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Liberecký kraj vyniká velkou
rozmanitostí přírodních
podmínek. Geografickou
cennost a zachovalost území
dokládá také vysoký podíl
chráněných lokalit, které
zabírají přibližně jednu třetinu
rozlohy kraje.
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Dlouhodobě se nám daří snižovat zadluženost

v něm mají negativní vliv na stav podzemních

kraje. Vloni klesla o téměř 97 milionů korun na

vod v obcích u hranic. Liberecký kraj je však v této

částku 407,7 milionu. Oproti přechozím letům, kdy

záležitosti aktivní a podnikl řadu kroků k tomu, aby

dluh Libereckého kraje převyšoval jednu miliardu,

prodloužení těžby a těžba samotná neměly dopad

to představuje signál, že se hospodaření kraje rok

na území regionu. Spolupracujeme s ministerstvem

od roku výrazně zlepšuje. V tomto vývoji bychom

životního prostředí, s Greenpeace ČR a najali jsme

chtěli i nadále pokračovat, protože je to hlavní pilíř

si právnickou společnost Frank Bold advokáti.

vyrovnané regionální ekonomiky.

Vyjednali jsme veřejné projednání na polské i české

Zaměříme-li se na oblast investic, můžeme
zmínit například unikátní projekt Center odborného
Úvod
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Vážení občané Libereckého kraje,
cílem výroční zprávy je zhodnotit uplynulý
rok v Libereckém kraji. Ten se nesl ve znamení
řady událostí, investičních akcí a kulturních
počinů. Dovolte mi, abych se s vámi podělil o ty
nejzajímavější a nejúspěšnější.

vzdělávání Libereckého kraje. Vloni se jich poda-

straně. Na konci roku se ukázalo, že bude nutné
obrátit se i na orgány Evropské unie.
Díky úspěšným jednáním se společností Pre-

řilo dokončit sedm za téměř 600 milionů, a to i za

ciosa získal v minulém roce Liberecký kraj značku

přispění fondů Evropské unie. Jsem rád, že jsme

Křišťálové údolí. Ta zastřešuje jedinečný projekt,

v žádosti o dotaci uspěli v nemalé konkurenci, a nyní

který přibližuje obyvatelům kraje i jeho návštěv-

můžeme díky moderním technologiím a vybavení

níkům světově unikátní šperkařskou, bižuterní

učeben usnadnit úsilí žáků uplatnit se na trhu práce.

a sklářskou tradici našeho regionu.

Do zdravotnictví v roce 2019 putovalo 395

Nelze opomenout i další oblasti, kterým se kraj

milionů korun, což je o 10 milionů více než v roce

intenzivně věnuje. Přispíváme organizacím, pama-

předešlém. Bez výrazných potíží pokračuje projekt

tujeme na školy, kulturní instituce, péči o histo-

modernizace Krajské nemocnice Liberec – budo-

rické stavby i podporu sportu, která jen pro zmínku

vání Centra urgentní medicíny – a podařilo se nám

v loňském roce činila téměř 70 milionů korun.

také mimo jiné zahájit výstavbu heliportu pro noční

Letos nás čekají krajské volby, při kterých

provoz letecké zdravotnické záchranné služby na

budete mít příležitost rozhodnout o tom, kdo

letišti v Liberci.

následující čtyři roky dostane důvěru rozhodovat

Jako každý rok je pro nás důležité starat se

o důležitých otázkách Libereckého kraje. My v práci

o krajské silnice, jejichž síť měří přes 2000 kilo-

pro náš region budeme nadále neúnavně pokračo-

metrů. Zahájili jsme rekonstrukce významných

vat a usilovat o to, aby se všem těm, kteří zde žijí,

dopravních tepen, jakými jsou například silnice

dařilo dobře.

z Turnova na hranici kraje, spojnice mezi Doksy
a Dubou anebo cesta mezi Mníškem a Oldřichovem.
Na opravy silnic II. a III. třídy kraj vynaložil téměř
900 milionů korun, přičemž jako v předchozích
letech využil dotací z evropských i státních zdrojů.
Dlouhodobě nás trápí problematika rozšiřování
hnědouhelného dolu v polském Turówu. Práce
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Martin Půta

Symboly kraje

Liberecký kraj leží na severu České republiky, na

adrenalinu. Nejen nejvyšší české hory – Krkonoše –

Znak a vlajka

Logotyp

hranicích se Spolkovou republikou Německo a Pol-

jsou doslova rájem pěší turistiky a cykloturistiky,

Znak i vlajka Libereckého kraje jsou určeny k repre-

Logotyp byl vytvořený v duchu motta: „Dyna-

skou republikou. Je rozdělen do pěti přirozených re-

ale také místem unikátní fauny a flóry.

zentativním účelům radních a zastupitelů regionu.

mika – stabilita – jistota“ je charakteristickým

Mají podobu červeno-modře čtvrceného štítu, kde

komunikačním prvkem celého Libereckého kraje.

hory a Máchův kraj, z nichž každý je úplně jiný.

odrážejí nejen ve velkém množství historických

v prvním a čtvrtém poli je český lev, ve druhém

Dynamický pohyb simuluje expanzi a pokrok smě-

Krajským a současně přirozeným centrem kraje

památek a kulturních zařízení, ale i v jeho nespo-

stříbrné loukoťové kolo a ve třetím stříbrný vydutý

řující k obecné prosperitě (červená), ovšem důmy-

je město Liberec, jedno z největších měst v naší

čtu kulturních akcí na hradech a zámcích, poutích,

hrot, který odkazuje na významný přírodně kra-

slně založené na zdravé rozvaze a zodpovědnosti

republice. Rozlohou je krajem nejmenším, pokud

slavnostech, festivalech a sportovních akcích, na

jinný, stavební a kulturní prvek kraje – Ještěd –

(zklidňující šedá uprostřed). Svou trojitou souběž-

nepočítáme hlavní město Prahu, ale za to v historii

které míří tisíce hostů z tuzemska i zahraničí. Velký

a připomíná rovněž obecně horský či podhorský

nou linií evokuje logotyp vzájemnou koordinaci

naší země sehrál velkou roli, zejména při vytváření

rozvoj zažívá taktéž gastronomická scéna. Díky

charakter kraje. Zemský znak v prvním a čtvrtém

všech zúčastněných aspektů v životě s důrazem

obchodních stezek a v dobách průmyslové revoluce.

které je Liberecko i místem neotřelé gastronomie,

poli symbolizuje příslušnost kraje k historickému

kladeným na klidný kontinuální pohyb směřující

gionů – Český ráj, Jizerské hory, Krkonoše, Lužické

neboť se zde nachází i velké množství krásných

území Čech. Ve druhém poli je vozové kolo pře-

k cíli. Sama grafická nadsázka spojuje sportovní

stvím přírodních, kulturních i historických pamá-

kaváren a restaurací, kde si pochutnáte nejen na

vzaté ze štítku znaku uděleného Liberci roku 1577

tradici se sportovní současností, podporuje mo-

tek, která je právem označována jako ráj turistů,

tradičních českých pokrmech. Podhorský a horský

císařem Rudolfem II. Jedná se vlastně o rodový erb

tivaci i přirozenou soupeřivost. V roce 2019 získal

lyžařů, milovníků přírody i obdivovatelů historie

ráz Libereckého kraje se odráží i v místní specifické

pánů z Redernu, kteří vládli městu od roku 1558

logotyp novou tvář.

a vyznavačů regionálních produktů. Romantické

kuchyni. Kdo by neznal lomnické suchary, sejkory

a zasloužili se výrazně o jeho rozvoj.

přírodní scenérie skalních měst a hraniční pohoří

nebo kyselo? Tato a mnohá další jídla jako fazolový

jsou důvodem, proč je v našem kraji nejvíce chráně-

kucmoch nebo výborné pivo se postupem času staly

ných přírodních oblastí z celé republiky. Návštěvník

gurmánskými specialitami kraje. Vyhlášené jsou

zde najde celou řadu zajímavých měst a míst, ze-

mimo kuchyně i jabloňové sady.

Jde o oblast s bohatou historií a velkým množ-

Úvod
Přehled základních informací o kraji

8

Bohatá kultura a tradice Libereckého kraje se

jména starobylých hradů a romantických zámků. Na

Liberecký kraj také nabízí velké možnosti v ob-

mnoha místech se dochovala unikátní roubená sta-

lasti studia a moderních technologií. Technická

vení, ojedinělá je i soustava kamenných a kovových

univerzita v Liberci má dohromady sedm fakult

rozhleden, která nemá jinde v republice obdoby.

(strojní, textilní, přírodovědně-humanitní a pe-

Jedním z důvodů pro návštěvu Libereckého kraje

dagogickou, ekonomickou, umění a architektury,

může být i zdejší světoznámé sklo, bižuterie a zpra-

mechatroniky, informatiky a ústav zdravotních

cování drahých kamenů, které mají v kraji nejenom

studií). Univerzita nabízí spoustu studijních pro-

dlouhou historii, ale hlavně jde o stále živé a atrak-

gramů všech stupňů a forem. Studenti mají možnost

tivní obory. Množství skláren, šperkařských dílen,

vycestovat do zahraničí pod programem Erasmus,

muzeí a i škol je na takto malém území celosvětově

AIESEC, Work and Travel a další. Též se úspěšně

unikátní. Nově je téma zastřešené pod projektem

účastní soutěží o nejlepší Start-up a získávají tak

Křišťálové údolí, které má ambici tyto unikátní

finance na start své vysněné společnosti či projektu.

obory prezentovat ve všech oblastech činnosti.

Univerzitní ústav pro nanomateriály na Tech-

Liberecký kraj, to ale není jen historie a kultura,

nické univerzitě v Liberci též ukazuje další výjimeč-

je i ideálním místem pro trávení aktivní dovolené.

nost kraje. Cílem ústavu je přispět k rozvoji regionu

Pro milovníky sportu jsou zde ideální terény pro

orientovaného na technické odvětví průmyslu. Na

letní i zimní aktivity a nechybí ani široká nabídka

práci se zde podílejí i studenti. Výzkumné programy

nejrůznějších adrenalinových aktivit. Díky rozma-

jsou zaměřené na vývoj materiálů a konkurence-

nitému terénu i dobrému zázemí se zde organizuje

schopného strojírenství, který klade důraz na prak-

velké množství mezinárodních sportovních pod-

tické využití. Liberecký kraj proto ve všech těchto

niků, mezi které patří například tradiční Jizerská 50,

směrech míří doslova Na vrcholy!

či světové poháry v klasickém lyžování. Hornatý
terén nabízí také neotřelý zážitek pro milovníky

VZ 2019

Přehled základních
informací o kraji

9

Úvod
Symboly kraje

VZ 2019

Úvod

do roku 2019

od roku 2020

V. volební období
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RADA

KRAJSKÝ ÚŘAD

HEJTMAN

VÝBORY

Martin Půta
hejtman (SLK)

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

Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
investic a veřejných zakázek (SLK)
ve funkci do 31. 1. 2019

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

Jan Sviták
náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy,
investic a veřejných zakázek (SLK)
ve funkci od 1. 2. 2019

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

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

Přemysl Sobotka
náměstek hejtmana,
řízení resortu
zdravotnictví (ODS)

KOMISE
Výbor finanční

Komise pro nakládání s nemovitým majetkem kraje

Výbor kontrolní

Komise protidrogová

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost

Komise pro národnostní menšiny, cizince
a sociální začleňování

Výbor pro tělovýchovu a sport
Výbor dopravy
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje
Výbor zemědělství a životního prostředí
Výbor zdravotnictví
Výbor sociálních věcí
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje
Redakční rada periodika Kraj – příloha Libereckého kraje
Komise revitalizace Ralska
Komise pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci
Komise pro Muzeum Českého ráje v Turnově
Komise pro Vlastivědné muzeum a galerii v České lípě
Komise pro Severočeské muzeum v Liberci

Jiří Löffelmann
člen rady kraje, řízení resortu
životního prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova (SLK)
Květa Vinklátová
členka rady kraje, řízení resortu
kultury, památkové péče
a cestovního ruchu (SLK)

Rada LK 2019
V. volební období
rozdělení mandátů v RK
celkem 9 členů
SLK
hejtman
náměstek
náměstek
člen rady
členka rady
ANO 2011
statutární náměstkyně
členka rady
ČSSD
náměstek

Komise pro Oblastní galerii Liberec
Komise architektů a urbanistů

VZ 2019
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náměstek
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Jitka Volfová

Rada pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje

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

Instituce

Jméno

Člen / Zástupce

Zástupce Libereckého kraje

Radka Loučková Kotasová
Petr Tulpa

Členka/Předsedkyně
Zástupce

Marek Pieter

náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
člen RK (do 5. 2. 2019)

Technická univerzita v Liberci

Pavel Mokrý
Miroslav Malý

Člen
Zástupce

Jan Sviták

náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
člen RK (od 6. 2. 2019)

Unie školských asociací Liberecký kraj

Jaroslav Semerád
Josef Šorm

Člen
Zástupce

Pavel Svoboda

náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
člen RK

VÚTS a.s.

Jaromír Ficek
Jan Marek

Člen
Zástupce

Petr Tulpa

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

MSV SYSTEMS CZ, s.r.o.

Miroslav Krejčík
x

Člen
Zástupce

Vladimír Koudelka

vedoucí odboru investic a správy nemovitého majetku

MODELÁRNA LIAZ s.r.o.

Vojtěch Pražma
x

Člen
Zástupce

Drahomír Nesvadba

odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

TOPTEC

Andrea Klimečková

odbor sociálních věcí (do 16. 7. 2019)

Vít Lédl
Radek Melich

Člen
Zástupce

Anna Matoušková

ekonomický odbor

CRYTUR spol. s r.o.

Ivana Míčková

odbor zdravotnictví

Karel Blažek
x

Člen
Zástupce

Petr Neumann

odbor dopravy

Svaz výrobců skla a bižuterie

Tomáš Charypar

odbor kancelář ředitele – oddělení hospodářské správy

Pavel Kopáček
x

Člen
Zástupce

Jaroslav Havelka

nominován KSČM – není členem Zastupitelstva LK

MemBrain s.r.o.

Jiří Truhlář
Lukáš Hartych

Člen
Zástupce

Robert Táborský

nominován SPD + SPO – není členem Zastupitelstva LK

CLUTEX

Aleš Bělohradský

nominován ZpLK – není členem Zastupitelstva LK

Libuše Fouňová
Miloš Beran

Člen
Zástupce

Jiří Hnilička

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

SurfaceTreat a.s.

Michaela Krejčová

odbor sociálních věcí

Petr Špatenka
Monika Pavlatová

Člen
Zástupce

DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.

Luboš Fendrych
Tomáš Švagerka

Člen
Zástupce

LENAM s.r.o.

Antonín Potěšil
Radek Jelínek

Člen
Zástupce (od 5. 11. 2019)

Krajská hospodářská komora Liberec

Vladimíra Žďárská
Jiří Malach

Člen
Zástupce

Krajská nemocnice Liberec

Petr Moos
Luděk Nečesaný
Vendula Macháčková

Člen
Zástupce (do 5. 11. 2019)
Zástupce (od 6. 11. 2019)

NANOPROGRESS z.s.

Lucie Vysloužilová
Luboš Komárek

Člen
Zástupce

ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol s r.o.

Philipp Roden
Petr Dobrovský

Člen
Zástupce

Czech Invest

Jan Mašek
Martin Skalník

Člen (od 9. 4. 2019)
Zástupce (od 9. 4. 2019)

Komise pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování
Předseda

Pavel Svoboda

náměstek hejtmana, řízení rezortu sociálních věcí
člen RK

Členové

Martina Teplá

ANO 2011
členka ZK

Jaroslav Havelka

KSČM

Michaela Albrechtovová

ODS

Lukáš Jirotka

ZpLK

Jiří Horáček

SDP+SPO

Luděk Tesarčík

KÚLK, OŠMTS

Lubomír Záleský

Úřad práce Liberec

Pavel Pecha

Agentura pro sociální začleňování (do 5. 2. 2019)

Danuše Trojáková

KŘ Policie ČR

Le Van Bana

Svaz Vietnamců Libereckého kraje

Radek Šandor

Asociace romských aktivistů Libereckého kraje

Předseda

Jiří Suchomel

Milan Horvát

SLK

Členové

Žaneta Kaprasová

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

Zuzana Palečková

Agentura pro sociální začleňování (od 6. 2. 2019)

Václav Strouhal

KÚ LK, koordinátor pro záležitostí národnostních menšin a cizinců

Tomáš Hradečný
Filip Horatschke
Martin Hilpert (od 19. 2. 2019)
Jiří Janďourek (od 19. 2. 2019)

Tajemník

Jakub Syrovátka

Tajemník

Komise architektů a urbanistů

RK
RK

VZ 2019

Komise pro nakládání s nemovitým majetkem kraje
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VZ 2019

výčet a složení komisí

Předseda

Petr Tulpa

náměstek hejtmana Libereckého kraje

Místopředseda

David Václavík

zastupitel Statutárního města Liberec

Členové

David Adameček

odborné zastoupení, ADVAITA, z. ú.

Vít Richter

ředitel Knihovního institutu Národní knihovny Praha

Členové

Petr Hampacher

odborné zastoupení, Maják, o. p. s. (do 3. 9. 209)

Věra Vohlídalová

zastupitelka Statutárního města Liberec

Jaromír Hons

odborné zastoupení, KNL, a. s.

René Brož

KÚ LK

Veronika Kotková

odborné zastoupení, PN Kosmonosy

Vladimír Lukášek

odborné zastoupení, KŘ PČR

Radoslava Žáková

KÚ LK – OŠMTS – krajská školská koordinátorka prevence (do 12. 3. 2019)

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

Aleš Vaněk

odborné zastoupení, Laxus z. ú.

Klára Lenkvíková

odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (od 12. 3. 2019 do 3. 9. 2019)

Jan Molnár

odborné zastoupení, Maják, o. p. s. (od 4. 9. 2019)

Miloslav Hlubuček

odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (od 4. 9. 2019)

Jana Pavlů

KÚ LK – OSV – krajská protidrogová koordinátorka

VZ 2019
Úvod
Komise RK 2019 – V. volební období

náměstek hejtmana (ČSSD)
člen RK

Místopředseda

Tajemnice

14

Pavel Svoboda

Komise pro Severočeské muzeum v Liberci, příspěvkovou organizaci
Předsedkyně

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

primátor Statutárního města Liberec

Redakční rada periodika KRAJ – příloha Libereckého kraje
Předsedkyně

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

Předsedkyně

Hana Maierová

zastupitelka Libereckého kraje

člen ZK, nominován za SPD + SPO

Místopředsedkyně

Jana Svobodová

místostarostka Města Turnov

Jiří Římánek

nominován za ZpLK (do 5. 11. 2019)

Členové

Martin Féna

KÚ LK

Vladimír Kordač

nominován za ODS

Martina Marková

MěÚ Turnov

Ivana Jarošová

KÚ LK, odbor kancelář ředitele

Eva Dittertová

ředitelka Náprstkova muzea Praha

Andrea Fulková

KÚ LK, odbor kancelář hejtmana

Vladimír Vrabec

nominován za ZpLK (od 6. 11. 2019)

Radovan Vích

Předsedkyně

Jitka Volfová

statutární náměstkyně hejtmana

Místopředseda

Jiří Löffelmann

člen rady kraje

Členové

Radka Loučková Kotasová

členka rady kraje

Marek Pieter

náměstek hejtmana (do 18. 6. 2019)

Květa Vinklátová

členka rady kraje

Jitka Šádková

vedoucí OŽPZ, KÚ LK

František Kaiser

starosta města Mimoň (do 18. 6. 2019)

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 Ralsko, zastupitel LK (do 18. 6. 2019)

Libor Strakoš

Vojenské lesy a statky s.p., divize Mimoň

Jan Sviták

náměstek hejtmana (od 19. 6. 2019)

Petr Král

starosta města Mimoň (od 19. 6. 2019)

Miloslav Tůma

starosta města Ralsko (od 19. 6. 2019)

Miloslav Tůma

místostarosta města Ralsko
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Komise pro Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvkovou organizaci

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

VZ 2019

Předseda

Komise pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, příspěvkovou organizaci

Předsedkyně

Jitka Volfová

statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje

Místopředsedkyně

Alena Šafránková

místostarostka Města Česká Lípa (do 22. 1. 2019)

Členové

René Brož

KÚ LK

Eva Reslová

předsedkyně poradního sboru pro sbírkotvornou činnost

Jan Rubický

zastupitel Města Česká Lípa

Martin Brož

místostarosta Města Česká Lípa (od 23. 1. 2019)

Úvod
Komise RK 2019 – V. volební období

Komise protidrogová

Zastupitelstvo LK 2019 –
V. volební období

SLK 18 mandátů ANO 2011 8 mandátů ČSSD 4 mandáty KSČM 4 mandáty

Martin Půta
SLK

Michael Canov
SLK

Tomáš Hocke
SLK

Hana Maierová
SLK

Milan Kouřil
ANO 2011

Radka Loučková Kotasová
ANO 2011

Michal Kříž
ANO 2011

Robert Gamba
ANO 2011
od 12. 9. 2019 nezařazený

Jan Farský
SLK
(8. 10. 2016–29. 1. 2018)

Marek Pieter
SLK

Eva Burešová
SLK

Květa Vinklátová
SLK

Roman Hejna
ANO 2011

Pavel Svoboda
ČSSD

Jan Mečl
ČSSD

Romana Žatecká
ČSSD

Lena Mlejnková
SLK

Vladimír Boháč
SLK

Jaromír Dvořák
SLK

Vladimír Stříbrný
SLK

Tomáš Hudec
ČSSD

Stanislav Mackovík
KSČM

Miloš Tita
KSČM

Pavlína Nováková Hrabálková
KSČM

Jiří Ulvr
SLK

Jiří Löffelmann
SLK

Petr Tulpa
SLK

Vladimír Mastník
SLK
(8. 10. 2016–24. 5. 2018)

Jan Dvořák
KSČM

Petr Beitl
ODS
(8. 10. 2016–28. 2. 2018)

Dan Ramzer
ODS

Přemysl Sobotka
ODS

Daniel David
SLK

Jan Sviták
SLK

Josef Horinka
SLK
(od 30. 1. 2018)

František Lufinka
SLK
(od 24. 5. 2018)

Vít Němeček
ODS

Juraj Raninec
ODS
(od 1. 3. 2018)

Zuzana Kocumová
ZpLK

Jan Korytář
ZpLK

Jitka Volfová
ANO 2011

Martina Teplá
ANO 2011

Roman Baran
ANO 2011

Martin Brož
ANO 2011

Josef Šedlbauer
ZpLK

Jaromír Baxa
ZpLK

Radovan Vích
SPD + SPO

Martina Sejkorová
SPD + SPO
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VZ 2019

VZ 2019

ODS 4 mandáty ZpLK 4 mandáty SPD + SPO 2 mandáty zvolen za ANO 2011 – nezařazený 1 mandát

rozdělení mandátů

výčet a složení výborů
Výbor kontrolní (11 členů)

Politická strana

Počet mandátů

SLK (Starostové pro Liberecký kraj)

18

Tajemnice

Anna Matoušková

ANO 2011

9

Předseda

Tomáš Hocke

SLK

ČSSD (Česká strana sociálně demokratická)

4

Místopředseda

Vladimír Richter

ODS

KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy)

4

Členové

Ilja Štěpánek
Michal Hron

ODS (Občanská demokratická strana)

4

ZpLK (Změna pro Liberecký kraj)

4

SPD + SPO koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
a Strana Práv Občanů (SPO)

