnov, Zborovská 519, 511 01

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná
škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace
Turnov, Skálova 373, 511 01

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15,
příspěvková organizace
Jablonec n. N., Horní náměstí 15, 466 79

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický
Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková organizace
Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, 471 14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká
Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
Česká Lípa, 28. října 2707, 470 06
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příspěvková organizace
Liberec, Jablonecká 999, 460 04

Mimoresortní odbory

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný
Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace
Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, 468 22

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace
Liberec, Kostelní 9, 460 31

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1,
příspěvková organizace
Jablonné v Podj., Zámecká 1, 471 25

Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390,
příspěvková organizace
Turnov, 28. října 1390, 511 01

Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, příspěvková
organizace
Semily, Nad Školami 480, 513 01

Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607,
příspěvková organizace
Semily, 28. října 607, 513 01

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola,
Krompach 47, příspěvková organizace
Krompach, Čp. 47, 471 57

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou,
Dr. Farského 300, příspěvková organizace
Vysoké nad J., Dr. Farského 300, 512 11

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně
pedagogické centrum, Semily, příspěvková organizace
Semily, Nádražní 213, 513 01

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor,
Wolkerova 316, příspěvková organizace
Nový Bor, Wolkerova 316, 473 01

Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa,
Havlíčkova 443, příspěvková organizace
Česká Lípa, Havlíčkova 443, 470 01

Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec,
příspěvková organizace
Liberec, E. Krásnohorské 921, 460 01

Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec nad
Nisou, příspěvková organizace
Jablonec n. N., Smetanova 66, 466 01

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně postižené,
Liberec, Lužická 920/7, příspěvková organizace
Liberec, Lužická 920/7, 460 01

Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2,
Truhlářská 3, příspěvková organizace
Liberec, Truhlářská 3, 460 01

Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně,
Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace
Cvikov, Ústavní 531, 471 54

Resort sociálních věcí

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec,
Husova 357/10, příspěvková organizace
Liberec, Husova 357/10, 460 01
Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou,
Kamenná 404/4, příspěvková organizace
Jablonec n. N., Kamenná 404/4, 466 01
Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice,
Komenského 103, příspěvková organizace
Jilemnice, Komenského 103, 514 01
Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213,
příspěvková organizace
Semily, Nádražní 213, 513 01
Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31,
příspěvková organizace
Jablonec n. N., Liberecká 31, 466 01
Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238,
příspěvková organizace
Tanvald, Údolí Kamenice 238, 468 41
Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570,
příspěvková organizace
Česká Lípa, Mariánská 570, 470 01
Dětský domov, Dubá-Deštná 6, příspěvková organizace
Dubá, Deštná 6, 472 01
Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková
organizace
Frýdlant, Větrov 3005, 464 01
Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace
Jablonec n. N., Pasecká 20, 466 02

Jedličkův ústav, příspěvková organizace
Lužická 920/7, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace
Tanvaldská 269, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou,
463 11 Liberec 30
OSTARA, příspěvková organizace
Pivovarská 693, 471 54 Cvikov II
Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace
Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí
Denní a pobytové sociální služby, příspěvková
organizace
Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa
Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace
Benešov u Semil 180, 512 06 Benešov u Semil
Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace
Zámecká 39, 463 43 Český Dub
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková
organizace
Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou 2
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem,
příspěvková organizace
Jindřichovice pod Smrkem 238, 463 66 Jindřichovice pod
Smrkem
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková
organizace
Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou 1
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace
Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách
Mimoresortní odbory
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Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace
Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková
organizace
U Sila 321, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11
Liberec 30
Dům seniorů Liberec-Františkov, příspěvková
organizace
Domažlická 880/8, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7
Domov Raspenava, příspěvková organizace
Fučíkova 432, 463 61 Raspenava
APOSS Liberec, příspěvková organizace
Zeyerova 832/24, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace
Liberecká 451, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou,
příspěvková organizace
U Balvanu 2, 466 01 Jablonec nad Nisou
Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace
Pekárkova 572/5, 460 01, Liberec 15

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace
České mládeže 632/32 460 06 Liberec VI

Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad
Nisou

Resort životního prostředí a zemědělství

Resort zdravotnictví
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1-Staré Město
Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková
organizace
Martinovo údolí 532, Cvikov II, 471 54 Cvikov
Krajská nemocnice Liberec, a. s.
Husova 357/10, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa

Mimoresortní odbory

Věřím, že i nadále budeme pro občany, obce, samosprávu i ostatní klienty partnery v komunikaci
a navážeme tak na dobrou spolupráci z předchozích let.

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Jizerská 190, 463 62 Hejnice
Ekocentrum Oldřichov v Hájích, o.p.s.
Oldřichov v Hájích 5, 463 31

Ostatní

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková
organizace
Skálova 71, 511 01 Turnov

Jsem velmi rád, že i v uplynulém roce byla kladně
hodnocena spolupráce úřadu s obcemi, veřejnými
institucemi a dalšími organizacemi na celém území
našeho kraje, ale i mimo něj. Ocenění vysoké kvality poskytované metodické pomoci od tajemníků,
starostů a ředitelů krajských příspěvkových organizací mě velmi těší, ale zároveň zavazuje nejen
mě k dalšímu rozvoji našich služeb.