2

Celkem

45

18
SLK
18
Úvod
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Výbor finanční (15 členů)

ANO 2011
9

ČSSD
4

KSČM
4

ODS
4

1 Martin Půta

SLK

2 Michael Canov

SLK

3 Tomáš Hocke

SLK

4 Hana Maierová

SLK

5 Jan Farský (do 29. 1. 2018)

SLK

6 Marek Pieter

SLK

7 Eva Burešová

SLK

8 Květa Vinklátová

SLK

9 Lena Mlejnková

SLK

10 Vladimír Boháč

SLK

11 Jaromír Dvořák

SLK

12 Vladimír Stříbrný

SLK

13 Jiří Ulvr

SLK

14 Jiří Löffelmann

SLK

15 Petr Tulpa

SLK

16 Vladimír Mastník (do 24. 5. 2018)

SLK

17 Daniel David

SLK

18 Jan Sviták

SLK

Josef Horinka (od 30. 1. 2018)

SLK

František Lufinka (od 24. 5. 2018)

SLK

19 Jitka Volfová

ANO 2011

20 Martina Teplá

ANO 2011

21 Roman Baran

ANO 2011

22 Martin Brož

ANO 2011

23 Milan Kouřil

ANO 2011

24 Radka Loučková Kotasová

ANO 2011

25 Michal Kříž

SPD + SPO
2

Petra Řepíková

Předseda

Miloš Tita

KSČM

Členové

Jiří Jiráň

ANO 2011

SLK

Vladimír Vondráček

SLK

SLK

František Pešek

KSČM (od 27. 11. 2019)

Jana Čechová

SLK

Ivana Jablonovská

ZpLK

Kateřina Malá

SLK

Miloslav Janoušek

ČSSD

Pavel Šorf

SLK (od 27. 2. 2018)

Juraj Raninec

ODS

Jan Majzner

SPD + SPO

Petr Ullrich

SLK

František Chot

KSČM

Jiří Římánek

ZpLK

Kamila Lubasová

ZpLK

KSČM (do 26. 11. 2019)

Přemysl Šulc

ANO 2011

Pavlína Nováková
Hrabálková

Pavel Bednář

ANO 2011
(do 24. 9. 2019)

Lenka Urbánková

ANO 2011

Ladislav Adam

SPD + SPO

Stanislav Valdman

ČSSD

Jitka Mrákotová

ČSSD

Martin Brož

ANO 2011
(do 29. 1. 2019)

František Homolka

ANO 2011

Tajemnice

Markéta Bárová

Předseda

Robert Gamba

ANO 2011
(do 24. 9. 2019)

Martina Teplá

ANO 2011
(od 24. 9. 2019)
SLK

Členové

David Václavík

SLK

ANO 2011

Eva Zbrojová

SLK

26 Robert Gamba

ANO 2011
(od 12. 9. 2019 nezařazený)

František Lufinka

SLK

27 Roman Hejna

ANO 2011

Tomáš Vlček

SLK

28 Pavel Svoboda

ČSSD

Martina Sejkorová

SPD + SPO

29 Jan Mečl

ČSSD

30 Romana Žatecká

ČSSD

Miroslav Beran

KSČM

31 Tomáš Hudec

ČSSD

Dana Lysáková

KSČM

32 Stanislav Mackovík

KSČM

Jana Jetmarová

ZpLK

33 Miloš Tita

KSČM

Šárka Červinková

ČSSD

34 Pavlína Nováková Hrabálková

KSČM

35 Jan Dvořák

KSČM

Alexandra Rybářová ANO 2011

36 Petr Beitl (do 28. 2. 2018)

ODS

Jarmila Stránská

ANO 2011

Martin Ditrich

ODS

Eva Bartoňová

společná nominace

ODS
ODS

38 Přemysl Sobotka

ODS

39 Vít Němeček

ODS

40 Zuzana Kocumová

ZpLK

41 Jan Korytář

ZpLK

42 Josef Šedlbauer

ZpLK

43 Jaromír Baxa

ZpLK

44 Radovan Vích

SPD + SPO

45 Martina Sejkorová

SPD + SPO

člen ZK

člen ZK

19

Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
(15 členů)

Jaromír Dvořák

Juraj Raninec (od 1. 3. 2018)

ZpLK
4

Tajemnice

Místopředseda

37 Dan Ramzer

VZ 2019

Výbory ZK 2019 –
V. volební období

člen ZK

člen ZK

člen ZK

Úvod
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VZ 2019

Zastupitelstvo LK 2019 –
V. volební období

Výbor dopravy (15 členů)
Tajemnice

Soňa Kohoutová

Předseda

Milan Kouřil

ANO 2011

Místopředseda

Bohumil Kašpar

ČSSD

Členové

Luděk Sajdl

SLK

František Kaiser

SLK

Vladimír Vyhnálek

SLK

Tomáš Levinský

SLK

Miroslav Hudec

ZpLK

Martin Brož

ANO 2011
(do 29. 1. 2019)

Jan Stejskal

ODS

Josef Jeníček

společná nominace

Jan Sviták

SLK (do 26. 2. 2019)

Františk Pešek

KSČM

Ing. Ivan Jágr

ANO 2011

Jaromír Červenka

SPD + SPO

Pavel Janoušek

ODS

Jiří Ulvr

SLK (od 26. 2. 2019)

Petr Šimoník

ANO 2011
(od 29. 1. 2019)

člen ZK

člen ZK

člen ZK

Tajemnice

Markéta Bárová

Předseda

Vladimír Boháč

SLK

Výbor hospodářského a regionálního rozvoje
(15 členů)

Tajemnice

Radmila Bártová

Předseda

Jan Mečl

Tajemník

Lukáš Chmel

člen ZK

Předsedkyně

Romana Žatecká

ČSSD

člen ZK

Místopředsedkyně Jana Pastuchová

ANO 2011

člen ZK

Členové

Lucie Strnádková

SLK

Karel Daďa

SLK

Michal Mrázek

SLK

Jiří Bartoš

SLK

Jitka Rotková

SPD + SPO

Stanislav Mackovík

KSČM

člen ZK

Zuzana Kocumová

ZpLK

členka
ZK

Vladimír Kopal

ODS

Členové

Petr Strnad

SPD + SPO

Místopředseda

Mgr. Jiří Ulvr

SLK

Šárka Kalvová

ČSSD

Členové

SLK

Štěpán Slaný

SLK

Markéta
Humpoláková

Jiří Veselka

SLK

Milan Hornych

SLK

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

Milan Hejduk

SLK

Markéta Khauerová
Jiří Formánek
Jaroslav Kořínek

člen ZK

Vladimír Opatrný
Josef Vondruška
Jindřich Felcman

člen ZK

Jindřich Zeman
Michal Kříž

SLK
SLK
SLK
SPD + SPO
KSČM
ZpLK

Stanislav
Kolomazník

ČSSD
ANO 2011

člen ZK

Lenka Urbánková

Tajemnice

Bohumila
Munzarová

Předsedkyně

Hana Maierová

SLK

Místopředseda

Josef Svoboda

KSČM

Členové

Daniel David

SLK

František Kučera

SLK

Petr Matyáš

SLK

Lukáš Pohanka

SLK

Martina Sejkorová

SPD + SPO

Michal Panáček

ZpLK

Miroslav Boreš

ANO 2011

ANO 2011

Stanislav Říha

ANO 2011
ČSSD

ČSSD

ANO 2011
(do 26. 8. 2019)

Jaroslav Švehla

ODS

Pavel Novák

ČSSD

Pavla Řehtáčková

Lidie Vajnerová

společná nominace

Jiří Kalenský

společná nominace

Tomáš Ploc

ODS

Osvald Süsse

SLK

Petr Žídek

ODS

Miloš Krčmář

společná nominace

Stanislav Říha

ANO 2011

Lena Mlejnková

SLK

Ondřej Hink

ANO 2011
(do 24. 9. 2019)

Jaroslav Čech

ANO 2011

Jaroslava Kašparová ANO 2011
(od 27. 8. 2019)

Úvod
Výbory ZK 2019

Jana Pavlů

Předseda

Dan Ramzer

člen ZK

Místopředsedkyně

Jana Rothschedlová ČSSD

člen ZK

Členové

Jiří Miler

SLK

Robert Prade

SLK

Iva Kreisingerová

SLK

SPD + SPO

Lenka Malá

SLK

Petr Kreisinger

SLK

SPD + SPO

Petr Kubíček

SLK

Věnceslava
Drábková

Josef Souček

KSČM

Taťjana Nováková

KSČM

Michal Rezler

SLK

Miroslav Šikola

SLK

Jiří Římánek

ZpLK

Martina Teplá

ANO 2011

David Pražák

ANO 2011

Zuzana Wudyová

ANO 2011

Jiří Kratochvíl

ANO 2011

Jaroslav Křupala

ČSSD

Naděžda Jozífková

ODS

Jindřich Kvapil

ODS

Taťána Janoušková

společná nominace

Jiří Hušek

společná nominace

Zora Machartová

ZpLK
(do 29. 1. 2019)

Lenka Binderová

společná nominace

Martin Chochola

ZpLK
(od 29. 1. 2019)

Tomáš Komrzý

Předseda

Roman Baran

ANO 2011

Místopředseda

Vladimír Stříbrný

SLK

Členové

Jiří Černý

SLK

Jan Dvořák

KSČM

Jan Bartoš

člen ZK

ODS

člen ZK

Jaroslava Kašparová ANO 2011
(od 24. 9. 2019)

Výbor sociálních věcí (15 členů)
Tajemnice

Tajemník

členka
ZK

člen ZK
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Úvod
Výbory ZK 2019

Výbor zemědělství a životního prostředí
(15 členů)
20

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

člen ZK

Místopředseda

VZ 2019

Výbor zdravotnictví (15 členů)

VZ 2019

Výbor pro tělovýchovu a sport (15 členů)

členka
ZK

96,9 mil. Kč 2 073 km
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VZ 2019

Liberecký kraj udržuje silnice
II. a III. třídy. V roce 2019 činily
náklady na opravy a údržbu
1,06 mld. Kč.

VZ 2019

snížili jsme dluh Libereckého kraje
na částku 407,7 mil. Kč

Resort hejtmana

Resort hejtmana

Podpora významných akcí
v Libereckém kraji

Co kraj zajišťuje
Zajišťuje zdravotnické služby
prostřednictvím – krajských nemocnic

záštitami členů Rady Libereckého kraje

v Liberci, Turnově, Frýdlantu a České

případně místního rozsahu, nebo nad akcemi

80 mil. Kč (k největším patří

nadregionálního, celostátního nebo mezinárodního

Jizerská 50, Benátská noc,

významu, a to výhradně se souhlasem členů Rady

Mezinárodní hudební festival

Libereckého kraje.

Lípa Musica atd.). Podporuje

Akce jsou realizovány na území Libereckého
kraje, nejedná-li se o účast žadatele, sídlícího na

záchranu památek a rozvíjí
cestovní ruch.

území Libereckého kraje nebo reprezentujícího
Liberecký kraj, např. na celostátních či
mezinárodních akcích s místem konání akce mimo
území Libereckého kraje.

služby s ročním provozním příspěvkem
ve výši více než 240

včetně zubní pohotovosti pro širokou
veřejnost, hospicové a paliativní lůžkové
péče v Hospici sv. Zdislavy, s ročním
příspěvkem 2,2

mil. Kč.

Zajišťuje činnost krajských

Stará se o ovzduší v kraji,

muzeí, galerie a vědecké

v 1. a 2. vlně kotlíkových dotací

knihovny, podporuje významné

bylo vyměněno 2 640 kotlů za

základě jednorázového odůvodněného rozhodnutí

kulturní aktivity. Spolupracuje

Pečuje o nemovitosti v majetku

příslušného orgánu kraje na významnou

s agrárním sektorem

Libereckého kraje a řídí investiční

celospolečenskou, kulturní, sportovní, dobročinnou

a ekologickými neziskovými

akce. Zřizuje 86 příspěvkových

nebo jinou událost.

organizacemi Libereckého kraje.

organizací. Podporuje tisíce osob

více než 285

mil. Kč.
25

ročně v sociální oblasti.
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Podpora významných akcí v Libereckém kraji

mil. Kč. Zajišťuje

pohotovostní služby pro děti a dospělé,

účelové poskytnutí finančních prostředků kraje na

Finanční podpora v rámci udělených záštit je

24

Hospodaří s příjmy ve výši
11,34 mld. Kč. Administruje
veřejné zakázky pro
Liberecký kraj, na kterých
v roce 2019 ušetřil
119 mil. Kč.

Podporuje dopravní obslužnost
v kraji částkou 760

V kraji se během roku

mil. Kč

a koordinuje železniční,

uskuteční desítky akcí z agrární

Kraj je hrdým partnerem

oblasti a akcí zaměřených na

mnoha sportovních

Zřizuje 57 příspěvkových organizací

dopravu. Celkem objednal

ekovýchovu. Podporuje místní

a kulturních akcí v regionu.

v oblasti školství: 14 724 žáků

Liberecký kraj 18,96

produkty, služby a firmy

a studentů navštěvuje mateřské,

v drážní a autobusové dopravě.

a napomáhá se zaměstnaností

přípravné, základní, střední a vyšší

v kraji.

odborné školy zřizované krajem,

autobusovou i tramvajovou

2 605 zaměstnanců pracuje ve
Dlouhodobě podporuje

mil. km

Finančně podporuje

školství v krajem zřizovaných školách,

19 příspěvkových organizací

zabezpečuje 4 školské pedagogicko-

a 235 sociálních služeb

psychologické poradny v Libereckém

dobrovolné hasiče i výcvik
některých profesionálních

Vlastní značku Křišťálové

hasičů, kteří zastupují kraj

údolí (Crystal Valley). Stará se

mimo jiné na soutěžích

o bezpečnost občanů, je součástí

v požárních sportech

krizového štábu Libereckého kraje.

kraji.

v zahraničí, v roce 2019 celkovou

1 270 zaměstnanců

částkou 26,9

pracuje v sociálních

mil. Kč.

VZ 2019

Jejich podpora přesahuje

Resort hejtmana
Co kraj zajišťuje

VZ 2019

Lípě, krajské zdravotnické záchranné
Záštity jsou přebírány nad akcemi celokrajského,

1 234 klientů žije

Udržuje 2 073

v sociálních zařízeních

silnic II. a III. třídy.

Libereckého kraje

službách zřizovaných
Libereckým krajem.
Eviduje 6 značek v regionu,
které zastupují regionální

Při živelních pohromách

produkt, regionální potravinu

koordinuje bezpečnostní opatření

či regionální službu.

a ochranu občanů.

km

–– Josef Haisler – za celoživotní přínos v boji za

Vztahy s veřejností

Zdůvodnění udělení medaile 1. stupně

Matějíčka Petr DiS.

Projekt pokrytí Libereckého kraje
defibrilátory AED

Raisr Ivo, Ing.

Za mimořádně záslužný čin, za záchranu
lidských životů dne 16. 9. 2019

Trojan Antonín, pprap

Za záchranu lidského života

Mareš Václav, pprap.

Za záchranu lidského života

Krch Patrik, nstržm.

Za záchranu lidského života

Lebeda Jaromír, Mgr.,
plk.

Za dlouholetou práci při zajišťování
a zlepšování podmínek IZS a krizové
připravenosti LK

Broulík Rudolf, Mgr.

Za celoživotní práci při zajišťování
bezpečnosti, krizového řízení a spolupráci
s IZS Libereckého kraje

Jméno

Zdůvodnění udělení medaile 2. stupně

Rtn. Radek Šindelář

Za příkladné plnění úkolů ve prospěch
roty aktivní zálohy KVV Liberec

Karel Navrátil, plk. gšt.,
Ing.

Za spolupráci při rozvoji IZS Libereckého
kraje

Málek Josef, Mgr. plk.

Za dlouholetou práci pro oblast IZS LK

Nižník Libor, Mgr., plk

Za celoživotní práci u PČR a spolupráci se
složkami IZS LK

Hanzl Josef, npor., DiS.

Za dlouhodobé a příkladné působení na
pozici velitele stanice Raspenava

Rýdl Jiří

Za významnou práci při zajišťování
a zlepšování podmínek IZS a krizové
připravenosti LK

Boháč Karel

Za aktivní dobrovolnou činnost v SH
ČHS – Okresním sdružení hasičů Liberec

Tuček Ladislav

Za dlouholetou práci při zajišťování
provozu a rozvoje radiokomun. sítě
a technologií PEGAS

svobodu
–– Jaroslav Hlubůček – za celoživotní přínos
v oboru sklářství a bižuterie
–– Markéta Pechová, DiS. – za mimořádný
sportovní výkon
–– Mgr. Jaroslav Rudiš – za ojedinělý přínos
v oblasti literatury

VZ 2019

–– MgA. Graziano Sanvito – za celoživotní přínos

Resort hejtmana
Vztahy s veřejností
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Kontaktní centrum

Během roku se v zasedacích místnostech a sálech

Kontaktní centrum Libereckého kraje zajišťuje pří-

uskuteční desítky seminářů, setkání, konferencí,

stup k informacím v oblasti vztahů občan – veřejná

výukových projektů, které lákají i zahraniční hosty.

správa. Je dostupné prostřednictvím telefonní linky

Častokrát nejde jen o odbornou veřejnost, ale akce

na čísle: 486 226 111 nebo na e-mailové adrese:

jsou přístupné široké veřejnosti všech věkových

kc@kraj-lbc.cz.

skupin. V březnu se pak tradičně konají Velikonoční

v oblasti hudby
–– prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel – za
celoživotní přínos v oboru architektury
–– Ing. Michal Beneš (in memoriam) – za
mimořádný přístup k záchraně lidských životu

prodejní trhy, kde své ručně vyráběné produkty

Udělení záslužných medailí IZS v roce 2019

Pravidelná setkání hejtmana Libereckého kraje
s občany, firmami a významnými osobnostmi
regionu

nabízejí klienti sociálních služeb Libereckého kraje.

Hejtman Libereckého kraje v roce 2019 rozhodl

V červnu se konaly Krajské slavnosti Libereckého

o udělení „Záslužných medailí IZS Libereckého

kraje a Den otevřených dveří. Kulturně-doprovodný

kraje“ v patnácti případech. Medaile Integrovaného

V roce 2019 se hejtman Libereckého kraje Martin

program a aktivity spojené s prohlídkou budovy

záchranného systému („IZS“) byly uděleny v rámci

Půta setkával se zástupci a občany měst a obcí. Na

se staly přehlídkou regionálního bohatství našeho

oslav Dne veteránů, který proběhl u 31. pluku ra-

pravidelných „Dnech s hejtmanem“ navštěvuje

kraje. V září jsme již po devatenácté uctili památku

diační, chemické a biologické ochrany v Liberci dne

hejtman místní krajské organizace, regionální

záchranářů z Manhattanu. Dějištěm známého

11. listopadu 2019. Dále také mimořádně ve dnech

firmy, instituce a seznamuje se s lokálními pro-

závodu hasičů, policistů a zdravotníků byla stejně

29. ledna, 13. června a 11. října 2019. Celkem bylo

blémy. Závěr dne je pak určen pro diskuzi s míst-

jako v minulých letech výšková budova a přilehlé

uděleno 7 medailí I. stupně. Čtyřikrát za záchranu

ními obyvateli a on-line vysílání na facebooku

parkoviště sídla Libereckého kraje. Čas před ad-

lidských životů, jedenkrát za Projekt pokrytí Libe-

Libereckého kraje.

ventem zpříjemnily Vánoční prodejní trhy, které

reckého kraje defibrilátory AED, jedenkrát za dlou-

představily tvorbu z dílen neziskových organizací

holetou práci při zajišťování a zlepšování podmínek

V roce 2019 navštívil hejtman osm obcí či měst

působících v Libereckém kraji. Budova Libereckého

IZS a krizové připravenosti Libereckého kraje.

Libereckého kraje: 24. 1. Česká Lípa, 25. 1. Liberec,

kraje je architektonicky velmi zajímavá, i proto láká

A v neposlední řadě též za celoživotní práci při za-

28. 2. Jablonec nad Nisou, 28. 3. Žandov, 25. 4.

především v letních měsících desítky návštěvníků,

jišťování bezpečnosti, krizového řízení a spolupráci

Ralsko, 31. 5. Hejnice, 2. 10. Turnov, 13. 11. Vysoké

kteří se projedou paternosterem nebo si dopřejí vý-

s IZS Libereckého kraje. Osm medailí II. stupně

nad Jizerou

hled na Liberec a široké okolí z vyhlídky v 17. patře.

bylo uděleno zejména za významnou dlouhole-

Přijít na návštěvu můžou i školní skupiny. Žáci však

tou práci pro rozvoj IZS Libereckého kraje, aktivní

musí být starší 10 let a v doprovodu dospělých osob.

dobrovolnou činnost či příkladné plnění úkolů, a to

Akce pro veřejnost v sídle Libereckého kraje
Od ledna do prosince se ve vestibulu budovy Krajského úřadu Libereckého kraje po měsíci střídají

jak příslušníkům hasičského záchranného sboru,
policie České republiky, armády České republiky,

různě tematicky zaměřené výstavy lokálních

Udělení ocenění Pocty hejtmana
Libereckého kraje

umělců, škol či spolků. Šlo o mimořádně úspěšné

V roce 2019 se u příležitosti Dne vzniku samostat-

výstavy:

ného československého státu opět udělovalo oce-

pravidelně od roku 2010 občanům a osobnostem

–– Květen – výstava „Ozvěny barev života“ - vý-

tak jednotlivcům z řad vedení obce.
Tato ocenění uděluje hejtman Libereckého kraje

nění Pocty hejtmana Libereckého kraje. Návrhy na

kraje, především z řad záchranářů a složek IZS

tvarníka malíře Jiřího Skleničky Zderazského

udělení pocty mohou podávat občané a právnické

kraje, kteří se mimořádným způsobem zasloužili

k jeho životnímu jubileu, 85.narozenin

osoby se sídlem na území Libereckého kraje. Oce-

o záchranu života nebo rozvoj a zajišťování bezpeč-

něné osoby musí být některým z níže uvedených

nostního systému našeho kraje a bezpečnost kraje

venského červeného kříže, ve spolupráci s obl.

způsobů spjaty s Libereckým krajem: na území

obecně.

spolky ČČK Liberec, Jablonec a Semily

kraje se narodily, žijí, s Libereckým krajem je spjato

–– Říjen – výstava ke 100. výročí vzniku Českoslo-

–– Prosinec – adventní společná výstava dvou sub-

jejich působení, jejich život, dílo, činnost, nebo je-

jektů s tématem betlémů a betlémářství v našem

jich jednání reprezentuje v určité oblasti Liberecký

severním regionu LK – Dům dětí a mládeže

kraj vedoucí k jeho věhlasu a dobrému jménu. Osmi

Větrník a p. Maršálek – Betlém z Ferdinandova

vybraným osobnostem předal dne 30. října 2019
hejtman Martin Půta v Oblastní galerii Liberec
hejtmanský dukát a pamětní list.

foto archiv IZS

VZ 2019

přínos v oboru sklářství a výtvarnictví

Jméno
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–– soch. Jaroslava Brychtová – za celoživotní

KRAJ je magazín Libereckého kraje, který má jeden
jediný úkol – přinést přehledně ty nejdůležitější informace o dění v kraji. Magazín vychází 11x do roka

VZ 2019

VZ 2019

Magazín KRAJ

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 Šenov, Kunratice u Cvikova, Liberec, Lučany nad Nisou, Mimoň, Nová Ves nad Nisou, Nové
Město pod Smrkem, Nový Bor, Oldřichov v Hájích,
Pěnčín, Poniklá, Pulečný, Ralsko, Rokytnice nad

29

Jizerou, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Semily,
Smržovka, Stráž pod Ralskem, Studenec, 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.

příloha Libereckého kraje
červenec—srpen 2020

událost měsíce

Pozapomenutá místa Libereckého kraje / 2. díl
V červnovém čísle Magazínu Libereckého kraje jsme vám představili dvě
turisticky méně známé, ale přesto
oblíbené lokality Libereckého kraje.
Jednalo se o Svojkov v Lužických
horách a Holanské rybníky v Máchově
kraji. Nyní vám přinášíme informace
o dalších krásách našeho kraje.
Vybrali jsme pro vás Měsíční údolí
jako zástupce Českého ráje, Dračí
vrch v Jizerských horách a Harrachovy
kameny v Krkonoších.

Představitelem pozapomenutého místa
Libereckého kraje v oblasti Českého ráje
je bezesporu Měsíční údolí. Jedná se
o pískovcový kaňon na západním svahu
Kozákova tvořený dvěma sbíhajícími se
pískovcovými skalními masivy. Kratší
z nich je asi 200 m dlouhá Polední strana
a delší asi 350 m dlouhá Půlnoční strana.
Byly zde nalezeny stopy po pravěkém osídlení. Na severním okraji údolí se nachází
Babí a Kudrnáčova pec, kde byly objeveny
zbytky po opracování kamene pocházející
už z období neolitu. Dominantou východní
strany Měsíčního údolí je pískovcový

hřeben Hrádek zakončený Kozákovskou
Drábovnou, což je uměle vylámaná světnička ve skále, která ve středověku sloužila
jako hláska. Údolí se též nazývá Proskalí.
Skály jsou tvořeny pevným cenomanským
pískovcem, který láká především milovníky lezení, stejně jako na Suchých skalách.
text: Květa Šírová
foto: pozapomenutá místa Libereckého
kraje — méně známým místem je také
Raisova vyhlídka, odkud je krásný výhled
na město Turnov
foto: Miroslav Chmela

Resort hejtmana
Magazín KRAJ
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Spolupráce mezi Libereckým

Zemské ředitelství Sasko,
Svobodný stát Sasko, Spolková
republika Německo
(www.sachsen.de)

krajem a kantonem St. Gallen
probíhá na základě společné

vyplývající z členství České republiky v Evropské

této veřejné zakázky vybrán Euroregion Nisa. Kon-

unii. K tomu potřebuje aktuální a přesné informace

taktní osobou zodpovědnou za uskutečnění zakázky

o dění v evropských institucích a možnost toto dění

je Dr. Pavel Branda.

aktivně ovlivňovat především skrze Výbor regionů.
V dubnu 2006 bylo podepsáno

Na základě výběrového řízení byl pro realizaci

Zastupování Libereckého kraje v Evropské unii

Důležitým orgánem pro zastupování zájmů
kraje je Výbor regionů. Jeho členem je hejtman

dohody převážně formou výměnných studijních

Společné prohlášení o spolupráci mezi Libereckým

proto v sobě zahrnuje následující aktivity:

Martin Půta (nominovaný za Asociaci krajů ČR). Za

pobytů, jejichž úkolem je přenos zkušeností

krajem a toho času Vládním prezidiem Dresden –

–– účast při odborných evropských debatách o ak-

Svaz měst a obcí ČR je členem i Pavel Branda (mís-

a know-how. V roce 2019 se uskutečnily projekty

nyní Zemské ředitelství Sasko (Svobodný

na tato témata: kvalita ovzduší, politika závislosti

stát Sasko). Spolupráce byla financována ze

a léčení, sociální politika – rodinná problematika,

schváleného projektu. Jako v případě Polska se

hospodářství – startupy, podpora zdraví, prevence

řeší oblasti, které vyplývají z těsného sousedství,

a kontaktů se zahraničními regiony v oblastech

ordinuje Meziregionální skupinu pro přeshraniční

a vzdělávání.

a to jak na úrovni Euroregionu Nisa v rámci

zájmů Libereckého kraje;

spolupráci v rámci Výboru regionů, která zajišťuje,
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Liberecký kraj se snaží využívat všechny výhody

tuálních tématech, konferencích, výstavách,
prezentačních akcích atd.;
–– získávání a výměna informací, zkušeností

tostarosta obce Rádlo).
Liberecký kraj se dlouhodobě profiluje v tématu
přeshraniční spolupráce. Inicioval založení a ko-

pracovních skupin, tak na úrovni obou samospráv.

–– spolupráce s příslušnými regiony a koordinace

Přitom se nejedná pouze o spolupráci se Zemským

v rámci Evropského uskupení pro územní spo-

potřeby příhraničních regionů. Jedním z cílů za-

lupráci (ESÚS);

stoupení bylo ukotvit tzv. Fondy malých projektů

ředitelstvím Sasko, ale i jinými kompetentními
subjekty nacházejícími se na území Svobodného

–– asistenci při navázání meziregionální spolupráce,

aby byly ve stanoviscích Výboru zohledňovány

státu Sasko. V roce 2019 se uskutečnily projekty

tj. monitoring nabídek ke spolupráci, vlastní ini-

díky stanovisku z vlastní iniciativy Výboru regionů

zaměřené na téma čistota ovzduší a hospodářský

ciativa, projektová příprava a realizace apod.;

podařilo. V listopadu pak navázal Liberecký kraj na

oblasti v Libereckém kraji

rozvoj a inovace.

byla uzavřena dohoda o spolupráci. V roce 2019
se Liberecký kraj prezentoval na Dnech Evropy
(květen) a Dnech Ukrajiny (srpen).

–– poskytování servisu pro práci hejtmana ve

Svobodným státem Sasko a Dolnoslezským vojvod-

lýzy projednávaných témat, příprava agendy,

stvím v Bruselu vánoční trhy.

programu návštěvy Bruselu, doprovod, příp.
–– sledování činnosti dalších institucí EU podle

Dohoda mezi Libereckým krajem

–– zajištění administrativního a organizačního zá-

tlumočení apod.;
aktuálních potřeb kraje;

Lubušské vojvodství, Polská
republika (www.lubuskie.pl)

a Dolnoslezským vojvodstvím
o regionální spolupráci a výměně zkušeností byla

dlouholetou tradici a spoluorganizoval společně se

Výboru regionů, tj. příprava podkladů, ana-

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

Liberecký kraj aktivně ovlivňoval přípravu
legislativy pro kohezní politiku v programovém
období 2021–2027. Podpořil vznik tzv. Kohezní
aliance a skrze Výbor regionů podával k nařízením
pozměňovací návrhy vedoucí k větší flexibilitě

zemí v Bruselu pro Liberecký kraj i jeho domácí

využití prostředků a především ke zjednodušení

partnery;

pravidel a snížení administrativní zátěže. Účast-

Představitelé Lubušského

uzavřena dne 25. února 2003. Jde o tzv. přirozeného

vojvodství oslovili hejtmana

partnera, se kterým má Liberecký kraj společnou

programů a nabídek na projektovou spolupráci,

s žádostí o spolupráci

–– monitoring aktuálních výzev komunitárních

nil se diskusí s poslanci Evropského parlamentu
a představiteli Evropské komise.

hranici. Řeší se tedy oblasti, které vyplývají

včetně poskytování informací o přehledu chys-

v srpnu 2017. 22.–23. června 2018 se konaly Dny

z těsného sousedství (doprava, územní plánování,

taných akcí;

Lubušského vojvodství, během nichž podepsal

životní prostředí, cestovní ruch, školství, krizové

hejtman kraje s maršálkem vojvodství dohodu

řízení atd.), a to jak na úrovni Euroregionu Nisa

o spolupráci. V roce 2019 byla z Fondu malých

v rámci pracovních skupin, tak přímo obou

projektů financována Trojstranná česko-polsko-

samospráv. V červenci roku 2019 navštívila

německá konference k 20. výročí Poselství víly Nisy

Liberecký kraj v rámci studijního pobytu delegace

„Nisa – řeka, která nás spojuje“, která se konala

Sejmiku Dolnoslezského vojvodství, konkrétně

jících s pobytem zástupců nebo zaměstnanců

i obce. Obcím byl pravidelně rozesílán elektronický

v pátek 14. června 2019 v Eurocentru Jablonec.

komise pro mezinárodní vztahy.

Libereckého kraje v Bruselu, např. zajištění

zpravodaj.

–– zajištění školení zaměstnanců mandanta zařazených do krajského úřadu v této oblasti;
–– organizační zajišťovaní veškerých akcí Libereckého kraje v Bruselu;
–– zajištění všech potřebných záležitostí souvise-

letenek, ubytování apod.;
–– poskytování informací týkajících se EU veřejnosti.
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v legislativě týkající se politiky soudržnosti. To se

Během oficiální návštěvy Vinnycké
v termínu 17.–20. dubna 2017

VZ 2019

VZ 2019

Kanton St. Gallen, Švýcarská
konfederace (www.sg.ch)

Zastoupení Libereckého
kraje v EU

Nově se zastoupení začalo věnovat problematice
přeshraničních veřejných služeb a také problematice rozšíření dolu Turów.
Při Euroregionu Nisa fungovalo v roce 2019
informační středisko Europe Direct. Středisko poskytovalo informace široké veřejnosti a organizovalo mnoho akcí zaměřených na mládež, studenty
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Úkoly kraje v přenesené působnosti výkonu
státní správy

Ochrana utajovaných informací

Oblast přenesené působnosti výkonu státní správy

stanovena zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně uta-

je hlavním těžištěm práce oddělení krizového ří-

jovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

zení. Činnost oddělení a jeho přenesená působnost

Tento zákon upravuje zásady pro stanovení infor-

je rozdělena do několika oblastí.

mací jako informací utajovaných, podmínky pro

Působnost ochrany utajovaných informací (OUI) je

VZ 2019

VZ 2019

Krizové řízení kraje

přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu,
Bezpečnostní rada kraje

zásady pro stanovení citlivých činností a pod-

Nařízení vlády ČR č. 462/2000 Sb., k provedení

mínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní

§ 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb.,

správy. Do této oblasti spadá také provozování in-

o krizovém řízení a o změně některých zákonů

formačního systému ministerstva vnitra VEGA–D“.

(krizový zákon) ve znění nařízení vlády č. 36/2003

Resort hejtmana
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Sb., a č. 431/2010 Sb., stanovuje obsah jednání bez-

Krizové a havarijní plánování

pečnostní rady, a to § 6. Úkolem vedoucí oddělení,

Působnost je stanovena zákonem č. 239/2000 Sb.,

která současně vykonává i funkci tajemnice bez-

o integrovaném záchranném systému, a zákonem

pečnostní rady, je zajistit a administrovat činnost

č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Činnost spo-

Bezpečnostní rady Libereckého kraje („BR LK“).

čívá v přípravě opatření pro prevenci a likvidaci

Bezpečnostní radě předsedá hejtman kraje. V roce

závažných havárií, mimořádných událostí a kri-

2019 zasedala šestkrát, z toho byla tři výjezdní za-

zových stavů. K tomu je na úrovni kraje zpracován

sedání, jedno zasedání s předsedy Bezpečnostních

Havarijní plán Libereckého kraje a Krizový plán

rad obcí s rozšířenou působností („ORP“) a jedno

Libereckého kraje. Dokumentace uvedených plánů

mimořádné jednání BR LK. Bezpečnostní rada řešila

je průběžně aktualizována. V roce 2019 se pokračo-

otázky spojené se zajištěním krizového řízení a in-

valo v rozpracovávání krizových plánů do jed-

tegrovaným záchranným systémem kraje. Oddělení

notlivých opatření, ověření jejich proveditelnosti

krizového řízení je současně i metodickým orgánem

v praxi, podrobné seznámení pracovníků krizového

řízení všech deseti bezpečnostních rad ORP v kraji.

řízení ORP s těmito plány a jejich rozpracování
do povinností jednotlivých členů krizových štábů

Krizový štáb Libereckého kraje

ORP a pracovních skupin krizových štábů ORP.

Působnost je stanovena Nařízením vlády ČR

K plnění těchto úkolů na úrovni ORP slouží rov-

č. 462/2000 Sb. Oddělení krizového řízení zajiš-

něž „Portál krizového řízení Libereckého kraje“.

ťuje personální obsazení krizového štábu napříč

Portál se skládá ze dvou částí, a to: z veřejné části

krajským úřadem, materiální a technické vyba-

pro obyvatelstvo kraje, která je běžně veřejnosti

vení a další podmínky pro činnost krizového štábu

přístupná prostřednictvím internetu na adrese

Libereckého kraje („KŠ LK“), jakožto pracovního

https://pkr.kraj-lbc.cz/portal/ a z neveřejné části,

orgánu hejtmana kraje při řešení krizových situací.

která je určena pouze pro orgány krizového řízení

V roce 2019 docházelo ke změnám v personálním

Libereckého kraje, případně další spolupracující

obsazení převážně z důvodu ukončení pracovního

odborníky a není veřejnosti přístupná.

poměru osob zařazených do KŠ LK. Tento byl po

Na rok 2019 byly naplánovány i prověrky a me-

celý rok plně funkční. V měsíci listopadu proběhlo

todické nácviky schopností reakce složek IZS pro

pravidelné školení všech členů.

případ vzniku mimořádných událostí. K tomu byl

V roce 2019, tak jako v předchozích letech, po-

zpracován Plán provedení cvičení IZS kraje. Na

kračovalo další naplňování dat do „Portálu krizo-

krajské úrovni bylo naplánováno celkem 12 cvičení.

vého řízení Libereckého kraje“.

Tři cvičení byla odložena na rok 2020, jedno cvičení
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neproběhlo, ostatní cvičení byla splněna a proběhla

vnitra ČR kraj konzultuje preventivní projekty obcí

s dobrým hodnocením. Nad rámec plánu cvičení

na svém území, zprostředkovává informace mezi

„Prevence kriminality“ (podpora projektů

kého kraje

proběhla 2 jiná cvičení.

ministerstvem a obcemi, podílí se na hodnocení

zaměřených na snižování kriminality, eliminaci

Finanční zdroje fondu na běžný kalendářní rok

žádostí obcí o dotace a realizuje krajské preventivní

kriminálně rizikových jevů, omezování příle-

jsou tvořeny zůstatkem finančních prostředků

projekty.

fondu k 31. 12. předchozího roku a přídělem z roz-

v oblasti prevence kriminality) byla alokována

počtu kraje ve výši minimálně 5 mil. Kč. Na základě

zákonem č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České re-

minality na místní úrovni“ zapojilo dvanáct obcí

částka 400.000 Kč. Tento dotační program byl

podaných žádostí a doporučení Bezpečnostní rady

publiky, zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povin-

(17 projektů) i sám Liberecký kraj (3 projekty).

v roce 2019 vyhlášen poprvé. Je určen především

Libereckého kraje, bylo Zastupitelstvem Liberec-

nosti a jejím zajišťování (branný zákon), zákonem

V dotačním řízení bylo v rámci území Libereckého

pro malé obce, pro které je hůře dostupný „Pro-

kého kraje v průběhu roku 2019 schváleno 5 dotací

č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České repub-

kraje rozděleno 7.017.000 Kč. Jednalo se o projekty

gram prevence kriminality na místní úrovni“,

z Krizového fondu. Tyto dotace byly přiděleny

liky, zákonem č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany

situační i sociální prevence. Největší zájem měly

který je každoročně vyhlašován Ministerstvem

Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje

České republiky. V roce 2019 byl zpracován Dílčí

obce o projekty situační prevence, kdy za pomoci

vnitra. O dotaci si zažádaly čtyři obce, rozděleno

na nákup věcných prostředků pro nouzové přežití

plán obrany Libereckého kraje, který byl schvá-

finanční podpory Ministerstva vnitra zřizují, roz-

bylo celkem 111.464 Kč. Nedočerpané finanční

obyvatelstva a na dostavbu zázemí pro výcvikové

len Bezpečnostní radou Libereckého kraje, a to na

šiřují nebo modernizují městské kamerové dohlí-

prostředky byly převedeny do rozpočtu roku

zařízení, městu Hejnice na vybavení psovodů

základě schváleného Ústředního plánu obrany státu

žecí systémy. Sociální prevence nejvíce cílí na děti,

2020.

záchranných psů, Oblastnímu spolku Českého

usnesením vlády ČR č. 516/2018 v souladu s naří-

seniory a sociálně slabé skupiny obyvatel. Úkolem

zením vlády ČR č. 139/ 2017 Sb., o plánování obrany

oddělení krizového řízení je metodicky pomáhat

reckého kraje na sportovní a kulturní činnost –

manitárního vozidla a Krajskému ředitelství policie

státu.

obcím se zpracováním preventivních programů.

v programu č. 1.2 „Podpora Sdružení hasičů

Libereckého kraje na stavební úpravy ubytovacího

červeného kříže Jablonec nad Nisou na nákup hu-

Na úrovni kraje působí v gesci hejtmana Pracovní

Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje“

a školicího střediska. Celkově bylo z rozpočtu Kri-

Hospodářská opatření pro krizové stavy

skupina prevence kriminality Libereckého kraje.

(s důrazem na podporu organizování letních

zového fondu v roce 2019 vyplaceno 5.410.763 Kč.

Působnost je dána zákonem č. 241/2000 Sb., o hos-

V rámci skupiny je úkolem zaměstnance oddělení

táborů s hasičskou tematikou a soustředění

podářských opatřeních pro krizové stavy.

krizového řízení administrovat činnost této sku-

mladých hasičů, práce s dětmi a mládeží, sou-

piny. Pracovní skupina se v roce 2019 sešla třikrát.

těží dětí a mládeže a celoroční činnosti mladých

VZ 2019

V roce 2019 byly aktualizovány potřeby nezbytných dodávek, včetně plánu nezbytných dodávek.

hasičů a organizování soutěží dospělých) byla

Na základě výstupů z plánu byly uplatněny poža-

Správa a administrace Dotačního fondu Liberec-

alokována částka 1.300.000 Kč. Podpořeno bylo

davky u věcně příslušných ústředních správních

kého kraje

95 projektů. Vyčerpáno z alokovaných pro-

úřadů na zajištění nezbytných dodávek.

Oddělení krizového řízení administruje v rámci

středků bylo 1.297.701,85 Kč.

V rámci přípravy na řešení krizových situací
bylo provedeno s pracovníky krizového řízení ORP
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–– SH ČMS – sborům dobrovolných hasičů Libe-

praktické prověřování využití informačního systému Krizkom.

ochrany a prevence kriminality.
Z dotačního fondu, oblast „Požární ochrana

Dotace jednotkám požární ochrany obcí Libereckého kraje k programu Ministerstva vnitra

a prevence kriminality“ byly poskytnuty dotace:

„Dotace pro jednotky SDH obcí“

–– obcím Libereckého kraje – v programu č. 1.1

Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství Ha-

„Podpora jednotek požární ochrany obcí Libe-

sičského záchranného sboru ČR („MV – GŘ HZS

Působnost je stanovena zákonem č. 129/2000 Sb.,

reckého kraje“ (s důrazem především na po-

ČR“) vyhlásilo dotační podprogramy „Pořízení

o krajích, a zákony č. 239/2000 Sb., 240/2000 Sb.,

řízení a opravy cisternových automobilových

nového dopravního automobilu“ a „Stavba nebo

241/2000 Sb., 222/1999 Sb., 585/2004 Sb., a jejich

stříkaček, podporu vybavení jednotek požární

rekonstrukce požární zbrojnice“ v rámci programu

prováděcími předpisy.

ochrany obcí předurčených pro zásahy v sou-

„Dotace pro jednotky SDH obcí“. Žadatelé, kteří

vislosti s úniky ropných produktů na vodním

získali na své projekty dotaci od MV – GŘ HZS ČR,

řízení uskutečnilo celkem pět školení a porad pro

toku, pořízení osobních ochranných prostředků,

byli zároveň podpořeni finančními prostředky ve

pracovníky krizového řízení, realizovaná převážně

technických prostředků pro čerpání vody a další)

výši 7.673.771 Kč z rozpočtu Libereckého kraje.

formou metodické přípravy. Součástí řízení ORP je

byla alokována částka ve výši 14.248.871,01 Kč.

Dotaci na pořízení nového dopravního automobilu

také kontrola výkonu jejich přenesené působnosti

Podpořeno v tomto programu bylo 155 pro-

pro jednotky požární ochrany obce obdrželo od

výkonu státní správy. V roce 2019 byly provedeny

jektů. Vyčerpáno z alokovaných prostředků bylo

Libereckého kraje 12 obcí a na stavbu a rekonstrukci

kontroly výkonu přenesené působnosti v oblasti

14.231.528,06 Kč. Nedočerpané finanční pro-

požární zbrojnice 2 obce.

krizového řízení u ORP Liberec, Nový Bor a Tanvald.
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Dotačního fondu LK programy na podporu požární

Řízení obcí s rozšířenou působností

V rámci této působnosti oddělení krizového

VZ 2019

žitostí k páchání trestné činnosti, vzdělávání

V roce 2019 se do „Programu prevence kri-

Oblast obranného plánování je stanovena ústavním
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Správa a administrace Krizového fondu Liberec-

středky byly převedeny do rozpočtu roku 2020.
–– obcím Libereckého kraje – v programu č. 1.3

Z rozpočtu Libereckého kraje byla poskytnuta

Úkoly v samostatné působnosti kraje

„Dotace obcím Libereckého kraje na činnost JPO

finanční podpora:

Prevence kriminality

II“ (podpora vzniku pracovních míst s pracovní

–– 500.000 Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy

Podle Strategie prevence kriminality v České re-

náplní obsahující službu v jednotce SDH kate-

a Slezska – Krajskému sdružení hasičů Liberec-

publice na léta 2016 až 2020 je systém prevence

gorie JPO II) byla alokována částka 890.000 Kč.

kého kraje na zajištění činnosti Sdružení hasičů

kriminality rozdělen na tři úrovně – republikovou,

O dotaci si zažádaly dvě obce, jejich projekty

Čech, Moravy a Slezska – krajského pracoviště

krajskou a lokální. Hlavní činností Libereckého

byly podpořeny celkovou částkou 800.000 Kč.

v Liberci a okresních pracovišť v České Lípě,

kraje je role koordinační a podpůrná. Ve spolu-

Nedočerpané finanční prostředky byly převe-

Jablonci nad Nisou, Liberci a Semilech.

práci s Odborem prevence kriminality Ministerstva

deny do rozpočtu roku 2020.

Resort hejtmana
Krizové řízení kraje

Obranné plánování

–– obcím Libereckého kraje – v programu č. 1.4

11,3 mld. Kč 407,7 mil. Kč
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úvěrová zadluženost

VZ 2019

příjmy Libereckého kraje

Resort ekonomiky,
správy majetku
a informatiky

kové úvěrové zadlužení Libereckého kraje tak

spěvkových organizací v resortech školství, sociální

k 31. 12. 2019 kleslo na 407 654 tis. Kč.

péče, dopravy, kultury, životního prostředí a zdra-

objemu 10 962 151 tis. Kč. Ve srovnání s objemem

pokryl výdaje na autobusovou dopravní obslužnost ve

dosažených příjmů kraje ve výši 11 342 339 tis. Kč

výši 322 575 tis. Kč, drážní osobní dopravní obsluž-

představovalo kladné saldo vyšších příjmů v hos-

nost v objemu 319 748 tis. Kč (bez zahrnutí státní do-

podaření kraje za rok 2019 částku 380 188 tis. Kč,

tace 97 561 tis. Kč), přímé vlastní kapitálové výdaje ve

než kolik činily jeho výdaje.