KORID LK, spol. s r.o.
U Jezu 642 / 2a, 461 80 Liberec 2

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková
organizace
Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec 1

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě,
příspěvková organizace
Náměstí Osvobození 297, 470 34 Česká Lípa

příkladem jako úřad, který zaměstnává osoby se
zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním.

ČSAD Liberec, a.s.
České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

Krajský statek Frýdlant, s. r. o.
Zámecká 4005, 464 01 Frýdlant v Čechách

Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace
Masarykova 723/14, 460 01 Liberec 1-Staré město

Slovo ředitele
Krajského úřadu Libereckého kraje

Autobusy LK, s.r.o.
U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

Resort kultury, památkové péče
a cestovního ruchu

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Masarykova 11, 460 01 Liberec 1
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Resort dopravy

ARR – Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o.
U Jezu 525/4, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec

Vážení občané Libereckého kraje,
na tomto místě se každoročně snažím informovat
veřejnost o činnostech krajského úřadu, jenž je veřejnou institucí s regionálním významem. O personálním složení a dalších statistických údajích krajského úřadu se dozvíte více na následujících stránkách.
Zaměstnanci krajského úřadu vykonávají pod mým
vedením na 16 odborech služby v přenesené a samostatné působnosti.

René Havlík
ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje

Obecně musím přiznat, že se čím dál tím víc setkáváme s tendencí vnímat úřednický aparát jako
něco, co komplikuje občanům život. Nesdílím tento
názor, naopak jsem přesvědčen, že všichni zaměstnanci úřadu pracují usilovně a poctivě, transparentně a především v souladu se zákonem. Za těch
mnoho let, kdy pracuji jako ředitel úřadu, vidím
každodenní úsilí a permanentní servis pro rozhodování samosprávy kraje včetně naplňování jejich
usnesení a legitimních požadavků v samostatné
působnosti, ale i nespočet rozhodnutí, která úřad
vydává v působnosti přenesené. Práce všech kolegů
si velmi vážím.
Krajský úřad se nadále prezentuje jako vstřícný
zaměstnavatel, který prostřednictvím otevřených
výběrových řízení obsazuje volné pracovní pozice. Tento trend chceme bezpochyby zachovat
i do budoucnosti. Nejde jen o to, co prezentujeme,
ale jde o to, co skutečně děláme. Zaměstnancům
kromě transparentního odměňování poskytujeme
prostor pro profesní i osobnostní růst, seberealizaci zaměstnanců po vertikální i horizontální linii,
podporujeme studium při zaměstnání a zavádíme
mnoho prorodinných opatření a prvků pro slaďování osobního a pracovního života. Snažíme se jít

Slovo ředitele Krajského úřadu LK
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ŘEDITEL
KRAJSKÉHO
ÚŘADU

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA

oddělení sekretariátu hejtmana
oddělení krizového řízení
organizační oddělení
oddělení tiskové a vnejších vztahů

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

oddělení rozvojových koncepcí
oddělení projektu financovaných z ESI fondu
oddělení řízení grantových schémat
oddělení dotací
oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů

EKONOMICKÝ ODBOR

oddělení rozpočtu a financování
oddělení účetní evidence
oddělení ekonomických analýz

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE,
TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

oddělení vzdělávání a organizace školství
oddělení financování nepřímých nákladů
oddělení financování přímých nákladů
oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti
oddělení projektu ve vzdělávání

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

oddělení sociální práce
oddělení příspěvkových organizací
oddělení rozvoje a financování sociálních služeb

ODBOR DOPRAVY

oddělení pozemních komunikací
oddělení silniční dopravy
správní a technické oddělení
oddělení dopravní obslužnosti

ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE
A CESTOVNÍHO RUCHU

oddělení kultury
oddělení památkové péce
oddělení cestovního ruchu

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

oddělení zemědělství a ochrany přírody
oddělení posuzování vlivu na životní prostredí a IPPC
oddělení ovzduší a odpadů
oddělení vodního a lesního hospodárství

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

správní oddělení
oddělení ekonomiky a zdravotní politiky
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PRÁVNÍ ODBOR

právní oddělení
oddělení dozoru a legislativy

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
A STAVEBNÍHO ŘÁDU
oddělení územního plánování
oddělení stavebního řádu

ODBOR INFORMATIKY

oddělení software
oddělení hardware
oddělení kontaktní centrum

SPRÁVNÍ ODBOR

oddělení matrik a státního občanství
oddělení přestupků a voleb
oddělení Krajský živnostenský úřad

ODBOR INVESTIC A SPRÁVY NEMOVITÉHO
MAJETKU
oddělení investic
majetkoprávní oddělení
oddělení veřejných zakázek

ODBOR KANCELÁŘ ŘEDITELE
oddělení personální a mzdové
oddělení hospodářské správy
oddělení spisové služby
oddělení autoprovozu

ODBOR KONTROLY

oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO
oddělení ekonomické kontroly

ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU
ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU ŘEDITELE
POVĚŘENEC OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
MANAŽER KVALITY
pozice přímo řízena ředitelem úřadu