VZ 2019

Zůstatky finančních prostředků na základních běž-

ným příspěvkovým organizacím na realizaci zejména

ných účtech kraje k 31. 12. 2019 činily 2 294 876 tis. Kč

V roce 2019 došlo k opětovnému rozpočtovému

II. a III. tříd. Objem těchto prostředků v roce 2019

investičních a obdobných akcí ve výši 129 830 tis. Kč

a zůstatky běžných účtů peněžních fondů kraje činily

posílení objemu daňových příjmů kraje, a to

dosahoval v úhrnném objemu 107 027 tis. Kč, což je

a v neposlední řadě zajistil spolufinancování pro-

115 439 tis. Kč. Výše těchto zůstatků byla významně

o 240 mil. Kč ve srovnání s rokem 2018, díky

o 71 383 tis. Kč méně než v roce 2018.

jektů spolufinancovaných Evropskou unií včetně

ovlivněna vyššími než očekávanými daňovými příjmy

pokračujícím příznivým ekonomickým podmín-

Z Ministerstva práce a sociálních věcí obdr-

nezpůsobilých výdajů v úhrnném objemu 337 739 tis.

dosaženými v roce 2019, dosaženými úsporami ve

kám v české ekonomice. Očekávané daňové příjmy

žel kraj v roce 2019 účelové finanční prostředky

Kč. Činnost zastupitelstva a krajského úřadu včetně

výdajových kapitolách rozpočtu, přijatými finančními

včetně výnosů ze správních poplatků představovaly

na financování sociálních služeb zahrnutých do

výkonů vlastních působností kraje bylo kryto finanč-

prostředky, které kraj obdržel jako ex-ante platby

ve schváleném rozpočtu Libereckého kraje pro rok

základní sítě ve výši 667 589 tis. Kč a další účelové

ními prostředky ve výši 457 032 tis. Kč.

na projekty spolufinancované z EU a ex-post platby

2019 částku 3 200 600 tis. Kč a dosažená skuteč-

finanční prostředky v úhrnné výši 25 509 tis. Kč

nost za rok 2019 pak dosáhla výše 3 619 482 tis. Kč,

obdržel kraj od ostatních ústředních orgánů státní

vých dotací podpořil svými prostředky jednotlivé

většinu finančních prostředků deponovaných na ban-

včetně objemu 12 904 tis. Kč daně z příjmů právnic-

správy mj. Ministerstva životního prostředí, Mini-

subjekty, jejichž činnosti byly spojeny s rozvojem

kovních účtech však tvořilo finanční krytí nedofinan-

kých osob, jejímž plátcem byl sám Liberecký kraj.

sterstva zemědělství, Ministerstva kultury a Mini-

potřebných společenských aktivit na území Libe-

covaných smluvních a obdobných závazků kraje z roku

Daňové výnosy jsou přitom stále rozhodující

sterstva financí na realizaci programů vyhlašova-

reckého kraje v absolutním objemu 222 535 tis. Kč.

2019 a přecházejících k realizaci do roku 2020, sou-

„nevázaný“ finanční zdroj příjmů, ze kterých jsou

ných těmito orgány v rámci státní dotační politiky.

Jednalo se například o finanční podporu Nemocnice

visející zejména s posunem harmonogramů realizací

následně hrazeny výdaje spojené s financováním

Resort ekonomiky, správy majetku a informatiky
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Celkový objem výdajů kraje v roce 2019 dosáhl

votnictví v úhrnné výši 1 111 717 tis. Kč. Dále ze svého

výši 520 997 tis. Kč, účelové příspěvky krajem zříze-

38

II. a III. tříd na území Libereckého kraje. Cel-

Všechny výše uvedené finanční zdroje poskyt-

Kraj zároveň formou individuálních účelo-

krajem již předfinancovaných projektů. Podstatnou

s poliklinikou Česká Lípa, zkapacitnění vodního

projektů EU nebo nespotřebované účelové prostředky

krajem poskytovaných veřejných služeb, které jsou

nuté kraji ve formě účelových dotací byly při jejich

zdroje Bátovka a Benecko v Jilemnici, Krajské ne-

poskytnuté kraji z jiných rozpočtů.

mj. spojeny se zajištěním veřejné autobusové a vla-

využití ve výdajích kraje vázány jejich stanoveným

mocnice Liberec, MMN a.s. – Masarykovy městské

kové dopravy v rámci dopravní obslužnosti kraje,

účelem, který je striktně vymezen jednotlivými po-

nemocnice v Jilemnici a Nemocnice v Semilech,

za rok 2019 jsou uvedeny v tabulkách „Bilance

letní a zimní údržby a prováděním oprav a investic na

skytovateli těchto finančních prostředků a krajem

Nemocnice Jablonec nad Nisou, ZOO Liberec, divadel

příjmů a výdajů rozpočtu Libereckého kraje za rok

silnicích II. a III. třídy, zajištěním provozu krajem zři-

po skončení roku vyúčtováván v rámci finančního

F. X. Šaldy v Liberci a Naivního divadla v Liberci

2019“, „Přehled jednotlivých sdílených daní a po-

zovaných středních škol, dětských domovů, domovů

vypořádání kraje se státním rozpočtem.

a podporu provozu Hospice. Kraj se dále podílel

platků na celkových skutečných daňových příjmech

na finančním zajištění regionálních funkcí kniho-

kraje v roce 2019“ a v grafu „Podíl jednotlivých

Do výčtu obdržených finančních prostředků do

galerie, střediska ekologické výchovy, léčebny re-

rozpočtu kraje 2019 je nutno zahrnout celkový ob-

ven, akutní ústavní pohotovosti nebo na výdajích

sdílených daní a poplatků na celkových daňových

spiračních nemocí a zdravotnické záchranné služby,

jem 792 774 tis. Kč, který kraj získal za zpětně pro-

spojených s ošetřením podnapilých osob. Stranou

příjmech Libereckého kraje v roce 2019“.

u nichž se kraj rovněž podílí na úhradě nezbytných

placené platby za realizaci projektů EU, které musel

nezůstala ani finanční podpora dopravní výchovy

oprav, rekonstrukcí a modernizací.

kraj nejprve předfinancovat ze svých prostředků.

v kraji, rekonstrukce místních komunikací a podpora

máváno Ministerstvem financí České republiky.

Hospodaření kraje za rok 2019 je přezkou-

V tomto ohledu přitom nejvýznamnější částky

významných kulturních akcí, sportu včetně sportov-

Z dosavadního průběhu přezkoumání lze předpo-

finanční zdroje rozpočtu kraje v průběhu roku 2019

tvořily zpětně proplacené výdaje z předfinancování

ních areálů nebo významných sportovních akcí.

kládat, že v hospodaření Libereckého kraje za rok

zásadním způsobem přijaté účelové dotace ze státního

projektu rekonstrukce silnic s názvem „Od zámku

Stále významnější roli ve výdajové části roz-

2019 nebudou zjištěny závažné nedostatky, které

rozpočtu. Jednalo se zejména o dotace poskytnuté

Frýdlant k zámku Czocha“ ve výši 116 347 tis. Kč

počtu kraje hrají krajem zřízené peněžní fondy,

by bránily předložení Závěrečného účtu Liberec-

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na

a projektů Center odborného vzdělávání s objemem

jejichž prostřednictvím se kraj podílí na neinves-

kého kraje za rok 2019 k jeho projednání a schválení

přímé náklady na vzdělávání a ostatní výdaje spo-

312 050 tis. Kč, Kotlíkových dotací v LK III s obje-

tičním i investičním rozvoji regionu. Svým věcným

příslušným orgánům kraje v červnu 2020.

jené s financováním škol a školských zařízení zři-

mem 69 540 tis. Kč.

zaměřením a objemově nejvýznamnějším peněž-

Nad rámec zákonem stanovené povinnosti

Na částečné pokrytí výdajů krajského úřadu,

ním fondem kraje je Dotační fond, který centrali-

přezkoumávání hospodaření kraje Ministerstvem

5 437 103 tis. Kč (jedná se o výdaje především na platy

zabezpečujícího přenesený výkon státní správy,

zuje většinu vynaložených prostředků na dotační

financí má Liberecký kraj sjednánu ratingovou spo-

pedagogických a nepedagogických pracovníků těchto

obdržel kraj do svého rozpočtu příspěvek přímo ze

politiku kraje a ve kterém byla v roce 2019 aloko-

lečnost Moody’s Investors Service EMEA Limited,

organizací), dále pak dotace na financování soukro-

státního rozpočtu ve výši 78 067 tis. Kč. Při zapo-

vána částka 186 135 tis. Kč. V Lesnickém fondu byla

která každoročně provádí analýzu finančních i nefi-

mých škol v kraji ve výši 204 836 tis. Kč. Ministerstvem

čtení ostatních skupin výše neuvedených příjmů

alokována částka 6 477 tis. Kč, v Krizovém fondu

nančních toků a závazků kraje, na základě které udě-

dopravy byl opětovně v roce 2019 kraji poskytnut kaž-

dosáhly celkové příjmy kraje v roce 2019 ve svém

16 451 tis. Kč a ve Fondu ochrany vod činil disponi-

luje kraji ratingové hodnocení. Na základě výsledků

doroční příspěvek na úhradu ztráty dopravců z pro-

součtu objemu 11 342 339 tis. Kč.

bilní objem finančních prostředků 67 634 tis. Kč.

těchto analýz byl v květnu roku 2019 kraji přidělen

zovaných krajem, obcemi nebo svazky obcí ve výši

vozu veřejné drážní dopravy, a to ve výši 97 561 tis. Kč.
Ze Státního fondu dopravní infrastruktury pak kraj

Celkové výdaje rozpočtu kraje 2019 byly stanoveny

Dalšími výdaji za téměř 97 mil. Kč ročně je
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Další informace a rozbory k hospodaření kraje

důchodců, ústavů sociální péče, muzeí, knihovny,

Vedle inkasovaných daňových příjmů ovlivnily

VZ 2019

Hospodaření Libereckého
kraje za rok 2019

V rámci realizovaných výdajů pokryl kraj z vlastních příjmů příspěvky na provoz jím zřizovaných pří-

národní rating na stupni Aa3.cz s pozitivním vý-

tak, aby jeho výdajové limity nepřekračovaly nasta-

postupné a pravidelné umořování dluhů dlou-

hledem a mezinárodní rating na stupni A2 a v říjnu

získal, obdobně jako v předchozích letech, mimořádné

vený příjmový rámec a byla tak plně respektována

hodobých úvěrů přijatých v minulosti, které byly

téhož roku byl aktualizován na Aa2.cz se stabilním

finanční prostředky na realizaci dalších oprav silnic

zásada vyrovnanosti krajského rozpočtu.

využity na revitalizaci silnic a mostů na silnicích

výhledem a mezinárodní rating na stupni A1.

Resort ekonomiky, správy majetku a informatiky
Hospodaření Libereckého kraje za rok 2019

Resort ekonomiky, správy majetku a informatiky

Schválený rozpočet
(v tis. Kč)

Upravený rozpočet
(v tis. Kč)

Skutečnost
(v tis. Kč)

Plnění
(v %)

3 200 600

3 214 224

3 619 482

112,61%

Nedaňové příjmy

79 505

229 436

273 330

119,13%

Kapitálové příjmy

0

4 931

13 875

281,36%

104 217

7 435 210

7 435 653

Daňové příjmy

VZ 2019

Přijaté dotace
Příjmy celkem po konsolidaci

3 384 322

Běžné výdaje

10 883 802

2 678 818

Kapitálové výdaje
Výdaje celkem po konsolidaci
Saldo příjmů a výdajů

11 342 339

9 796 532

9 283 477

3 958 976

100,01%

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím – výdaje na mzdy a platy středního školství

1 841 067

104,21%

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím – výdaje příspěvkovým organizacím kraje

1 136 038

94,76%

Budovy, haly a stavby

931 631
748 014
236 813

608 629

3 117 398

1 678 674

53,85%

Výdaje na dopravní územní obslužnost

3 287 447

12 913 930

10 962 151

84,89%

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

96 875

-2 030 128

380 188

x

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Skutečnost
(v tis. Kč)

Plnění
(v %)

198 417

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

195 758

Neinvestiční transfery obcím

189 336

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

174 474

Nákup ostatních služeb

155 934

Opravy a udržování

155 787

Stroje, přístroje a zařízení

126 881

Neinvestiční transfery spolkům

126 789

760 000

760 000

903 674

118,90%

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

123 287

10 000

10 000

25 362

253,62%

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

108 196

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

60 000

60 000

85 554

142,59%

670 000

670 000

796 815

118,93%

0

12 904

12 904

100,00%

1 700 000

1 700 000

1 793 598

105,51%

Daň z příjmů právnických osob za kraje
Daň z přidané hodnoty
Správní a obdobné poplatky
Daňové příjmy – CELKEM
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Upravený rozpočet
(v tis. Kč)

Nákup majetkových podílů

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné
výdělečné činnosti
Daň z příjmů právnických osob

40

Schválený rozpočet
(v tis. Kč)

Skutečný objem výdajů
(v tis. Kč)

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím – výdaje na mzdy a platy v oblasti základního vzdělávání
a předškolní výchovy (MŠ)

Přehled jednotlivých sdílených daní a poplatků na celkových skutečných
daňových příjmech Libereckého kraje v roce 2019
Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Libereckého
kraje za rok 2019

Název položky

600

1 320

1 576

119,32%

3 200 600

3 214 224

3 619 482

112,61%

Podíl jednotlivých sdílených daní a poplatků na celkových skutečných
daňových příjmech Libereckého kraje v roce 2019
Daň z příjmů právnických
osob za kraje
0,36 %

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a na politiku zaměstnanosti
Investiční půjčené prostředky nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

48 826

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

40 038

Data a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

30 816

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

30 238

Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

30 141

Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

27 433

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

19 296

Neinvestiční transfery obecním a krajským nemocnicím – obchodním společnostem

17 351

Nákup materiálu

17 002

Ostatní neinvestiční výdaje

13 463

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

13 419

Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům

12 910

Ostatní výdaje výše neuvedené
CELKEM vynaložené finanční prostředky v 2019 dle účelu

Daň z příjmů fyzických osob
z kapitálových výnosů
2,36 %

Daň z přidané
hodnoty
49,55 %

Daň z příjmů fyzických osob
ze samostatné výdělečné činnosti
0,70 %

Daň z příjmů
právnických osob
22,01 %

Správní a obdobné
poplatky
0,04 %

51 818
50 000

Investiční transfery obcím

Vratky z vyúčtování dotací a transferů poskytnutých v minulých obdobích

Daň z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti
24,97 %

VZ 2019

Ukazatel

Vynaložené finanční prostředky z rozpočtu kraje k 31. 12. 2019
dle účelu využití

12 754
139 249
10 962 151
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Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Libereckého kraje za rok 2019

VZ 2019

Využití vynaložených prostředků z rozpočtu kraje 2019 dle odvětví

Skutečný objem výdajů
(v tis. CZK)

Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání

4 262 654

Školy zajišťující střední a ostatní vzdělávání

2 150 888

Doprava

1 990 492

Sociální péče a služby

945 156

Zdravotnictví

481 806

Regionální a místní správa

353 647

Kultura, památková péče a cestovní ruch

302 897

Odbor investic a správy nemovitého majetku uza-

Do gesce odboru správy nemovitého majetku od

vřel ve sledovaném období prostřednictvím majet-

roku 2019 patří i centralizovaný nákup energií pro

Tělovýchova a zájmová činnost

92 911

koprávního oddělení majetkové smlouvy v počtu

Liberecký kraj, příspěvkové organizace zřizované

Ochrana životního prostředí

60 125

přesahujícím tisíc smluv. Také zajistil pro ostatní

Libereckým krajem, Krajskou nemocnici Liberec

Vodní hospodářství

38 924

odbory schvalovací proces pro úplatné či neúplatné

a.s. a některé obce Libereckého kraje. Nákup elek-

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

31 290

převody nepotřebného majetku ve vlastnictví Libe-

třiny a zemního plynu na komoditní burze přináší

reckého kraje. Majetkoprávní oddělení v roce 2019

Libereckému kraji finanční efekt úspory za platby

zrealizovalo mimo jiné memorandum se statutár-

za energie a jednodušší způsob výběru dodavatele

ním městem Liberec za účelem vzájemné spoluprá-

energií v souladu se zákonem o veřejných zakáz-

ce při výstavbě objektu „Přestupní terminál veřejné

kách.

Zemědělství a lesní hospodářství

5 760

Ostatní jinde neuvedené

245 602

CELKEM vynaložené finanční prostředky v 2019 dle odvětví

10 962 151

dopravy včetně zázemí a Parkovací dům včetně zá-

Struktura výdajů dle odvětví k 31. 12. 2019 (v %)
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Správa majetku

Kultura, památková
péče a cestovní ruch
2,8 %
Regionální a místní správa
3,2 %

VZ 2019

Vynaložené finanční prostředky z rozpočtu kraje k 31. 12. 2019 dle účelu využití

zemí“, nákup pozemků v k.ú. Nová Ves u Chrastavy,

Ostatní odvětví
4,3 %

obci Nová Ves, za účelem vybudování pobytové
služby v rámci transformace zařízení APOSS Liberec, p.o., nákup pozemků na letišti v Liberci od sta-

Zdravotnictví
4,4 %
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tutárního města Liberec pro účely provozu letecké
záchranné služby (mobilní heliport), prodej nepo(např. vilu nacházející se v ulici Klostermannova,
v centru města Liberec a areál Domova pro osoby
se zdravotním postižením Mařenice v katastrálním
území Mařenice a Naděje), bezúplatné převedení
pozemků obcím v Libereckém kraji o výměře cca
48 tis. m2 za účelem vybudování chodníků a cyklostezek v účetní hodnotě cca 2 mil. Kč.
Majetkoprávní oddělení má taktéž v gesci rea-

Doprava
18,2 %

lizaci veškerých majetkoprávních operací nutných
pro úspěšné dokončení projektů uskutečňovaných
Libereckým krajem a výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Libereckého kraje.
Školy zajišťující střední
a ostatní vzdělávání
19,6 %

Odbor investic a správy nemovitého majetku aktualizoval informační systém majetkových
operací za účelem analytických potřeb Libereckého
kraje.

Resort ekonomiky, správy majetku a informatiky
Správa majetku

Resort ekonomiky, správy majetku a informatiky
Hospodaření Libereckého kraje za rok 2019

třebného nemovitého majetku za téměř 11,5 mil. Kč
Zařízení předškolní výchovy
a základní vzdělání
38,9 %

Sociální péče a služby
8,6 %

s instalací moderních informačních technologií.
Odbor informatiky navrhl a zároveň dohlíží na
realizaci kompletní informační infrastruktury celé
budovy. Infrastruktura je navržena tak, aby splňo-

Odbor informatiky

vala nejvyšší nároky na provoz a zároveň zajistila
vysokou bezpečnost.
Nelze opominout zajišťování služeb oddělení
Kontaktní centrum. Všichni si velmi dobře uvědomujeme, jak záleží na prvním dojmu a kontaktní centrum je ve většině případů prvním, s čím

infrastruktury. To bude mít významný pozitivní

Kontaktního centra neposkytují jen služby spojené

struktura, která zajišťuje kvalitní a vysokorychlost-

dopad i pro občana, například při stavebním řízení.

s provozem recepce všech budov úřadu, ale zajišťují

ní propojení všech segmentů a uživatelů informačních systémů Libereckého kraje, kteří sídlí ve

kterými obcemi Libereckého kraje a již smluvně

třech budovách. V rámci infrastruktury provozuje

zajištěnými partnery z řad velkých správců infra-

odbor provoz v hlavní a záložních serverovnách,

struktury.

což obnáší cca 100 virtuálních serverů, více než

Ehealth – Elektronické zdravotnictví patří

CzechPOINT pro veřejnost, hromadnou mailovou
korespondenci, elektronické certifikáty a další.
Odbor informatiky musí mimo předchozích činností zajišťovat další rozvoj stávajících informačních systémů dle potřeb kraje, občanů či legislativy.

20 fyzických serverů a rozsáhlá produkční a záložní

k nejvýznamnějším informačním systémům, které

S tím souvisí i průběžné zavádění nových techno-

datová úložiště.

se bezprostředně dotýkají občanů. Je provozován

logií a postupů. Není snad jiný obor, který by se tak

Datové centrum Libereckého kraje (DC) – Tvoří
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Na realizaci této části spolupracujeme s ně-

prakticky pro všechny nemocnice Libereckého kraje

bouřlivě rozvíjel a měnil jako informační technolo-

technologickou základnu pro provoz jednotlivých

ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec. Mezi

gie a informační potřeby.

aplikací krajského úřadu a zároveň umožňuje pro-

klíčové oblasti patří:

vozovat služby potřebné pro obce a města celého

–– Vytvoření systému bezpečného zpřístupnění

regionu. Vlastní technologie jsou umístěny ve třech

zdravotnické dokumentace pro zdravotnická za-

na sobě nezávislých lokalitách, čímž je zajištěna

řízení Libereckého kraje s akutní lůžkovou péčí.

plná redundance a tím dostupnost systémů v případě výpadku jakékoliv z nich.

VZ 2019

VZ 2019

se občan, či návštěvník úřadu setká. Pracovnice
Ve správě odboru informatiky je kompletní infra-
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–– Elektronizace procesů specializované a superspecializované péče (rozšíření funkcionality KIS
kém kraji.
–– Rozvoj DC v oblasti archivace zdravotnické

Elektronická spisová služba (ESSL) – ESSL je

dokumentace pro nemocnice Libereckého kraje

páteřním informačním systémem orgánů veřejné

poskytující akutní lůžkovou péči.

moci. ESSL je provozována primárně pro vlastní

OPUSCARD – Dopravní karta Libereckého kraje

potřeby Libereckého kraje. Vedle toho Liberecký

je dalším významným informačním systémem pro-

kraj provozuje hostovanou spisovou službu, kterou

vozovaným odborem informatiky. Datové centrum

nabízí bezplatně k užívání svým organizacím a ob-

poskytuje tomuto systému robustní technologické

cím I. a II. typu. Koncem roku 2019 začaly využívat

zázemí, jehož dostupnost je nastavena na úroveň

ESSL také některé obce Novoborska, čímž počet

24 hodin, 365 dní v roce.

externích uživatelů překročil 100. Nedílnou sou-

Portál – WEB Libereckého kraje – Mezi neopo-

částí bezplatného poskytování ESSL je metodická

menutelné systémy, které spravuje odbor infor-

pomoc, kterou poskytuje odbor informatiky.

matiky, patří Portál Libereckého kraje. Jedná se o

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) – Vel-

soubor velkého množství informací pro širokou

mi významným počinem celostátního významu je

veřejnost, zastupitele, žadatele o dotaci, zástupce

již více než pětiletý vývoj a provoz digitální mapy

příspěvkových organizací atd.

veřejné správy. V této oblasti je Liberecký kraj

Provoz informačních technologií v zrekon-

lídrem mezi ostatními kraji. Nová legislativa ukládá

struované budově E a rekonstrukce budovy D –

obcím povinnost pořizovat data do krajské digitální

V budově E sídlí celá řada společností propojených

technické mapy.

s Libereckým krajem. Je samozřejmé, že v dnešní

Cílem je vytvoření digitálního mapového díla

době se neobejdou bez informačních technologií.

velkého měřítka v rozsahu celého území České re-

Technické zázemí, aktivní a pasivní infrastruktura,

publiky, které bude sloužit jako základní referenční

provoz multimediální techniky, připojení k inter-

podklad pro agendy veřejné správy. DMVS poskyt-

netu a další služby patří do portfolia odboru infor-

ne obcím nástroj pro evidenci a správu technické

matiky. Rekonstrukce budovy D je nedílně spojena

Resort ekonomiky, správy majetku a informatiky
Odbor informatiky

Resort ekonomiky, správy majetku a informatiky
Odbor informatiky

pro potřeby specializovaných center) v Liberec-

Významné systémy provozované Libereckým
krajem

14,797 mil. km 2,96
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VZ 2019

průměrná známka stavu
povrchů vozovek silnic
II. třídy

VZ 2019

objednaná dopravní obslužnost autobusy

Resort dopravy,
investic a veřejných
zakázek

Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji v letech 2013 až 2019
Silnice II. a III. třídy (délka v km)

Výborný

Přes všechna opatření umírají často na silni-

úrovni zastupitelstva zabývá prevencí v oblasti

cích nevinní lidé. V roce 2019 zahynulo na silnicích

zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních

Libereckého kraje 12 osob při 4 752 dopravních

komunikacích. Ve schválené strategii bezpeč-

nehodách. Pozornost resortu dopravy byla v loň-

nosti silničního provozu jsou vytyčeny různé

ském roce opět nasměrována na oblast zvyšování

80%

aktivity z oblasti lidského činitele a pozemních

bezpečnosti provozu na pozemních komunika-

komunikací, jejichž základním cílem je snižo-

cích, a zejména na oblast lidského činitele, který je

70%

vání počtu dopravních nehod, a zejména jejich

příčinou drtivé většiny dopravních nehod. Značná

60%

následků, na pozemních komunikacích všech

pozornost byla věnována místům na silniční síti, na

50%

kategorií. Dokument je pravidelně rozpracová-

kterých docházelo k dopravním nehodám. Prioritou

ván do ročního plánu aktivit. Informace o stra-

kraje je zklidňování dopravy v intravilánech obcí

40%

tegii i aktivitách jsou k dispozici na stránkách

a zvyšování bezpečnosti provozu na extraviláno-

30%

www.bezpecnenasilnicich.cz.

vých úsecích krajských silnic.

315,804

283,630
643,497

580,211

570,792

554,534

537,526

605,319

264,481

247,702

264,000

275,160

242,394

234,233

Nevyhovující

306,471

294,304

267,731

357,949

321,569

284,030

294,001

Havarijní

779,823

771,814

775,521

631,475

460,124

626,177

617,950

Celkem

2 077,139

2 075,607

2 076,650

2 076,811

2 074,234

2 073,724

2 073,311

90%

1 331

1 420

656

699

700

690

1 632

1 535

1 721

1 532

1 376

1 472

1 678

1 788

1 854

1984

592

520

465

462

486

526

555

625

584

632

3 864

3 620

3 859

3 788

3 572

3 889

4 094

4 443

4 558

4752

2,03

1,8

10%

1,4

0%

1,0

výborný

dobrý

vyhovující

nevyhovující

havarijní

Rokytnice
nad Jizerou

1 205

667

2,2

Cvikov

1 224

612

2,6

Český Dub

1 098

621

3,0

Jilemnice nad
Popelkou

1 173

621

3,20

Tanvald

1 052

2,76

Doksy

910
655

2,68

Jablonec
nad Nisou

1446

971

2,64

3,14

3,4

3,55

2,92

Turnov

2019

2,42

2,57

2,91

Nový Bor

2018

2,38

2,56

2,87

Železný Brod

2017

3,10

Mimoň

2016

3,40

4,2
3,8

3,82

Liberec

2015

4,6
4,48

Česká Lípa

2014

5,0

Frýdlant

2013

669

Semily

2019

299,855

554,159

Jilemnice

2012

Česká Lípa

Liberecký kraj

2018

268,853

245,938

Hrádek
nad Nisou

Resort dopravy, investic a veřejných zakázek
Doprava

2011

Jablonec nad Nisou
Liberec

2017

214,904

100%

20%

Porovnání celkového počtu dopravních nehod v Libereckém kraji v letech 2010 až 2019
2010

2016

164,797

Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy ve vybraných intravilánech

Liberecký kraj se již od roku 2003 intenzivně na

Dopravní nehody

2015

190,748

Dobrý

Semily
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2014

Vyhovující

Chrastava

VZ 2019

Doprava

2013

VZ 2019

Stav povrchu vozovek

průměrná klasifikace 2019

Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy v Li-

havarijní a u 294 001 m (14,18 %) silnic je jejich

V roce 2019 Liberecký kraj čerpal dotace v celkové

Libereckého kraje“, „Silnice II/262 Česká Lípa –

bereckém kraji je vyhodnocován každoročně na

stav nevyhovující, tedy takový, že silnice nesplňují

výši 107,027 mil. Kč ze Státního fondu dopravní

Dobranov“, a „Silnice II/268 Město Zákupy – pře-

základě sběru poruch vozovek. Sběr poruch vozovek

podmínky provozní způsobilosti ze strany výskytu

infrastruktury, 194 mil. Kč z Integrovaného regi-

ložka silnice“. Na stavební akce Liberecký kraj ze

a sledování oprav vozovek je prvním krokem k se-

poruch a je třeba provést jejich opravu nebo údržbu.

onálního operačního programu a ze svého roz-

svého rozpočtu alokoval částku ve výši 636 mil. Kč.

stavení podkladů pro plán údržby a oprav. Poslední

Z výše uvedeného vyplývá, že v Libereckém kraji

počtu pak alokoval na opravy a rekonstrukce silnic

Liberecký kraj zároveň čeká na případné přidělení

sběr dat poruch vozovek na silnicích Libereckého

je přibližně 43,98 % silnic II. a III. třídy v nevyho-

II. a III. třídy částku ve výši 319 mil. Kč. Mezi nejvý-

dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

kraje byl proveden v roce 2019 v celé síti silnic

vujícím nebo havarijním stavu. Průměrná známka

znamnější akce, které byly v roce 2019 realizovány,

Mezi největší a finančně nejnáročnější rekon-

II. třídy tj. přibližně 490 km a na cca 1/2 silnic

stavu povrchů vozovek silnic II. třídy se snížila

lze zařadit například „Silnice II/288 Železný Brod“,

strukce silnic II. a III. tříd by měly patřit „Silnice

III. třídy, tj. přibližně 810 km. Po detailním zpraco-

z 2,88 v roce 2018 na 2,96 v roce 2019. Nejhorší stav

„Silnice III/2895 Roztoky u Semil – Helkovice,

III/28411 Roztoky u Jilemnice“, „Silnice III/26836

vání poruch na každém úseku byla provedena jejich

povrchů silnic II. třídy byl v roce 2013, kdy prů-

rekonstrukce silnice“, „Silnice III/2879 Jablonec

Lindava“, „Silnice III/28617 Mříčná“, „Silnice

sumarizace do skupin se stejným charakterem

měrná známka byla 3,21. Průměrná známka stavu

nad Nisou – Dolní Černá Studnice“, „Silnice II/270

III/2882 a III/2884 Jílové u Držkova a Radčice“,

porušení odpovídající i stejné technologii údržby,

povrchů vozovek silnic III. třídy činila 3,21, což je

Jablonné v Podještědí – 2. etapa“ a „Silnice II/286

„Okružní křižovatka III/29024 Jablonec nad Nisou

respektive opravy. Z analýzy poruch na základě

oproti roku 2019, kdy známka činila 3,23, mírné

revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“.

(Ostrý roh)“ a „Silnice III/2624 Česká Lípa –

TP 87 je následně provedeno zatřídění jednotli-

zlepšení.

V roce 2020 se Liberecký kraj bude soustředit

Kozly“.

vých úseků sledované silniční sítě do 5 kategorií

na čerpání finančních prostředků z Integrovaného

dle stavu porušení od hodnocení stavu „výborný“

regionálního operačního programu, kde by měly

Od roku 2003 zajišťují kraje dopravní obslužnost

po „havarijní“. Pro zatřídění úseků je rozhodu-

být dokončeny další stavební akce „Silnice II/610

a hradí dopravcům ztrátu (kompenzaci), která

jící procento porušení plochy v úseku poruchou

Turnov – hranice Libereckého kraje“, „Silnice

vzniká provozem stanoveného rozsahu veřejné

s největším – rozhodujícím rozsahem poruch.

III/2904 Oldřichov v Hájích, humanizace“ a „Sil-

drážní osobní dopravy a veřejné linkové dopravy.

Z hodnocení vyplývá, že 617 950 m (29,80 %) silnic

nice II/270 Doksy – Dubá“ a dále by měly být zahá-

Na základě optimalizačních kroků a propojení jed-

II. a III. třídy v Libereckém kraji je hodnoceno jako

jeny stavební akce „Silnice II/268 Mimoň – hranice

notlivých druhů doprav se daří přes rostoucí ceny
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Doprava
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Ještědská železnice (smlouva do prosince 2029)

jako v předchozích letech a v některých oblas-

a Severojižní železnice (smlouva do prosince 2022,

obslužnost autobusy veřejné linkové dopravy v ob-

obslužnosti v autobusové dopravě na části území

tech nabídku spojení i rozšířit. Neopomenutelnou

jedná se o doobjednávku rychlíků smluvně zajiš-

jemu 14,797 mil. km.

Libereckého kraje. Společnost Autobusy LK, s. r.o.

skutečností je i podíl obcí, které na úhradu ztráty

těných Ministerstvem dopravy ČR). S dopravcem

přispěly a od roku 2009 i podíl státu na úhradu

České dráhy, a.s. byly uzavřeny tři smlouvy – pro-

LK, s.r.o. a je jejím jediným společníkem. Společ-

regionální železniční dopravy. V roce 2019 uhradil

vozní soubor DMU 120 (smlouva do prosince 2029

nost Autobusy LK, s.r.o. má jako vnitřní dopravce

Liberecký kraj za zajištění dopravní obslužnosti

byla uzavřena na základě společného řízení s Ús-

částku ve výši 738,838 mil. Kč (včetně účelové

teckým krajem), LK – Východ (smlouva do pro-

dotace z MD ve výši cca 97,561 mil. Kč), která byla

since 2021 s ohledem na platnost smlouvy, kterou

na základě uzavřených smluv o veřejných služ-

má s dopravcem uzavřenou Královéhradecký kraj)

bách v přepravě cestujících veřejnou linkovou

a Železnobrodská železnice (smlouva do pro-

a drážní dopravou s Libereckým krajem vyplacena

since 2026 s ohledem na technologickou prováza-

celkem 10 dopravním společnostem (7 autobuso-

nost s Jizerskohorskou železnicí). Liberecký kraj tak

vých a 3 drážní dopravci) a dále dvěma městům

v roce 2019 objednával dopravní obslužnost vlaky

a jednomu dopravnímu sdružení obcí na základě

regionální dopravy u 3 dopravních společností na

uzavřených smluv o spolupráci při zajišťování do-

základě celkem 11 smluv (5 s Českými dráhami,

pravní obslužnosti. Cestující veřejnosti bylo za rok

2 se společností ARRIVA vlaky, 3 se společností Die

Cyklistická doprava

dalších oblastí společenského života, především

2019 nabídnuto 19,019 mil. km kolejové a silniční

Länderbahn GmbH a 1 s organizační složkou Die

V roce 2019 se Liberecký kraj zapojil do připomín-

ekonomického rozvoje, cestovního ruchu, země-

veřejné dopravy.

Länderbahn GmbH) v objemu 4,222 mil. vlkm.

kování podmínek pro aktivní mobilitu a bezmoto-

dělství a venkova, maximální možné vyrovnání

rovou dopravu z IROP v novém programovacím ob-

rozdílů v úrovni dopravní infrastruktury mezi

Od prosince 2010 je zajištěn provoz vlaků na
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V oblasti autobusové dopravy byla dopravní ob-

Liberecký kraj v roce 2019 objednával dopravní

Libereckého kraje zajistit provozování dopravní

Liberecký kraj založil společnost Autobusy

se v roce 2018 stala majoritním akcionářem ČSAD
Liberec, a.s.

Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – celkem, rok 2019
Počet obcí

Zajištění DO autobusem
i vlakem
X

S

Zajištění DO pouze
autobusem
N

X

S

Zajištění DO pouze vlakem
N

X

S

DO veřejnou dopravou
nezajištěna vůbec

N

X

S

N

počet obcí
441 300

215

91

62

72

123

87

99

1

31

21

0

35

23

DO – dopravní obslužnost veřejnou dopravou; X – pracovní den; S – sobota; N – neděle

mezinárodní trati Liberec – Hrádek n. N. – Zittau

služnost i v roce 2019 zajištěna převážně na základě

dobí 2021–2027. Současně se započala zpracovávat

oblastmi v kraji a optimalizování dopravní obsluž-

(Sasko) – Varnsdorf (Ústecký kraj) – Seifhenner-

smluv uzavřených na přechodné období v mimo-

nová Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém

nosti území veřejnou dopravou.

sdorf (Sasko)/Rybniště (Ústecký kraj) pod obchod-

řádné situaci, ve které se kraj ocitl již na konci roku

kraji pro období 2021+.

ním názvem TRILEX – dopravce Die Länderbahn

2014 z důvodu ukončení platnosti „starých“ smluv

GmbH (původní název Vogtlandbahn-GmbH) byl

k 31. 12. 2014 a z důvodu neúspěšného výběrového

k předkládání žádostí o dotaci – 6.1 Rozvoj cykli-

prvním dopravcem v Libereckém kraji, se kterým

řízení na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou

stické dopravy a 6.3 Podpora projektové přípravy

byla uzavřena smlouva na základě výběrového

linkovou dopravou (veřejná zakázka na období

cyklistických tras. Alokace byla 17 miliónů Kč.

řízení. Na základě výsledků dalšího výběrového

2014–2024). Přechodná smlouva s dopravcem

řízení je od prosince 2011 pod hlavičkou Českých

BusLine LK s.r.o. v oblasti Východ byla rozhodnu-

3,5 miliónu korun. Podpora směřovala na zvýšení

ková organizace, České mládeže 632/32, 46006

drah, a.s. zajištěn provoz na tratích Jizerskohorské

tím ÚOHS ukončena k 19. 4. 2019. Liberecký kraj

popularity a atraktivity veřejné dopravy v Libe-

Liberec VI

železnice novými moderními jednotkami Stadler.

rozdělil tuto oblast na dvě „podoblasti“ Jablonecko

reckém kraji, IDOL a karty Opuscard, podporu

Od poloviny prosince 2014 začala na základě výbě-

a Turnovsko – Semilsko, ve kterých byly na základě

výchovy na dopravních hřištích, další projektovou,

rového řízení realizovaného ve spolupráci s němec-

výsledků výběrových řízení uzavřeny dvě nové

ale i realizační přípravu území v oblasti rozvoje

kými partnery provozovat společnost Die Länder-

smlouvy. Na základě dvou nových smluv zajišťuje

cyklodopravy.

bahn GmbH (původní název Vogtlandbahn-GmbH)

dopravce BusLine LK s.r.o. dopravní obslužnost od

spěšné vlaky na lince RegionalExpres 2 Žitava –

20. 4. 2019 po dobu deseti dopravních let. V ob-

busů. V rámci podpory strategických směrů rozvoje

Liberec. V prosinci 2015 ukončila svoji platnost

lasti Sever (Liberecko) byla dopravní obslužnost

cyklodopravy se pokračovalo v projektové přípravě

smlouva s dopravcem GW Train Regio a.s., který od

zajištěna do prosince 2019 na základě přechodné

úseku Cvikov – Svor na cyklotrase Cyklostezka

roku 2010 zajišťoval provoz vlaků na trati z Koře-

smlouvy uzavřené v mimořádné situaci s doprav-

Svaté Zdislavy.

nova do Szklarske Poreby ve spolupráci s polským

cem ČSAD Liberec, a.s. Od 15. 12. 2019 je dopravní

dopravcem Przewozy Regionalne. Od prosince 2015

obslužnost v této oblasti zajištěna vnitřním do-

Státní fond dopravní infrastruktury na stavbu

je provoz na této trati zajišťován dopravcem České

pravcem Libereckého kraje (ČSAD Liberec, a.s.)

Cyklotrasa Odra Nisa – úsek Chotyně – Bílý Kostel

dráhy, a.s. v rámci vysoutěžené smlouvy na Jizer-

na základě desetileté smlouvy. V oblasti Západ

nad Nisou, lokalita Chotyně „U Hrabarů“. Další

skohorskou železnici, a to přímými vlaky Stadler

(Českolipsko) byla dopravní obslužnost zajištěna

žádost o dotaci na rekonstrukci stávajícího svislého

z Liberce. V roce 2019 Liberecký kraj uzavřel šest

do 14. 12. 2019 na základě přechodné smlouvy

dopravního značení na Frýdlantsku byla podána

nových smluv se železničními dopravci. Smlouva

s dopravcem ČSAD Česká Lípa a.s. Vzhledem

do Fondu mikroprojektů programu Interreg V –

s dopravcem Die Länderbahn GmbH na zajištění

k mimořádné situaci v této oblasti byla v prosinci

A Česká republika – Polsko.

výkonů na tzv. Východosaské síti byla uzavřena na

2019 uzavřena s dopravcem nová smlouva, která je

základě výsledků mezinárodního výběrového řízení

platná po dobu trvání této situace, maximálně však

Hlavní cíl dopravní politiky kraje

(od prosince 2019 jsou na základě této smlouvy

na dva roky.

Kvalitní dopravní infrastruktura, optimalizovaná

zajištěny spěšné vlaky na lince RegionalExpres

Stejně jako v letech minulých uzavřel Liberecký

VZ 2019

Počet
obyvatel
kraje

V dotačním fondu byly vyhlášeny 2 programy

V individuálních dotacích byly rozděleny necelé

V roce 2019 byl opět podpořen provoz cyklo-

V listopadu byla podána žádost o dotaci na

dopravní obslužnost území s ohledem na životní

2 Žitava – Liberec a od prosince 2020 i původní

kraj i v roce 2019 smlouvy s autobusovými dopravci

prostředí, napojení Libereckého kraje na republiko-

vlaky TRILEX). Dále byly uzavřeny dvě smlouvy

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., ARRIVA VÝCHODNÍ

vou a evropskou dopravní síť, zkvalitnění stávající

s dopravcem ARRIVA vlaky s.r.o. – provozní soubor

ČECHY a.s., COMPAG CZ s.r.o. a KAD spol. s r.o.

dopravní infrastruktury jako prostředku rozvoje

Sedmnáctým rokem byla aktualizována „Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje“,
která je k nahlédnutí na www.kraj-lbc.cz.
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VZ 2019

vstupních nákladů udržet stejný rozsah dopravy

Veřejné zakázky

Libereckému kraji se v roce 2019 z pohledu inves-

Výčet stavebně dokončených projektů v roce 2019

Oddělení veřejných zakázek vyhodnotilo za rok

tic velmi dařilo. Mezi významné investiční akce

je opravdu dlouhý, za zmínku určitě stojí také

2019 veřejné zakázky, zadávané dle zákona č.

vány principy odpovědného veřejného zadávání.

probíhající v roce 2019 patří bezesporu celková

projekt „Pro horolezce neexistují hranice“, který

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve

Jedním z nich byla realizace předběžné tržní

rekonstrukce budovy „D“, kde vyroste mimo jiné

přinesl v prostorách Muzea Českého ráje v Tur-

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

konzultace pro „Provoz stravovacího centra

také Inovační centrum - podnikatelský inkubátor.

nově novou budovu expozice.

a také veřejné zakázky malého rozsahu s předpo-

v budově „D“. V rámci předběžné tržní konzultace

kládanou hodnotou 500.000,– Kč bez DPH a vyšší.

zadavatel informoval o svých záměrech a poža-

Předpokládané hodnoty veřejných zakázek

davcích. Předběžná tržní konzultace byla vedena

Investice na celkovou rekonstrukci budovy se po-

Rok 2019 byl rokem, kdy se začaly připravo-

hybují přes 312 mil. Kč. Na tuto akci bude navazo-

vat další projekty spolufinancované z EU. Jedná

vat „Revitalizace dolního centra Liberce“, která je

se o přípravu projektů z Operačního programu

byly ve výši 905.437.530,– Kč. Smlouvy byly

tak, aby nebyla narušena hospodářská soutěž ani

nyní v projektové přípravě.

Životního prostředí, kde dojde k zateplení budov

následně uzavřeny na částku 786.393.504,– Kč.

zásady zadávání veřejných zakázek ve smyslu
§ 6 ZZVZ.

Mezi další vydařené investiční akce finan-
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Při zadávání veřejných zakázek byly uplatňo-

u deseti příspěvkových organizací zřizovaných

Liberecký kraj tak uspořil 119.044.026,– Kč, tedy

cované z rozpočtu LK patří přístavba lůžkového

Libereckým krajem. Dalším velkým projektem

13 %, z původně stanovené hodnoty veřejných

evakuačního výtahu v Domově důchodců v Rokyt-

z Integrovaného regionálního operačního pro-

zakázek. Jednalo se především o veřejné zakázky

ných zakázek u příspěvkových organizací nyní

nici nad Jizerou, která byla dokončena na konci

gramu je Transformace pobytových zařízení

na stavby pozemních komunikací, rekonstrukce

nově administruje oddělení veřejných zakázek

roku 2019, dále proběhla modernizace zázemí pro

Domov Sluneční Dvůr v Jestřebí, kde v roce 2019

objektů, demolice havarijních objektů nebo do-

všechny veřejné zakázky příspěvkových organi-

sportovce u Gymnázia Dr. Antona Randy v Jab-

byly zahájeny stavební práce na dvou ze tří loka-

dávky a vybavení v rámci projektů Center odbor-

zací s předpokládanou hodnotou 500.000,– Kč

lonci nad Nisou. Díky investicím Libereckého

lit, a to konkrétně v lokalitách Sosnová u České

ného vzdělávání Libereckého kraje.

bez DPH a vyšší.

kraje se také podařila oprava fasády a zpevněných

Lípy a Lada. Liberecký kraj pracuje na projektech

V elektronických aukcích jsou již několik let zadá-

ploch u objektu Střední průmyslové školy v České

„Školy bez bariér“, které budou zařazeny do In-

vány veřejné zakázky na nákup tonerů, propagačních

ročník Konference k problematice ZZVZ pro „za-

Lípě. Zdravotnická záchranná služba Libereckého

tegrovaného programu rozvoje území. Osm škol

předmětů, kancelářských a hygienických potřeb.

kázkáře“ všech krajů.

kraje se v roce 2019 prostřednictvím finančních

v Liberci a v Jablonci nad Nisou bude díky tomuto

Touto formou se osvědčil nákup tiskáren a dalších IT

prostředků z LK dočkala zahájení výstavby nové

projektu bezbariérových – jedná se o gymnázia,

komponentů. V roce 2019 se také uskutečnil nákup

výjezdové stanice v Rokytnici nad Jizerou.

obchodní akademie a střední odborné školy.

elektřiny a plynu na burze pro úřad, příspěvkové

Dále Liberecký kraj dokončil v letošním roce

organizace a obce. Pro zadávání veřejných zakázek

akce spolufinancované z EU, a to z dotačního pro-

na služby technického dozoru investora nebo služby

gramu Operační program Životního prostředí, kde

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

hlavním cílem je snížení energetické náročnosti

byl použit dynamický nákupní systém.

veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných
zdrojů energie. Jednalo se o tyto objekty: budova
Střední odborné školy a Středního odborného
učiliště v České Lípě pavilon B v ulici 28. října
a budova Střední školy hospodářské a lesnické ve
Frýdlantu v ulici Zámecká.
Liberecký kraj může být hrdý, že dokázal
v roce 2019 dokončit stavební práce na projektech
„Centra odborného vzdělávání“ v sedmi středních
školách v Libereckém kraji, kde jsou investiční
náklady jen na stavební část v hodnotě 320 mil. Kč.
Další nemalé finanční prostředky byly použity na
vybavení technologií, strojů a zařízení cca ve výši
176,5 mil. Kč. Dalším investičním projektem, který
stavebně probíhal v roce 2019 je Modernizace
Severočeského muzea – 2. etapa, kde se náklady
na stavební práce pohybují ve výši 96 mil. Kč.

VZ 2019

VZ 2019

Odbor investic a správy
nemovitého majetku

V rámci optimalizace procesu zadávání veřej-

V roce 2019 uspořádal Liberecký kraj druhý
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376 mil. Kč
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Resort zdravotnictví

VZ 2019

přístrojové vybavení
páteřních nemocnic

VZ 2019

podpora zdravotní péče
Libereckým krajem

30 mil. Kč

Resort
zdravotnictví

VZ 2019

Zdravotnictví
Rozvoj zdravotních služeb, podpora kvality
péče

5. 1.111.500 Kč – zajištění večerní zubní pohoto-

V roce 2019 investoval Liberecký kraj do fungování,

6. 144.398.569 Kč – ostatní dotace do zdravotnic-

vostní služby

podpory a rozvoje zdravotnictví 376.052.855 Kč.

kých zařízení (viz tabulka),

V tomto finančním objemu je především zahrnuto:

7. 2.172.986 Kč – schválené dotace v rámci Dotač-

1. 206.570.000 Kč – příspěvky na provoz příspěv-

ního fondu Libereckého kraje pro oblast zdra-

kovým organizacím,

votnictví.