Statistická data
Krajského úřadu Libereckého kraje za rok 2018
Systemizované pracovní pozice
úřadu k 31. 12. 2018
ředitel krajského úřadu
vedoucí odboru
vedoucí oddělení
zaměstnanec realizující projekty EU
zaměstnanec obslužných profesí
ostatní zaměstnanci
CELKEM

Počet

Zaměstnanci krajského úřadu podle pohlaví

1
16
54
49
20
304
444

ženy
muži

70,82 %
(301)

Celkový fyzický počet zaměstnanců úřadu
k 31. 12. 2018 byl 425

29,18 %
(124)

Fluktuace a nemocnost
míra fluktuace zaměstnanců
nemocnost zaměstnanců

9,60 %
2,29 %

Ukončené pracovní poměry
Počet
uplynutím doby určité
3
dohodou o rozvázání pracovního poměru
10
zrušením pracovního poměru ve zkušební době
3
odchodem do starobního důchodu
9
ukončením pracovního poměru
0
ze strany zaměstnavatele
výpovědí ze strany zaměstnance
15
CELKEM
40

Platové ukazatele
průměrná platová třída
průměrný platový stupeň
průměrný osobní příplatek
průměrný příplatek za vedení

10,43
8,48
7.661 Kč
7.773 Kč

Zaměstnanci krajského úřadu podle věku
22,6 %
(96)

7,8 %
(33)

30–39 let

8,2 %
(35)

40–49 let
50–59 let
60–69 let
24,7 %
(105)

36,7 %
(156)

Zaměstnanci krajského úřadu podle vzdělání
75,1 %
(319)

2.392
1.663.172 Kč

SŠ bez
maturity
SŠ
s maturitou

Vzdělávání úředníků podle zákona č. 312/2002 Sb.
Celkový počet dní vzdělávání
Celkové náklady na vzdělávání

20–29 let

VOŠ
2,8 %
(12)

VŠ

MANAŽER BEZPEČNOSTI INFORMACÍ
pozice přímo řízena ředitelem úřadu

20,0 %
(85)
2,1 %
(9)

Statistická data Krajského úřadu Libereckého kraje
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Ocenění

Kontakty

Ocenění získaná Krajským úřadem Libereckého kraje

TELEFON
485 226 111

2018

cena čestného nákupu Fair Sourcing Awards (FSA) 1. místo v kategorii TREND
(transparentní, procesně kontrolovatelný a funkční systém řízení zakázek)

2017

Excelentní organizace (Národní cena kvality ČR)
Recognizedfor Excellence 4 star (EFQM)

ID datové schránky
c5kbvkw

ADRESA / E-MAIL

Dobrá praxe – Podpora zdraví a života (NSZM)
2016

Ocenění Ministerstva vnitra České republiky za 3. místo
v soutěži Úřad roku „Půl na půl“

2015

Společensky odpovědná organizace – vítěz v sekci Veřejná správa
(Národní cena ČR za společenskou odpovědnost)

2014

Excelentní organizace (Národní cena kvality ČR)
Recognizedfor Excellence 4 star (EFQM)
Dobrá praxe – Strategické plánování s veřejností / Program rozvoje LK
(Národní síť Zdravých měst)

2013

Úspěšná organizace (Národní cena kvality ČR)
Máme otevřeno – 3. cena za uveřejňování smluv (Otevřená společnost o.p.s.)

2012

Stejná šance – zaměstnavatel roku 2012 (Rytmus Liberec)
Perspektivní organizace (Národní cena kvality ČR)
Vstřícný zaměstnavatel (Audit rovné příležitosti)

2011

Bronzový stupeň za kvalitu ve státní správě (MV ČR)
Dobrá praxe – Zdravotní politika kraje (Národní síť zdravých měst)

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
Oficiální stránky Libereckého kraje
www.kraj-lbc.cz
Oficiální turistický portál Libereckého kraje
www.liberecky-kraj.cz
Obecný kontaktní e-mail
info@kraj-lbc.cz
Kontaktní centrum Krajského úřadu Libereckého kraje
kc@kraj-lbc.cz
Elektronická podatelna
podatelna@kraj-lbc.cz
Tiskový mluvčí
filip.trdla@kraj-lbc.cz
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Sekretariát hejtmana
Telefon: 485 226 301
Sekretariát ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje
Telefon: 485 226 469
EVROPSKÝ DŮM
(budova označená číslem 4)
U Jezu 525
460 01 Liberec IV-Perštýn
telefon: 485 226 102
https://evropskydum.kraj-lbc.cz

ÚŘEDNÍ HODINY
Krajský úřad Libereckého kraje
pondělí
8.00–17.00
středa
8.00–17.00
Podatelna
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7.00–17.00
7.00–16.00
7.00–17.00
7.00–16.00
7.00–15.00

Kontaktní centrum
pondělí a středa
úterý a čtvrtek
pátek

7.00–18.00
7.00–17.00
7.00–16.00

Czech POINT
pondělí a středa
úterý a čtvrtek
pátek

8:00–17:00
8:00–15:00
8.00–14.00

Kontakty
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