Lípa částkou 30.000.000 Kč, na základě smlouvy

rámcové smlouvy a 4 kusů vozidel pro lékaře

o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál. Dále

v potkávacím systému. Na jaře 2019 byla zahájena

v rámci podpory nemocnic v regionu, obdržela

výstavba nové výjezdové základny v Rokytnici

nemocnice 8.000.000 Kč na dokončení zateplení

nad Jizerou, předpoklad kolaudace je červen 2020.

objektů areálu nemocnice. Liberecký kraj v začátku

V loňském roce probíhaly práce na projektové

roku poskytnul nemocnici návratnou finanční

dokumentaci na rekonstrukci a dostavbu výjezdové

výpomoc ve výši 50.000.000 Kč na předfinancování

základny v Liberci na letišti. Dále byl připraven

pořízení přístrojového vybavení projektů financo-

projekt Technické světelné vybavení heliportu Le-

vaných z Integrovaného regionálního operačního

tecké záchranné služby pro režim návratu vrtulníku

programu (IROP – návazná péče). V nemocnici

v noci. Termín zahájení prací je plánován na jaro

bylo v dubnu otevřeno zrekonstruované gyne-

2020, dokončení v létě 2020. Zdravotnická zá-

kologicko – porodnické oddělení a v listopadu

chranná služba LK též úspěšně zrealizovala projekt

byl zahájen provoz magnetické rezonance. Oba

AED pro Liberecký kraj II. fáze a vybavila tak řadu

projekty byly financovány z IROP a se spoluúčastí

dalších turisticky významných míst laickým defib-

Libereckého kraje.

rilátorem pro záchranu života.
Liberecký kraj podpořil páteřní nemocnice

valy přípravy projektu „Modernizace KNL“, na

v kraji celkovou částkou 30.000.000 Kč, tyto fi-

Liberecký kraj svojí dotační politikou podporuje

který se Liberecký kraj zavázal přispívat po dobu

nanční prostředky byly směřované převážně do

rozvoj zdravotních služeb a podílí se tak na zvyšo-

dvaceti let 50 mil. Kč ročně. Na základě uzavřené

přístrojového vybavení nemocnic. Dále pokračo-

vání standardu kvality poskytované péče.

smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní

vala finanční podpora Hospice sv. Zdislavy částkou

4. 1.302.600 Kč – vyrovnávací platba na zajištění

kapitál připsal Liberecký kraj na transparentní

2.200.000 Kč.

lékařské pohotovostní služby v oboru zubní

účet platbu 52.777.780 Kč na I. etapu moderni-

lékařství v Krajské nemocnici Liberec, a.s.

zace. V září 2019 schválilo Zastupitelstvo Libe-

Zdravotní politika – podpora veřejného zdraví

reckého kraje návrh nového finančního rozsahu

V rámci Dotačního fondu Libereckého kraje bylo

projektu „Modernizace KNL – Etapa č. 1“ a návrh

v roce 2019 v oblasti zdravotnictví schváleno k pod-

nového způsobu financování při využití příplat-

poře celkem 93 projektů v úhrnném finančním

kové povinnosti všech tří akcionářů a Krajské

objemu 2.172.986 Kč. V Dotačním programu č. 9.1

nemocnice Liberec, a.s. pouze do roku 2024 a dále

„Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro

s využítím úvěru Libereckého kraje. Nově schvá-

zdravotně/tělesně postižené občany“ bylo pod-

lený celkový finanční objem projektu „Moder-

pořeno celkem 47 projektů v objemu 1.096.710 Kč,

ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci,
3. 15.497.200 Kč – vyrovnávací platba na poskytování lékařské pohotovostní služby,
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Subjekt
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v plánované obnově 6 kusů velkých sanit v rámci

V Krajské nemocnici Liberec (KNL) pokračo-

2. 5.000.000 Kč – vyrovnávací platba na zajištění

Zdravotnická záchranná služba LK pokračovala

modernizace Nemocnice s poliklinikou Česká

IČ

Název projektu

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. 27283518

Modernizace objektů a vybavení.

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s. 27283518

Dokončení zateplení objektů areálu Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa a.s.

Poskytnuté finanční
prostředky (Kč)
30.000.000
8.000.000

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

27283933

Financování I. etapy Modernizace KNL

52.777.780

nizace KNL – Etapa č. 1“ je kalkulován v částce

v programu č. 9.2 „Podpora preventivních a lé-

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

27283933

Nákup radioterapeutického CT simulátoru

15.000.000

1.999,167 mil. Kč bez DPH resp. 2.420 mil. Kč

čebných projektů“ bylo podpořeno 40 projektů

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

27283933

Navýšení základního jmění společnosti na nákup
Nemocnice Frýdlant

včetně DPH.

v objemu 775.290 Kč a v programu č. 9.3 „Podpora

MMN, a.s.

05421888

8.639.127

Přístrojové vybavení MMN

3.500.000

V Léčebně respiračních nemocí Cvikov byly

Město Jablonec nad Nisou

00262340

investiční dotace – přístrojové vybavení, sanitní vůz

3.500.000

započaty přípravy projektu „Snížení energetické

Horská služba ČR, o.p.s.

27467759

Horská služba v regionu Libereckého kraje – vybavení
zdravotnickými pomůckami

200.000

náročnosti a vnitřní úpravy pavilonu C“, v areálu

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje, p. o.

46744991

ZZS LK – AED pro Liberecký kraj II. fáze

581.662

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje, p. o.

46744991

Nákup 6 kusů vozidel RLP/RZP

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

28700210

Provozování lůžkového Hospice sv. Zdislavy

20.000.000
2.200.000

VZ 2019

V roce 2019 Liberecký kraj pokračoval v podpoře

osob se zdravotním postižením“ bylo podpořeno
6 projektů v objemu 300.986 Kč.
Odbor zdravotnictví v průběhu roku 2019 napl-

dětské léčebny, ve spolupráci s investičním odbo-

ňoval úkoly Akčního plánu 2019–2020 Zdravotní

rem a odborem regionálního rozvoje KÚ LK. Před-

politiky Libereckého kraje – dlouhodobý program

pokládané náklady projektu jsou 13.978.840 Kč.

zlepšování zdraví obyvatel Libereckého kraje,

V léčebně pro dospělé v Martinově údolí byly

zpracovaného na podkladě dokumentu „Zdraví

realizované dvě akce. Došlo k rekonstrukci zásuv-

2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví

kových obvodů v 23 pokojích pro pacienty a pro-

a prevence nemocí“, jehož účelem je především

běhla výměna potrubí na studenou vodu, které bylo

stabilizace systému prevence nemocí a ochrany

v havarijním stavu, výměna obkladů, umyvadel,

a podpory zdraví a nastartování účinných a dlou-

baterií a vymalování pokojů. Celkové náklady na

hodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení

tuto rekonstrukci se vyšplhaly na 2.778.000 Kč.

zdravotního stavu populace. V dubnu 2019 se usku-

V areálu dětské léčebny byly instalované venkovní

tečnila zahraniční pracovní cesta v rámci 9. rea-

herní prvky pro velké děti a dospělé, byla zakou-

lizačního programu spolupráce Libereckého kraje

pena vzduchová trampolína, sněžné dělo a pro

s kantonem St. Gallen ve Švýcarsku k problematice

zimní bruslení slouží lední plocha. Tyto doplňky

podpory pohybu, zdravého stravování a dentální

napomáhají ke zvýšení atraktivnosti dětské léčebny

profylaxe u dětí. Výsledkem je přenesení někte-

pro děti a jejich doprovod.

rých projektů do podmínek v Libereckém kraji.
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Dohodnuta byla i reciproční návštěva delegace ze
St. Gallenu v Liberci v dubnu 2020.

služeb (NRPZS): NRPZS je zpřístupněn široké

Pokračovala aktivní spolupráce v rámci imple-

veřejnosti http://nrpzs.uzis.cz/index.php?p-

mentace reformy psychiatrické péče v Libereckém

g=vyhledavani-poskytovatele--pro-verejnost

kraji. Mimo problematiky pro dospělé pacienty

Pracovníci správního oddělení jsou editoři

byla vytvořena pracovní skupina pro oblast dětí

NRPZS a průběžně spolupracují se správcem

a duševního zdraví, tzv. pedopsychiatrie, která se

registru – Ústavem zdravotnických informací

dlouhodobě bude zabývat dětmi a jejich duševním

a statistiky (ÚZIS) na inovaci NRPZS.
–– Kontrolní činnost: V roce 2019 bylo provedeno

Na závěr kalendářního roku 2019 zorganizoval

celkem 6 kontrol přenesené působnosti, z toho

odbor zdravotnictví akci zaměřenou na prevenci

5 kontrol poskytovatelů zdravotních služeb

nádorů s názvem „Prsakoule“, kde si účastníci

a 1 kontrola obce s rozšířenou působností.

mohli vyzkoušet samovyšetření na praktických
modelech, školitelé z řad mediků zodpověděli do-

Dle zákona o specifických zdravotních službách2

tazy, rozdali edukační brožury.

–– Přezkum lékařských posudků: V roce 2019

VZ 2019

zdravím.

VZ 2019

–– Národní registr poskytovatelů zdravotních

bylo přijato celkem 17 návrhů na přezkoumání

Další činnosti ve zdravotnictví – přenesená
působnost

lékařských posudků (LP), z toho 9 návrhů na

Dle zákona o zdravotních službách

z povolání (NzP), 8 návrhů na přezkoumání LP

–– Správní řízení: V roce 2019 bylo vedeno celkem

o zdravotní způsobilosti k práci.

1

přezkoumání LP o uznání/neuznání nemoci

266 správních řízení dle zákona o zdravotních
službách: z toho uděleno 59 nových oprávnění,
137x rozhodnuto o změně oprávnění, 6x vydáno povolení k poskytování preventivní péče
mimo zdravotnické zařízení, 26x rozhodnuto
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o odejmutí oprávnění, 32x rozhodnuto o odejmutí oprávnění (přechod FO na PO). Dále bylo
6x oprávnění k poskytování zdravotních služeb
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přerušeno na žádost poskytovatelů.
–– Stížnosti: Celkem přijato 22 stížností na poskytování zdravotních služeb nebo činností
souvisejícími se zdravotními službami, z toho 1x
k prošetření stížnosti byl ustaven nezávislý odborník a 1x nezávislá odborná komise, 2x stížnost předána k přímému vyřízení poskytovateli
zdravotních služeb, 4x stížnost postoupena
příslušnému správnímu orgánu, 1x anonym.
–– Zdravotnická dokumentace (ZD): Vyřízeno
cca 1450 žádostí o předání ZD nově zvoleným
poskytovatelům zdravotních služeb. V roce 2019
ukončilo činnost 16 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 2019 činil cca 55 tis. spisů
zdravotnické dokumentace. Krajský úřad převzal od roku 2004 zdravotnickou dokumentaci
od celkem 87 poskytovatelů zdravotních služeb
(k 31. 12. 2019). Průběžně probíhá archivace ZD.

1 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
2 Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
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667,5 mil. Kč 58,9 mil. Kč
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Oddělení sociální práce

14 žádostí o zařazení do evidence žadatelů vhod-

V rámci protidrogové politiky byla podpořena

ných stát se pěstouny a 7 žádostí o zařazení do

tradiční kampaň Společně proti kouření. Nový Plán

evidence osob, které mohou vykonávat pěstoun-

protidrogové politiky Libereckého kraje na období

skou péči po přechodnou dobu. Celkem bylo zpro-

2019–2022 stanovil priority na uvedené období

středkováno předání 29 dětí do náhradní rodinné

a jeho prostřednictvím Liberecký kraj nabídl mož-

péče. 8 dětí z LK bylo svěřeno do péče budoucích

nost všem aktérům zapojit se do realizace krajské

pěstounů, včetně dvou dětí menšinového etnika.

protidrogové politiky, byly vyplaceny individuální

21 dětí bylo svěřeno do péče budoucích osvojitelů,

dotace na podporu služeb a programů v celkové

včetně 5 dětí menšinového etnika. 8 dětí z jiných

částce 4,1 mil. Kč. Za podpory nejen Libereckého

krajů našlo rodinu u žadatelů zařazených v evidenci

kraje byl otevřen Dům humanity Liberec, ve kterém

KÚ LK. Pokračovala stálá kampaň „MÍT DOMOV

jsou pod jednou střechou služby organizace Most

A RODINU – Samozřejmost nebo vzácnost?“. Bě-

k naději, z. s. Ve spolupráci s agendou Rodinné po-

hem měsíce srpna probíhala ve vestibulu krajského

litiky LK vznikl projekt „Mýtus zvaný jehla“, který

úřadu výstava o činnosti Pracovní skupiny pro

reaguje na kusé, či přímo nepravdivé informace

vyhledávání náhradních rodičů, která představila

týkající se nálezu stříkaček na veřejných mís-

její působení od roku 2014. V říjnu se konal Týden

tech, kde se často pohybují rodiny s dětmi (parky,

náhradního rodičovství, jehož mediální tváří byl

pískoviště apod.). Opatření nastavená v rámci

známý herec Karel Zima. Byla zřízena nová in-

rodinné politiky byla naplňována 35 aktivitami, na

dividuální dotace určená osobám pověřeným KÚ

kterých se podílelo velké množství realizátorů od

LK k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, byla

nestátních neziskových organizací, přes Liberecký

zintenzivněna metodická činnost vůči pracovníkům

kraj, školy, školská zařízení, obce a další. Celkově

orgánů SPOD zaměřeným na týrané, zanedbávané

bylo na prorodinné aktivity v roce 2019 vyčleněno

a zneužívané děti a děti v rodinách s domácím

58.936.041,47 Kč, z toho přes 91% představovaly

násilím. Tito specialisté měli možnost sjednotit své

dotace od Libereckého kraje. U příležitosti Dne ro-

postupy s pracovníky Policie ČR a Intervenčního

diny byl pro širokou veřejnost uspořádán seminář

centra Liberec, bylo jim umožněno prohloubit své

s názvem Rodina jako sociální děloha. Liberecký

dovednosti v oblasti využívání speciálních technik

kraj uzavřel s Agenturou pro sociální začleňování

sociální terapie při práci s dětmi, které jsou ak-

Memorandum o spolupráci a koordinaci činnosti při

téry domácího násilí. V Libereckém kraji vykonává

vytváření a realizaci komplexních politik sociálního

veřejné opatrovnictví osob omezených ve svépráv-

začleňování na území kraje a Deklaraci o spolupráci

nosti 54 obcí. Pro jejich pracovníky byl otevřen

při realizaci projektu „Agentura jako inovační aktér

vzdělávací cyklus opatrovnictví a podpory osob

politiky sociálního začleňování“. V průběhu celého

vedený Mgr. Radkou Pešlovou. Cyklus 9 přednášek

roku probíhala součinnost při realizaci projektu

přináší celkové pojetí opatrovnictví dospělých a je

„Města a inkluzivní strategie“, který je zaměřen na

rozložen do tří let. V oblasti sociální práce byli pro-

orgány, které řídí státní správu v oblasti migrace

školeni zaměstnanci pověřených obecních úřadů

Most k naději .......... Felberova 256/11, Liberec

a integrace na národní, regionální i lokální úrovni

a obecních úřadů s rozšířenou působností v dvou-

Terénní programy .............................. 728 511 619

či ovlivňují směřování integrační politiky. Z Dotač-

denních seminářích na téma „Motivační rozhovor

ního fondu LK programu č. 5.1 – Podpora integrace

jako speciální metoda sociální práce“. Byly uspořá-

národnostních menšin a cizinců byly rozděleny

dány dvě tradiční sbírky ošacení mezi zaměstnanci

finanční prostředky ve výši 939.769,– Kč celkem 13

krajského úřadu pod názvem „Dejte věcem druhou

organizacím. V oblasti náhradní rodinné péče bylo

šanci“. Ošacení bylo předáno organizacím Pomoc

přijato 20 žádostí o zařazení do evidence osvojitelů,

v nouzi Liberecko, z. s. a Farní charita Česká Lípa.

VZ 2019

VZ 2019

Sociální věci
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MÝTUS ZVANÝ JEHLA

NÁLEZ
Nalezenou injekční stříkačku nikdy neberte do ruky!!!
Kontaktujte pracovníky Terénních programů nebo Městskou policii;
popište místo a čas nálezu. Nález můžete také nahlásit v K-centru
Liberec.
V případě, je-li to možné, počkejte na místě nálezu do příjezdu policie,
či pracovníků Terénních programů. O stříkačku se díky tomu nikdo
neporaní.

POMÁHÁME CHRÁNIT VAŠE ZDRAVÍ

K-centrum ................................................ 775 624 246
Městská policie ....................................................... 156

Oddělení pokračovalo v realizaci projektů finan-

zahájena výběrová řízení pro realizaci staveb a byly

doma II., díky kterému se v kraji daří transformovat

covaných z Operačního programu Zaměstnanost

zahájeny stavební práce v některých lokalitách:

a zkvalitňovat terénní služby pro potřebné.

– „Podpora a rozvoj služeb pro rodinu a děti v LK“,

–– „APOSS Liberec p. o. – výstavba domácností

„Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK“

pro osoby se zdravotním postižením“, byl

pokračovalo v r. 2019 v realizaci dvou projektů

služeb Libereckého kraje. Této finanční podpory

a nově byla zahájena realizace projektu „Systémová

dokončen projekt pro výstavbu objektu v lokalitě

spolufinancovaných Evropským sociálním fondem

využilo 94 služeb. Finanční prostředky byly určeny

podpora práce s rodinou v LK“.

Nová Ves. Byla podána žádost o dotaci do IPRÚ.

prostřednictvím Operačního programu zaměst-

na krytí nákladů v době, kdy ještě nebyla k dispozici

Byly zahájeny kroky vedoucí k odkupu nemovi-

nanost a státním rozpočtem celkovou částkou

dotace na sociální služby ze státního rozpočtu. Do-

tostí v dalších lokalitách.

127,5 mil. Kč.

taci určenou na předfinancování obdrželo 42 orga-

–– „Transformace – Domov Sluneční dvůr,
p. o.“, byly zahájeny stavební práce v lokalitách

nitě pro osoby se zdravotním postižením v Liberec-

věcí. Investiční akce byly zaměřeny na rozvoj

Sosnová, Lada. U lokality Jestřebí byla zahájena

kém kraji“ si klade za cíl podpořit cílovou skupinu

příspěvkových organizací v duchu humanizace

veřejná zakázka na výběr zhotovitele.

klientů se zdravotním postižením v jednotlivých lo-

a transformace sociálních služeb a jejich zkvalitnění obecně.

Události roku 2019

Více jak 9 mil. kraj podpořil sociální služby prostřednictvím individuálních dotací.
V roce 2019 bylo provedeno oddělením rozvoje

kalitách v rámci celého Libereckého kraje a začlenit

a financování sociálních služeb celkem 28 kont-

je do společnosti, případně na trh práce. Působením

rol v samostatné působnosti a bylo zkontrolováno

projekt byl ukončen.

sociálních služeb by mělo být umožněno klientům

50 sociálních služeb.

–– „Transformace zařízení Služby sociální péče

setrvat ve svém domácím prostředí a zapojit se do

Kontrolní činnost byla zaměřena na kontrolu

Leden 2019

TEREZA“, byla zahájena projektová příprava

komunitního života. V rámci projektu prozatím bylo

plnění podmínek smluv u příjemců dotací dotač-

Slavnostní otevření budovy Domova pro osoby se

novostavby objektu v Semilech a byla připra-

uzavřeno 15 smluv s 9 poskytovateli, kteří zajišťují

ních programů na základě uzavřených smluv.

zdravotním postižením v Partyzánské ulici v České

vena smlouva pro odkup pozemku.

služby „Sociální rehabilitace“, „Podpora samo-

příspěvková organizace.
Únor 2019

Další projekty mimo transformaci sociálních
služeb – humanizace zařízení domovů pro
osoby se zdravotním postižením:

Otevření kavárny a cukrárny pro veřejnost i uži-

–– „Domov Raspenava, p. o. – výstavba domů pro

Celkový objem zkontrolovaných finančních pro-

statného bydlení“, „Sociálně terapeutické dílny

středků u finančních kontrol provedených v roce

a „Osobní asistence“ pro osoby s chronickým du-

2019 činil 53.313.554 Kč.

ševním onemocněním, osoby s mentálním i tělesným postižením a osoby s kombinovanými vadami.

Na základě provedených kontrol bylo uloženo
7 nápravných opatření.

Mezi aktivity druhého projektu „Podpora

Oddělení zpracovalo krajskou žádost o nein-

vatele v Domově pro seniory ve Vratislavicích nad

osoby zdravotně postižené“, byla podána žádost

procesů střednědobého plánování, síťování a fi-

vestiční dotaci ze státního rozpočtu na rok 2020 na

Nisou.

o dotaci do Integrovaného regionálního operač-

nancování sociálních služeb v Libereckém kraji“,

podporu financování sociálních služeb. Celkový po-

ního programu, výzvy č. 82. Finance nebyly z vý-

který byl ukončen k 31. 12. 2019, patří rozšíření IT

žadavek, který byl zaslán na MPSV činí 997 mil. Kč.

zvy obdrženy, projekt bude připraven do dotač-

aplikace ke sledování a plánování sociálních slu-

ního programu v dalším programovém období.

žeb, jejíž hlavním cílem je umožnit transparentní

Dotace

náhled na kofinancování sociálních služeb. Dále

V dotačním programu 5.1 Podpora integrace národ-

projekt podpořil vzdělávání pracovníků krajského

nostních menšin a cizinců bylo v roce 2019 poskyt-

úřadu i obcí, byla vytvořena metodika pro kontrolní

nuto 13 žadatelům celkem 939.769 Kč. Více infor-

Březen 2019
Kavárna Domov v Raspenavě oslavila první výročí
Resort sociálních věcí
Sociální věci

nizací.

denních služeb Jablonec nad Nisou, p. o.“,

–– „Transformace zařízení Domov a Centrum

Lípě pro 8 klientek zařízení Domov Sluneční dvůr,
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První projekt „Podpora a rozvoj služeb v komu-

v příspěvkových organizacích resortu sociálních

otevření.

–– „Rekonstrukce 3.NP Jedličkova ústavu“, byla
podána žádost o dotaci do IPRÚ.

Říjen 2019
Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem,

Další významné investiční akce

činnost a metodika pro obce k možnostem kofinan-

mací o dotačním programu – V. Strouhal.

příspěvková organizace, oslavil 60 let výročí od

–– Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková or-

cování sociálních služeb.

Nově byl otevřen dotační titul pro spolufinancování

založení.

ganizace – příprava realizace přístavby DZR pro
navýšení kapacity.

Listopad 2019
Nové vedení v organizaci Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, ředitelem
byl jmenován Ing. et Bc. Jan Sembner.

–– Dokončení projektové přípravy pro výstavbu ob-

Oddělení za spolupráce s poskytovateli sociál-

osob pověřených k výkonu sociálně právní ochrany

ních služeb a obcemi kraje spustilo aplikaci k řízení

dětí, do něj se přihlásili 3 žadatelé – subjekty, které

sítě sociálních služeb, čímž se usnadní komuni-

splňují účel poskytované dotace. Celková poskyt-

jektu „Dům Jana pro klienty s RS“ v Hodkovicích

kace mezi krajem, poskytovateli sociálních služeb

nutá částka v roce 2019 byla 208.171 Kč.

nad Mohelkou.

a zvláště obcemi, coby zadavately služeb na svém

Dotace v oblasti protidrogové politiky – celkem

území.

4 žadatelé, celková poskytnutá částka 4.100.000 Kč.

–– Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková

Dokončení rekonstrukce objektu v Zeyerově

organizace – dokončení rekonstrukce kuchyně

ulici pro zařízení APOSS Liberec, příspěvková

v celkovém objemu 3,3 mil. Kč.
–– Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace –

Výstupem projektu bylo také zprovoznění

Více informací o dotacích v protidrogové politice

Katalogu sociálních služeb Libereckého kraje.

Mgr. J. Pavlů.

Katalog v elektronické podobě je dostupný na

Individuální dotace v oblasti sociálních věcí včetně

dokončení rekonstrukce objektu pro DOZP

www.socialnisluzbylk.cz a aplikaci je možné vyu-

záštit resortu sociálních věcí – byly poskytnuty

Prosinec 2019

v Partyzánské ulici v České Lípě, celkové náklady

žívat prostřednictvím mobilní aplikace do chytrých

dotace 25 subjektům celkem na 28 projektů. Nej-

Slavnostní předání sociálního automobilu zařízení

8 mil. Kč.

telefonů, dostupných na Google play a App Store

větší dotace byla poskytnuta zapsanému spolku

(viz QR kód v letáku).

Slunce všem na přístavbu odlehčovacích služeb

organizace.

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad
Nisou, příspěvková organizace.

–– Investiční akce hrazené z účelových příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v celkovém objemu 20,2 mil. Kč.

Transformace a humanizace sociálních služeb
V roce 2019 probíhala dále příprava projektů za-

Oddělení realizovalo mnohá dotační řízení za

VZ 2019

VZ 2019

V roce 2019 probíhala realizace investičních akcí

služeb, které jsou součástí Základní sítě sociálních

Turnov, jednalo se o dofinancování projektu ve

účelem poskytnutí neinvestiční podpory poskyto-

výši 2.779.842 Kč. Vznik Centra denních služeb byl

vatelům sociálních služeb. Pro tato dotační řízení se

v souladu se strategickým dokumentem LK Střed-

Oddělení rozvoje a financování sociálních
služeb

podařilo získat v průběhu roku finanční prostředky

nědobým plánem rozvoje sociálních služeb v LK

měřených na transformaci a humanizaci sociálních

z kapitoly 313 – státního rozpočtu MPSV v celkové

2014–2017, se strategickým cílem č. 3: Podpora in-

služeb pro osoby se zdravotním postižením, pro-

V roce 2019 se kraj stal nefinančním partnerem

výši 667,5 mil. Kč. V r. 2019 kraj z těchto zdrojů

tegrace osob se zdravotním postižením do běžného

bíhala nejen projektová příprava, ale byla rovněž

projektu Pečovatelská služba – příležitost pro život

podpořil 223 sociálních služeb.

života. Jedná se o ojedinělého poskytovatele v LK
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Oddělení příspěvkových organizací

Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb

Dále Liberecký kraj v roce 2019 poskytl 9,9 mil.
Kč, které byly určeny na předfinancování sociálních
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MGR. KV

ĚTUŠE

SLUKOVÁ, PH.D.

VSTUP ZDARMA.
KAPACITA SÁLU JE OMEZENA.

18 let s těžkým mentálním postižením a poruchami

V roce 2019 byly realizovány tyto významné
akce a činnosti:

autistického spektra (dále PAS), kteří nemohou být

–– Velikonoční trhy – výstava a prodej výrobků
zařízení sociálních služeb Libereckého kraje –

zapojeni do pracovního procesu a nikdy nebudou

10. 4. 2019

moci fungovat samostatně.

–– Víkendové setkání pro rodiny dlouhodobých pěs-

projektu „Burza filantropie v Libereckém kraji“,

tounů z Libereckého kraje, Jablonec nad Jizerou,

a to na základě spolupráce s odborem regionálního

Končiny, Horský hotel Stráž – 14.–15. 6. 2019

rozvoje, který projekt navrhl a dále jej rozpraco-

–– Ocenění Pečovatelka roku, Kulturní a společenské centrum v Liberci – 12. 10. 2019

vává.
Na základě dohody Mgr. Pavla Svobody, radního

–– XI. ročník AT semináře na téma „Dětská a dorostová adiktologická péče“, Tvrz KRASSA,

pro resort sociálních věcí LK a nakladatelství

Chrastná – 31. 10.–1. 11. 2019

VLTAVA LABE MEDIA a.s. bylo v listopadu 2019
dohodnuto pokračování projektu „Příběhy pamět-

–– Víkendové setkání pěstounů na přechodnou dobu

níků Libereckého kraje“. Jedná se o redakční seriál

a jejich rodin zařazených v evidenci Krajského

životních zážitků a pamětí pamětníků z Liberec-

úřadu Libereckého kraje, Jablonec nad Jizerou,
Končiny, Horský hotel Stráž – 4.–5. 10. 2019

kého kraje, které jsou spojené s naším krajem, jde
o společný projekt příspěvkových organizací LK

–– Vánoční trhy – výstava a prodej výrobků zařízení
sociálních služeb Libereckého kraje – 27. 11. 2019

– domovů seniorů s Krajským úřadem Libereckého
kraje a Deníkem Severní Čechy / VLTAVA LABE

VZ 2019

Odbor sociálních věcí se zavázal participovat na

–– Vánoční koncert pro pěstouny a jejich rodiny

MEDIA a.s. Finanční příspěvek z rozpočtu LK činí

z Libereckého kraje, kavárna Pošta, Liberec,

216.720 Kč.

nám. Dr. E. Beneše – 19. 12. 2019

Název příspěvkové organizace

Ulice

Jedličkův ústav, příspěvková organizace

Lužická 920/7

Město
Liberec 1

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace Tanvaldská 269

Liberec 30

OSTARA, příspěvková organizace

Pivovarská 693

Cvikov

Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace

Jestřebí 126

Jestřebí

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Hradecká 2905

Česká Lípa

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace

Benešov u Semil 180

Benešov u Semil

Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace

Benešova 1

Sloup v Čechách

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace

Dolní Rokytnice 291

Rokytnice nad Jizerou

Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace

ul. V. Nezvala 87/14

Jablonec nad Nisou

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

Velké Hamry 600

Velké Hamry

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace

U Sila 321

Liberec 30

Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace

Zámecká 39/IV

Český Dub

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

Jindřichovice pod
Smrkem 238

Jindřichovice pod
Smrkem

Dům seniorů Liberec-Františkov, příspěvková organizace

Domažlická 880/8

Liberec 3

Domov Raspenava, příspěvková organizace

Fučíkova 432

Raspenava

APOSS Liberec, příspěvková organizace

Zeyerova 832/24

Liberec 1

Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace

Liberecká 451

Hodkovice nad Mohelkou

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace

U Balvanu 2

Jablonec nad Nisou

Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace

Pekárkova 572/5

Liberec
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VZ 2019

14 - 18 HODIN
KRAJSKÝ ÚŘAD
LIBERECKÉHO
KRAJE, VCHOD A,
3. PATRO,
MÍSTNOST 326

R O D I N A JAKO
SOCIÁLNÍ DĚLOHA

15. 5. 2019

pro tuto cílovou skupinu, tj. pro dospělé klienty od

57

68
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Resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

VZ 2019

žáků uspělo u maturitní
zkoušky v řádném termínu

VZ 2019

počet příspěvkových
organizací v resortu
školství

72,9 %

Resort školství,
mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti

Resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Školy a školská zařízení

2.455 žáků. Maturitní zkoušku konalo celkem

více než 10 mil. Kč. U stejné SŠ došlo k havárii střechy

2.216 žáků a z tohoto počtu uspělo 72,9 % žáků.

u domova mládeže, která byla opravena za téměř

Nejvyšší úspěšnost žáků byla u zkoušky z cizího

9 mil. Kč. U Gymnázia Dr. Antona Randy v Jablonci

jazyka, tj. 92,4 % a nejméně žáků uspělo u zkoušky

nad Nisou bylo modernizováno zázemí pro sportovce

z předmětu matematika, tedy 79,0 %.

za téměř 8 mil. Kč. Dále jsou v rozpočtu kraje aloko-

V podzimním zkušebním období 2019 se přihlá-

vány finanční prostředky ve výši 28 mil. Kč na opravu

silo k maturitní zkoušce celkem 738 žáků. Maturitní

střechy na hlavní budově Střední průmyslové školy

zkoušku konalo celkem 676 žáků a z tohoto počtu

strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy v Li-

uspělo u maturitní zkoušky 57,7 % žáků. Nejvyšší

berci. Tato akce se bude realizovat do roku 2021.
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spěvkových organizací zřizovaných obcemi.

Nově zapsanými obory byly například obor 53-41-

Liberecký kraj zřizoval 57 příspěvkových organi-

H/01 Ošetřovatel. Dále se jednalo o obor 29-51-H/01

vykonalo úspěšně ze zkušebního předmětu český

gické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Liberec-

zací (středních škol, speciálních škol, pedagogic-

Výrobce potravin se zaměřením na sladovnictví v Ob-

jazyk a literatura celkem 92,1 % žáků, ze zkušební-

kého kraje“ (KAP LK, reg. č. CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/15_

ko-psychologických poraden a dětských domovů).

chodní akademii, Hotelové škole a Střední odborné

ho předmětu matematika 85,8 % žáků a ze zkušeb-

002/000000). Hlavními činnostmi v tomto roce byly

Dále na území Libereckého kraje působilo celkem

škole v Turnově. Dále byl zapsán nový obor vzdělání

ního předmětu cizí jazyk celkem 94,6 % žáků.

evaluace „Krajského akčního plánu rozvoje vzdělá-

34 soukromých škol a školských zařízení a 3 školy

53-41-M/03 Praktická sestra za dosavadní obor 53-

církevní. Ministerstvo školství, mládeže, tělový-

41-M/01 Zdravotnický asistent ve Střední zdravotnic-

žel v jarním a podzimním zkušebním období 2019

alizovaného KAP LK II. Do těchto činností bylo pro-

chovy (MŠMT) zřizovalo na území Libereckého

ké škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Liberci

celkem 69 žádostí o přezkoumání průběhu a vý-

střednictvím tzv. odborných minitýmů zapojeno 101

kraje 3 školská zařízení pro výkon ústavní nebo

i ve Střední zdravotnické škole v Turnově. V neposled-

sledku maturitní zkoušky, tj. o 31 žádostí více než

odborníků z praxe. KAP LK II. byl schválen Pracovní

ochranné výchovy.

ní řadě byl nově zapsán obor vzdělání 53-41-M/01

v předcházejícím zkušebním období. Oproti loňské-

skupinou Vzdělávání i Regionální stálou konferencí.

u zkoušky z předmětu matematika, tedy 35,6 %.
Maturitní zkoušku ve zkušebním období 2019

Krajský úřad Libereckého kraje (KÚLK) obdr-

V roce 2019 pokračovala realizace projektu „Strate-

vání Libereckého kraje I.“ (KAP LK I.) a tvorba aktu-

Zdravotnický asistent při Gymnáziu a Střední odborné

mu roku byl značný nárůst žádostí o přezkoumání

Zároveň pokračovala tematická setkávání platforem,

Počty žáků ve vzdělávání

škole v Jilemnici, jehož zápis si vyžádal i změnu názvu

výsledku písemné práce ze zkušebního předmětu

na kterých byla diskutována témata z oblasti vzdě-

Demografický vývoj se napříč vzdělávací soustavou

poskytující školy (nové znění celého názvu organizace:

český jazyk a literatura. Krajský úřad obdržel

lávání. Účastníci se zde mohli vzdělávat, vyměňovat

projevuje rozdílně v jednotlivých segmentech. Na

Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravot-

celkem 52 žádostí o přezkoumání výsledku pí-

zkušenosti, dělit se o příklady z praxe, a tím navázat

území Libereckého kraje poskytovalo předškolní

nická škola Jilemnice, příspěvková organizace).

semné práce ze zkušebního předmětu český jazyk

nebo prohloubit spolupráci. Od ledna do prosince se

a literatura oproti 32 žádostem v předcházejícím

v rámci platforem uskutečnilo 5 vzdělávacích aktivit

vzdělávání celkem 239 mateřských škol (MŠ), ve
Resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Školy a školská zařízení

Strategické plánování rozvoje vzdělávací
soustavy Libereckého kraje (projekt KAP LK)

Změny ve školském rejstříku

kterých se ve školním roce 2018/2019 vzdělávalo

Přijímací řízení

zkušebním období. Rozhodnutím KÚLK došlo ke

a 1 osvětová konference. Součástí aktivit projektu

celkem 15.078 dětí. V základním vzdělávání i na-

Od roku 2018 se konají v Libereckém kraji jednotné

změně výsledku zkoušky u 3 žádostí o přezkoumání

KAP LK byly také pravidelné workshopy pro ředitele

dále roste počet žáků, meziročně se zvýšil o 382

přijímací zkoušky, které mají celorepublikový cha-

výsledku zkoušky konané formou písemné práce ze

a zástupce SŠ a VOŠ v Libereckém kraji, jejichž smys-

na celkových 41.025 ve školním roce 2018/2019.

rakter. Připravuje je MŠMT ve spolupráci s Cent-

zkušebního předmětu český jazyk a literatura.

lem bylo především vzdělávání a výměna zkušeností

Dalších 437 žáků plnilo povinnou školní docház-

rem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

ku odlišným způsobem formou individuálního

Jednotné přijímací zkoušky probíhaly v roce 2019

Financování

vzdělávání nebo vzdělávání v zahraniční škole.

formou písemných testů ze vzdělávacího oboru

Školy a školská zařízení zřizovaná obcemi a krajem

Silnější ročníky nyní vstupují spíše na druhý stu-

Český jazyk a literatura a Matematika a její aplika-

vyplatily na mzdových prostředcích 3.890.657.794 Kč

peň základních škol (ZŠ). Počet žáků na 1. stupni

ce. Testováni byli uchazeči, kteří se hlásili do oborů

(bez odvodů) celkem 9,5 tis. zaměstnanců.

ZŠ se ve školním roce 2018/2019 poprvé po 7 letech

vzdělání zakončených maturitní zkouškou včetně

meziročně snížil.

nástavbového studia ve všech formách vzdělávání

činnosti soukromých škol a školských zařízení na

V roce 2019 pokračovala realizace projektu „Napl-

a uchazeči o obor Gymnázium se sportovní přípra-

území Libereckého kraje v roce 2019 vyplaceno

ňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání

znamenat nárůst počtu dětí a žáků-cizinců. Jejich

vou. V případě umělecky zaměřených oborů s ta-

celkem 204.637.959 Kč.

Libereckého kraje I“ (reg. č. CZ.02. 3. 68/0.0/0.0/1

podíl se zvyšuje v předškolním, základním i střed-

lentovou zkouškou se jednotná zkouška nekonala.

Ve školách na území Libereckého kraje lze za-

ním vzdělávání a pohybuje se mezi 2–3 %.
Ve středních školách (SŠ), které majoritně

Testování probíhalo dle jednotného testovacího schématu s předem stanovenými časy pro

v oblastech řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání

V rámci přenesené působnosti KÚLK bylo na

Školy a školská zařízení dále hospodařily s dota-

a strategického plánování.

Naplňování krajského akčního plánu rozvoje
vzdělávání Libereckého kraje I (projekt
NAKAP LK)

6_034/0008498). Ve všech 4 klíčových aktivitách,

cemi MŠMT v rámci jednotlivých rozvojových pro-

kterým se projekt věnuje, běžely nadále aktivity

gramů, které souhrnně činily dalších 66,5 mil. Kč.

započaté v roce 2018.

Na provozní neinvestiční výdaje bylo školám

V oblasti polytechniky uspořádalo během škol-

zřizuje právě Liberecký kraj, se ve školním roce

jednotlivé vzdělávací obory. Žáci mohli podat až

2018/2019 na území Libereckého kraje vzdělávalo

2 přihlášky. Podle údajů z krajského vzdělávacího

a školským zařízením zřizovaným Libereckým

ního roku 24 SŠ celkem 242 projektových dnů pro

15.583 žáků, což představuje oproti školnímu roku

portálu edulk.cz podali uchazeči celkem 7.725 při-

krajem poskytnuto více než 280 mil. Kč a na re-

žáky ZŠ. Z toho 14 SŠ během roku pořádalo 32 růz-

2017/2018 nárůst o 121 žáků. Největší nárůst potom

hlášek, z toho 7.344 do oborů vzdělání bez talen-

konstrukce a údržbu majetku více než 100 mil. Kč.

ných volnočasových aktivit pro své žáky. Celkem

zaznamenaly obory vzdělání kategorie M (úplné

tové zkoušky a 381 do oborů vzdělání s talentovou

V roce 2019 se realizovalo téměř 30 investičních

2 SŠ pořádaly mimoškolní aktivity i pro žáky ZŠ. Na

střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou)

zkouškou, umělecky zaměřených.

akcí – např. byl pořízen CNC stroj do Integrované

6 partnerských školách proběhlo v roce 2019 něko-

střední školy v Semilech za 1,7 mil. Kč, dále došlo

lik metodických center, tematicky se odvíjejících od

kategorie H (střední vzdělání s výučním listem)

Maturitní zkoušky

k výměně kotelny u Gymnázia ve Frýdlantu za téměř

zaměření jednotlivých škol, sloužících pro setkává-

došlo meziročně k nárůstu nově přijatých žáků do

V jarním zkušebním období 2019 se přihlásilo

1,5 mil. Kč, byla dokončena obnova fasády objektu

ní pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ a pro podporu

1. ročníku středního vzdělávání o 5,8 %.

k maturitní zkoušce v Libereckém kraji celkem

školy u Střední průmyslové školy v České Lípě za

jejich spolupráce tak, aby znalosti a dovednosti

a kategorie K 4leté (gymnázia). V oborech vzdělání
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VZ 2019

ka a literatury, tj. 63,0 % a nejméně žáků uspělo
V Libereckém kraji působilo v roce 2019 347 pří-

VZ 2019

úspěšnost žáků byla u zkoušky z českého jazy-

absolventů ZŠ v polytechnických předmětech od-

výuce matematiky. Z některých setkání si odnesli

bude dokončeno i osmé COV ve Střední škole řeme-

a Excelence středních škol – hodnocení žáků

povídaly požadavkům SŠ.

i zajímavé materiály vhodné k práci se žáky.

sel a služeb v Jablonci nad Nisou, kde dosud probíhá

a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce

rekonstrukce prostor. Všechna COV se představila

2018/2019. Program pro ZŠ, který zohledňoval vý-

todické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti.

na osvětové konferenci v prosinci 2019, jejímž cílem

sledky žáků 8. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících roč-

vaznosti na RVP a ŠVP. Školy si mohly vybírat ze

I v rámci tohoto metodického centra došlo k realizaci

bylo především představit infrastrukturu a vyba-

níků víceletých gymnázií v krajských a celostátních

7 nově vytvořených vzdělávacích programů na

průběžných workshopů a odborných přednášek.

vení COV, podnítit spolupráci mezi různými aktéry

kolech soutěží, byl vyhodnocen v listopadu 2019.

Povinnou aktivitou projektu bylo vytvoření

ve vzdělávání v Libereckém kraji a iniciovat sdílení

Žádost o dotaci ze státního rozpočtu doručilo na

výukových prostor.

KÚLK 43 ze 49 možných žadatelů, z toho 10 ví-

a Vesmír, Anorganická chemie a Biochemie, GIS

Školské inkluzivní koncepce kraje, pro kterou byla

a mapy, Nanoden a Energie. iQLANDIA rovněž

nezbytná spolupráce odborníků na tuto tematiku.

uspořádala během roku 4 Metodická centra pro

Ti se scházeli v rámci platformy, jež se sešla během

Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji

jem, 32 ZŠ zřizovaných obcí a 1 soukromé víceleté

podporu badatelsky orientované výuky, kde byli

roku šestkrát, z toho jednou při příležitosti Diskuz-

Liberecký kraj podal v květnu 2018 v rámci výzvy

gymnázium. Na platy pedagogických pracovníků

učitelé uvedeni do problematiky badatelsky orien-

ního fóra, kde byl rovněž představen Dlouhodobý

Operačního programu Potravinové a materiální

bylo rozděleno 506.320 Kč. V porovnání s rokem

tovaného vyučování a která byla tematicky orien-

záměr vzdělávání ČR 2019 – 2023. Všichni účastníci

pomoci projektovou žádost projektu „Potravino-

2018 to bylo o 50.456 Kč více. V konkurenci více-

tována na biologii, zeměpis a astronomii a dvakrát

měli během diskuzí možnost svými názory ovlivnit

vá pomoc dětem v Libereckém kraji 4“. V projektu

letých gymnázií v rámci kraje bylo nejúspěšnější

na chemii a fyziku.

podobu koncepce a připomínkovat ji. Finální podo-

bylo, shodně jako v předchozím roce, zapojeno

Gymnázium Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou.

Další klíčovou aktivitou projektu je zkvalitnění

ba byla členům platformy představena 23. 9. 2019

62 škol a školských zařízení a bezplatné stravo-

Mezi ZŠ byla nejúspěšnější ZŠ Chrastava. Nově jsou

péče o nadané žáky, která je z velké části postave-

a poté předána ke zhodnocení odborné platformě

vání bylo ve školním roce 2018/2019 poskytnuto

v programu hodnoceny školní sportovní soutěže

na na spolupráci s Pedagogicko-psychologickými

APIV B. V první fázi nebyla koncepce schválena

1.288 dětem. Z předchozího projektu dále pokra-

realizované ve spolupráci s Asociací školních spor-

poradnami (PPP), pod kterými působí konzultantky

s doporučením na její přepracování.

čuje 56 škol a nově se zapojilo 5 škol a 1 zařízení

tovních klubů. Program určený pro SŠ byl uzavřen

školního stravování. Cílovou skupinou byly děti ze

v září 2019. O dotaci požádalo 22 SŠ, tedy 100 %

a metodičky PPP. Konzultantky komunikují s rodiči
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celetých gymnázií zřizovaných Libereckým kra-

a učiteli, případně se speciálními pedagogy a vý-

Centra odborného vzdělávání (COV)

sociálně slabých rodin ve věku 3–15 let navštěvující

možných žadatelů. Celkem bude v březnu 2020

chovnými poradci. Poskytují poradenství ohledně

Liberecký kraj obdržel v rámci výzvy č. 32, resp. č. 33

MŠ nebo ZŠ, případně víceleté gymnázium v rám-

mezi tyto školy rozděleno 1.723.545 Kč na odmě-

možností podpory ve vyučování a možností aktivit

Infrastruktura středních škol a vyšších odborných

ci plnění povinné školní docházky, které se jako

ny pedagogů, kteří se podíleli na přípravě žáků na

ve volném čase. Doporučují konkrétní pracovní listy

škol Integrovaného regionálního operačního progra-

společně posuzované osoby z hlediska nároku na

jednotlivé soutěže vyhlašované MŠMT.

a sešity, zajímavé a neobvyklé učebnice pro rozvoj

mu dotaci na 8 projektů center odborného vzdělá-

příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi.

nadání, sociálních dovedností a emoční inteligence.

vání (COV), a to v oblasti automobilového průmyslu,

Program Podpora mládeže na krajské úrovni 2019

Vznikl rovněž tzv. „zásobník materiálů“ pro

řemesel, služeb, strojírenství a informatiky, strojírenství a elektrotechniky, zemědělství, techniky

Zvyšování ochrany škol a školských zařízení
jako měkkých cílů

Rozhodnutím MŠMT č. 0006/11KRA/2019 byla

práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky a ke
konci roku 2019 byla zveřejněna Metodická příruč-

a uměleckého průmyslu. Dotace byla použita na in-

V oblasti ochrany škol realizoval Liberecký kraj

programu Podpora mládeže na krajské úrovni ve

ka. Přístupná je na portálu edulk.cz a na facebooko-

vestice směřující do vybraných škol s cílem vytvořit

v roce 2019 také projekt v rámci dotačního titulu

výši 7.031.293 Kč (z toho 6 mil. Kč bylo určeno na

vé stránce Učíme v Libereckém kraji.

zázemí pro komplexní rozvoj odborností žáků SŠ.

Ministerstva vnitra „Liberecký kraj – Zvyšování

Olympiádu dětí a mládeže pořádanou Libereckým

V roce 2019 byla dokončena realizace stavební části

ochrany škol a školských zařízení jako měkkých

krajem v roce 2019). Finanční prostředky poskyt-

dického centra pro podporu nadaných žáků, které

7 regionálních COV v rámci SŠ: Střední škola hos-

cílů.“ Prostředky v celkové výši 960 tis. Kč byly

nuté v rámci tohoto programu mají tradičně pod-

se konalo v únoru, květnu, červnu, září a na konci

podářská a lesnická, Frýdlant; Střední průmyslová

soustředěny jednak ke zvyšování povědomí o smy-

pořit zdravý životní styl, zapojování dětí a mládeže

října, kdy se jednalo dokonce o výjezdní dvoudenní

škola, Česká Lípa; Obchodní akademie, Hotelová

slu ochrany škol a školských zařízení jako měk-

s omezenými příležitostmi do pravidelných vol-

inspirační setkání. Na všechny akce byli pozváni

škola a Střední odborná škola, Turnov; Integrovaná

kých cílů, jednak ke komplexnímu řešení zvýšení

nočasových aktivit, participaci mládeže na veřej-

zajímaví lektoři, kteří se této problematice věnují.

střední škola, Vysoké nad Jizerou; Střední odborná

ochrany u vytipovaných SŠ a zařízení v celém kraji.

ném dění a tvořivost dětí v oblasti rukodělných

škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa; Střední

U těchto škol bylo nastaveno řešení ohroženosti

a řemeslných aktivit. Nově byla zařazena podpora

motnost je společností BDO Advisory s. r. o. reali-

průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší

objektů a proškoleni vybraní zaměstnanci škol, jak

činnosti informačních center pro mládež. Usnese-

zována služba v oblasti rozvoje čtenářské a mate-

odborná škola, Liberec; Střední uměleckoprůmyslo-

se především v krizových situacích zachovat, a sní-

ním Rady Libereckého kraje č. 466/19/RK ze dne

matické gramotnosti žáků 2. stupně ZŠ a žáků SŠ

vá škola sklářská, Kamenický Šenov. Ve všech 7 COV

žit tak při případném incidentu rizika do příjezdu

12. 3. 2019 byly schváleny podmínky a Vyhlášení

v oborech středního vzdělání a středního vzdělání

proběhly i dodávky vybavení do dílen, odborných

složek záchranného systému. Na podzim 2019 se

Programu Podpora mládeže na krajské úrovni 2019

s výučním listem. Služba je založena na testování

učeben a dodávky technologií. V následujícím období

Nedílnou součástí je rovněž pořádání Meto-

V rámci aktivity Čtenářská a matematická gra-

uskutečnil vzdělávací seminář určený dalším ško-

a 13. 3. 2019 bylo Vyhlášení zveřejněno na webo-

lám a školským zařízením všech zřizovatelů v kraji,

vých stránkách Libereckého kraje i na úřední desce.

(SOŠ) a středních odborných učilišť (SOU) a násled-

který je seznámil se základními pojmy, pravidly

Žádosti o podporu projektů s termínem realizace

né metodické podpoře pedagogů v těchto třídách.

a důležitostí ochrany měkkých cílů a připravil školy

od 12. 2. do 30. 11. 2019 byly přijímány od 12. do

na řešení problematiky v příštích obdobích.

24. 4. 2019. Předložena mohla být pouze jedna

Frýdlant

5 ZŠ a 3 SŠ je poskytován vyšší stupeň podpory.
Dalším krokem k naplnění této aktivity je pořádání Metodického centra pro podporu matematické gramotnosti. Během roku se konalo dalších
6 metodických center, včetně třídenní letní školy
pro učitele matematiky. Účastníci byli seznámeni
s novými metodami a nástroji, které lze využít ve

Kamenický Šenov
Česká Lípa

žádost o neinvestiční dotaci, a to ze strany práv-

Liberec
Jablonec
nad Nisou

Vysoké
nad Jizerou

Turnov
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Libereckému kraji poskytnuta dotace v rámci

žáků 6. tříd ZŠ a 1. ročníků středních odborných škol

Uskutečňována je na 25 ZŠ a 10 SOŠ a SOU, z nichž

VZ 2019

VZ 2019

téma Jaderný program, Biologie Mix, Planeta Země

Krajská vědecká knihovna v Liberci pořádala Me-

Rozvojový program MŠMT Excelence základních
a středních škol – hodnocení žáků a škol podle
úspěchů v soutěžích ve školním roce 2018/2019

nických osob či fyzických osob podnikajících, které

Na podporu, zvyšování kvality a rozšiřování péče

kraje č. 257/19/ZK ze dne 25. 6. 2019 bylo rozhod-

o talentované žáky vyhlásilo MŠMT dne 8. 10. 2018

nuto o podpoře 17 nejlépe hodnocených projektů ve

2 rozvojové programy: Excelence základních škol

výši 80 % z požadované celkové výše dotace.

mají ve svých stanovách zakotvenu práci s dětmi
a mládeží. Usnesením Zastupitelstva Libereckého

Resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Školy a školská zařízení

Partner iQLANDIA, o. p. s. v roce 2019 organizačně zajistil celkem 91 Dnů pro žáky SŠ v ná-

O finanční prostředky v programu 4.3 žádalo 33

259/19/ZK ze dne 25. 6. 2019 bylo rozhodnuto o pod-

dateli vyřazeny, a bylo tedy podpořeno 30 projektů

poře 10 projektů (z celkového počtu 12) v programu

částkou, která opět představovala 100 % požado-

4.7 ve 100% výši požadované dotace, a to konkrétně

vané výše dotace, a to konkrétně 905.992 Kč.

celkovou částkou 444.055 Kč. 2 projekty byly z důvodu chybného termínu realizace vyřazeny.

Sumární přehled jednotlivých programů v oblasti podpory školství a mládež

Program 4.1

116

78

3.292.047

Program 4.3

33

30

905.992

20–50
15–50

Program 4.4

19

15

375.225

10–30

Program 4.7

12

10

444.055

10–90

na webových stránkách Libereckého kraje a na

V souladu s Dlouhodobým záměrem rozvoje vzdě-

úřední desce. Žádosti o podporu projektů s termí-

lávací soustavy Libereckého kraje byly ve škol-

nem realizace od 1. 1. do 31. 12. 2019 byly přijímány

ním roce 2018/2019 finančně podpořeny projekty

od 21. 1. do 4. 2. 2019. Předložena mohla být vždy

obsahově zaměřené na technické a přírodovědné

pouze jedna žádost o neinvestiční dotaci v každém

vzdělávání, realizované různými subjekty pro žáky

programu. Vyhlášení programu 4.7 bylo zveřejněno

Oblast podpory tělovýchova a sport

magistrála částkou 500 tis. Kč, sportovní reprezen-

ZŠ a SŠ:

27. 3. 2019 na webových stránkách Libereckého

V souladu s Plánem rozvoje sportu Libereckého kraje

tace Libereckého kraje částkou 11.380.000 Kč, or-

–– Dětská univerzita při TUL (Technická univerzita

kraje a zároveň na úřední desce. Žádosti o podporu

na roky 2018–2021 jsou v rámci tohoto období na

ganizace sportovního prostředí částkou 850 tis. Kč,

projektů s termínem realizace od 1. 9. do 31. 12. 2019

každý rok vyčleněny v rozpočtu Libereckého kraje

sportovně společenské aktivity částkou 550 tis. Kč,

byly přijímány od 29. 4. do 13. 5. 2019. Předložena

finanční prostředky v minimální výši 30 mil. Kč.

sportovní infrastruktura částkou 5.250.000 Kč

mohla být vždy pouze jedna žádost o neinvestiční

Z této částky je přinejmenším 18 mil. Kč určeno

a zasněžování běžeckých tratí v okolí Bedřichova

dotaci v každém programu.

na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže ve

částkou 5 mil. Kč.

–– Podpora vzdělávání mládeže (iQLANDIA, o.p. s.
Liberec) částkou 500 tis. Kč,
–– Semináře pro řešitele Matematické olympiády
(Jednota českých matematiků a fyziků ČR) část-

V programech 4.1 a 4.4 mohly žádat právnické

sportovních organizacích, 5,5 mil. Kč na podporu

a podnikající fyzické osoby (v programu 4.1 se

celoroční činnosti dětí a mládeže, 2 mil. Kč na do-

Podpora nadaných a talentovaných žáků, soutěže

sídlem na území Libereckého kraje, v programu 4.4

tační program sportovní akce, 2 mil. Kč na sportovní

Ve spolupráci se školami a školskými zařízeními pro

(Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET,

musel být projekt zacílen na žáky ZŠ a SŠ Liberec-

infrastrukturu a 2,5 mil. Kč na zajištění účasti Libe-

zájmové vzdělávání bylo uspořádáno ve školním

Praha) částkou 150 tis. Kč.

kého kraje) vyjma příspěvkových organizací zřizo-

reckého kraje na hrách olympiád dětí a mládeže.

roce 2018/2019 celkem 36 okresních a 51 krajských

kou 30 tis. Kč,
–– Festival vědy a techniky pro děti a mládež v LK

vaných Libereckým krajem a organizací, které mají
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Skutečný rozsah výše podpory
ze strany kraje v tis. Kč

Oblast podpory školství a mládež

v Liberci) částkou 500 tis. Kč,
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Počet podpořených projektů Celková alokace FP pro program

V rámci Dotačního fondu Libereckého kraje,

ve veřejném rejstříku jako jeden z účelů uveden

oblasti podpory Tělovýchova a sport byly v roce

které vyhlašuje MŠMT a současně jejich zabezpe-

č. 513/18/ZK ze dne 18. 12. 2018 bylo schváleno

sport na jiné než rekreační úrovni. V programu vol-

2019 vyhlášeny výzvy k podávání žádostí o dotaci

čení garantuje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy

Vyhlášení programů k předkládání žádostí o dotaci

nočasových aktivit bylo rozpětí minimální a maxi-

v programech 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí

a sportu Krajského úřadu Libereckého kraje.

z Dotačního fondu Libereckého kraje pro programy

mální výše dotace stanoveno od 20 tis. Kč do 50 tis.

a mládeže ve sportovních organizacích 2019 a 4.23

4.1, 4.3 a 4. 4. Vyhlášení programu 4.7 pro rok 2019

Kč, pro program soutěží a podpory talentovaných

Sportovní akce. Pro žadatele o dotaci byl v únoru

17 tis. žáků, do okresního kola se nominovalo téměř

bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Liberec-

dětí a mládeže byla minimální hranice ještě o 10 tis.

2019 uspořádán seminář, který potvrdil, že o dotace

3 tis. žáků a do kola krajského 1,3 tis. žáků, z kraj-

kého kraje č. 128/19/ZK ze dne 26. 3. 2019:

nižší, tedy 10 tis. Kč a horní hranice byla stanovena

z oblasti tělovýchovy a sportu zájem každoročně

ských kol postoupilo do celostátního finále 120 žáků.

–– 4.1 Program volnočasových aktivit (alokace

na 30 tis. Kč.

stoupá.

Na realizaci postupových kol soutěží obdržel Libe-

–– 4.23 Sportovní akce – přijato 141 žádostí, z toho

recký kraj z Rozvojového programu MŠMT Podpora

Programy 4.3 a 4.7 byly určeny pro všechny MŠ,

Školním kolem těchto soutěží prošlo více než

psané rezervy z minulých let a navýšení alokace

ZŠ, SŠ a VOŠ na území Libereckého kraje, s výjim-

76 projektů bylo podpořeno, 41 nepodpořeno

soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní

finančních prostředků z nerozepsané rezervy

kou příspěvkových organizací zřizovaných Liberec-

a 24 vyřazeno. Rozděleno bylo celkem 4.047.780 Kč.

rok 2018/2019 neinvestiční dotaci ve stejné výši

programu 4.4),

kým krajem. Oblast primární prevence mohla být

–– 4.3 Specifická primární prevence rizikového
chování (alokace 300 tis. Kč, resp. 905.992 Kč
včetně nerozepsané rezervy z minulých let),
–– 4.4 Soutěže a podpora talentovaných dětí a mlá-

–– 4.26 Podpora sportovních činností dětí a mládeže

jako v letech 2013 až 2018, a to celkem 1.095.000 Kč.

podpořena částkou 15 tis. Kč až 50 tis. Kč, kompen-

ve sportovních organizacích 2019 – přijato 235 žá-

Obdobně jako v předchozích letech bylo zabezpečení

zační pomůcky v rozpětí 10 tis. Kč až 90 tis. Kč.

dostí, z toho 231 projektů bylo podpořeno a 4 vyřa-

okresních a krajských kol soutěží finančně podpo-

zeny. Rozděleno bylo celkem 26.685.188 Kč.

řeno z rozpočtu kraje částkou přesahující 200 tis. Kč.

Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje

Za vynikající reprezentaci kraje, konkrétně

č. 134/19/ZK ze dne 26. 3. 2019 bylo rozhodnuto

deže (alokace 250 tis. Kč, resp. 375.225 Kč včetně

o podpoře 78 projektů v programu 4.1, které prošly

Vedle dotačních programů je sport v Libereckém

umístění v celostátních kolech soutěží do 3. místa

nerozepsané rezervy z minulých let),

kontrolou administrativního souladu (15 projektů

kraji financován formou přímé podpory z roz-

a účast v mezinárodních soutěžích, bylo v sídle

bylo vyřazeno), dosáhly minimální bodové hranice

počtu kraje. Touto formou byla podpořena např.

Libereckého kraje dne 3. 12. 2019 oceněno 22 žáků

s podpůrnými opatřeními (alokace 500 tis., resp.

9,6 bodů. Projekty byly podpořeny částkou, která

celoroční sportovní činnost dětí a mládeže částkou

SŠ finančním darem v hodnotě od 1.500 do 8.000 Kč

444.055 Kč včetně nerozepsané rezervy z minu-

představovala 100 % požadované výše dotace.

26.745.000 Kč, tradiční sportovní akce částkou

z rukou Petra Tulpy, náměstka hejtmana pověře-

–– 4.7 Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky

4.680.000 Kč (z toho např. Jizerská 50 částkou 1 mil.

ného řízením resortu školství, a vedoucí odboru

jektů (100 % požadované výše dotace). 4 projekty

Kč), Hry olympiád dětí a mládeže částkou 2,5 mil.

školství, Jiřinou Princovou. Celkem bylo na darech

Vyhlášení shora uvedených programů k předklá-

nesplnily administrativní soulad a byly vyřazeny

Kč, Jizerská magistrála částkou 1 mil. Kč, Lužicko-

rozděleno 64.500 Kč. Kompletní seznam oceněných

dání žádostí o dotaci bylo zveřejněno 19. 12. 2018

z dalšího hodnocení.

horská magistrála částkou 300 tis. Kč, Krkonošská

je obsažen v tabulce.

lých let).

V programu 4.4 bylo obdobně podpořeno 15 pro-
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kol vědomostních soutěží a uměleckých přehlídek,

Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje

3,1 mil. Kč, resp. 3.292.047 Kč včetně neroze-

VZ 2019

VZ 2019

Počet přijatých žádostí
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Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č.

žadatelů, 3 projekty byly kvůli neoprávněnému ža-

Jméno a příjmení

Škola

Umístění v celostátním/mezinárodním kole soutěže:

Jakub Strašlipka

Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci

1. místo Zeměpisná olympiáda, kategorie D; Mezinárodní
olympiáda věd o Zemi, Jižní Korea

Kateřina Bezányiová

Gymnázium U Balvanu, Jablonec nad Nisou

2. místo Biologická olympiáda, kategorie A; Mezinárodní
Biologická olympiáda, Maďarsko

Jaroslav Urban

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická
a Vyšší odborná škola v Liberci

3. místo Soutěž vědeckých a technických projektů EXPO
SCIENCE AMAVET; Mezinárodní Intel ISEF (AMAVET)

Filip Čacký

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická
a Vyšší odborná škola v Liberci

2. místo Středoškolská odborná činnost, obor Informatika

Richard Ulman

Integrovaná střední škola ve Vysokém nad Jizerou

2. místo Autoopravář Junior 2019 – Autolakýrník

Jan Dubický

Gymnázium v Turnově

2. místo Soutěž v ruském jazyce, kategorie SŠ II

Martin Kaplánek

Gymnázium v České Lípě

1. místo Eurorebus, kategorie 13–14 let

Jan Moravík

Gymnázium v České Lípě

1. místo Eurorebus, kategorie 13–14 let

Tomáš Vomlela

Gymnázium v České Lípě

1. místo Eurorebus, kategorie 13–14 let

Vojtěch Kašpar

Gymnázium v České Lípě

1. místo ChemQuest – kategorie ZŠ

Lenka Machová

Gymnázium v České Lípě

1. místo ChemQuest – kategorie ZŠ

Jan Měrka

Gymnázium v České Lípě

1. místo ChemQuest – kategorie ZŠ

Anna Mašínová

Gymnázium u Balvanu v Jablonci nad Nisou

2. místo Soutěž ve francouzském jazyce, kategorie B2

Kateřina Ptáčková

Gymnázium a SOŠ Pedagogická v Liberci

3. místo Středoškolská odborná činnost, obor Zdravotnictví

Jan Kučera

Integrovaná střední škola ve Vysokém nad Jizerou

3. místo Autoopravář Junior 2019 – Autotronik

Věra Polášková

Základní škola a mateřská škola v Chrastavě

3. místo Dějepisná olympiáda žáků ZŠ

Matěj Dvořák

Gymnázium v České Lípě

2. místo ChemQuest – kategorie SŠ

Kateřina Kolčová

Gymnázium v České Lípě

2. místo ChemQuest – kategorie SŠ

Natálie Stránská

Gymnázium v České Lípě

2. místo ChemQuest – kategorie SŠ

Barbora Ježková

Gymnázium Dr. Antona Randy z Jablonce nad Nisou

3. místo Soutěž ve francouzském jazyce, kategorie A2

David Pelikovský

Střední škola Kateřinky v Liberci

3. místo Soutěžní přehlídka stavebních řemesel (SUSO) – obor truhlář

Karel Daneš

Střední škola Kateřinky v Liberci

3. místo Soutěžní přehlídka stavebních řemesel (SUSO) – obor truhlář
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VZ 2019

VZ 2019

Seznam oceněných žáků za úspěchy ve školním roce 2018/2019
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Den učitelů

Liberecký kraj se pořadatelství Her ujal v jejich

Liberecký kraj pořádá u příležitosti Dne učitelů, vý-

historii již podruhé, když navázal na úspěšně re-

ročí narození Jana Ámose Komenského, slavnostní

alizované Hry IV. zimní Olympiády dětí a mládeže

setkání spojené oceněním vybraných pedagogic-

ČR v roce 2010. Oproti zimním Hrám v roce 2010 se

kých pracovníků ze škol a školských zařízení půso-

však jednalo o akci co do počtu účastníků čtyřikrát

bících na území Libereckého kraje. XVII. ročník této

větší. I to prověřilo, zda má Liberecký kraj potenciál

společenské akce proběhl 27.3. 2019 v prostorách

uspořádat akci, která se i postupem let stala nejen

Krajského úřadu Libereckého kraje. Oceněno bylo

největší, nýbrž i nejvýznamnější multisportovní

21 pedagogů ze všech typů a stupňů škol a oblastí

akcí pro děti a mládež nejen v České republice.

Libereckého kraje, a to ve 3 kategoriích: Výrazný

Sportovci si v Libereckém kraji mohli užít

přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji, Oce-

nezapomenutelnou olympijskou atmosféru. Bylo

nění za dlouhodobou pedagogickou činnost a kate-

pro ně připraveno slavnostní zahájení s nástupem

gorii Zásluhy o rozvoj školství v Libereckém kraji.

krajských výprav a symbolickým zapalováním
olympijského ohně, jehož se zhostila výtečná spor-

Olympiáda dětí a mládeže 23. 6.–28. 6. 2019

tovkyně Eva Samková. Dále nechyběly medailové

Liberec, Jablonec nad Nisou, Bedřichov

a květinové ceremoniály, při kterých vítěze oce-

–– 14 krajů

ňovaly jejich sportovní vzory a v neposlední řadě

–– 4135 účastníků

ani slavnostní zakončení. Během Her bylo možné

–– 18 sportů – Atletika; Basketbal; Beach volejbal;

zatancovat si na koncertech kapel Perutě či Poetika,

Cyklistika; Florbal; Fotbal; Judo; Letní biatlon;

vyzkoušet si různé sporty v Olympijských domech

Orientační běh; Plavání; Skoky na trampolíně;

na Technické univerzitě v Liberci a v liberecké

Soutěžní lezení; Sportovní gymnastika; Sportovní

Home Credit Areně.

střelba; Stolní tenis; Tenis; Triatlon; Volejbal

Organizace sportovních soutěží se ujaly regio-

–– 1 umělecká soutěž – street art

nální sportovní kluby a národní svazy, které dětem

–– 197 závodů; 65 disciplín

připravily vysoce kvalitní sportovní zážitky.

–– 1 163 medailí

Reprezentace Libereckého kraje se v domácím

–– 4 dny živých přenosů ČT

prostředí umístila na 5. místě, a dosáhla tak histo-

–– pomoc 498 dobrovolníků

ricky největšího úspěchu na letních Hrách.

V současné době je do programu zahrnuto

žáků finančně spolupodílí Liberecký kraj společně

celkem 18 oborů, z toho 16 tříletých řemeslných

se zaměstnavateli. Z oblasti zemědělství se jedná

nejvyšší možné úrovni, a to i díky strategickým

řemesel a služeb z Jablonce nad Nisou a v kategorii

učebních a 2 čtyřleté maturitní obory z oblasti

o obory Zemědělec – farmář a Agropodnikání. Zde

partnerstvím uzavřeným se statutárním městem

„Top firma EDUCA 2019“ zvítězily shodným počtem

strojírenství, stavebnictví, technické chemie

se na podpoře podílí Regionální agrární rada Li-

Liberec, statutárním městem Jablonec nad Nisou,

bodů společnosti LUKOV Plast s.r.o. a Knorr –

(konkrétně sklářství), potravinářství, elektrotech-

bereckého kraje, jež převzala závazek spolufinan-

obcí Bedřichov, Jizerskou o.p.s. a Technickou uni-

Bremse Systémy pro užitková vozidla, s.r.o.

niky, zemědělství a zdravotnictví. Ve školním roce

cování za ZOD Brniště a.s., které spolufinancovalo

2018/2019 bylo v Libereckém kraji do Stipendijního

stipendia žákům v těchto oborech od roku 2016.

doprovodné konference konané ve VIP sále Home

chemické a biologické ochrany, Policie ČR – Kraj-

Credit Areny: HR konference #EDUCA2019 zamě-

ské ředitelství policie Libereckého kraje a další

řená na téma lidských zdrojů s podtitulem „HRy

žáci v podporovaných oborech v případě splnění

poruje společnost Preciosa a.s.) a Strojník silničních

regionální firmy.

ve firmách“ a konference na téma „Kyberšikana

podmínek získat 2 druhy stipendií, motivační

strojů (podporují Silnice LK, a.s.). Zvyšování podílu

a vydírání – nebezpečné komunikační jevy“.

a prospěchové.

zaměstnavatelů na finančním zajištění Stipendijního

Celkové náklady na realizaci Her na straně pořadatele činily 28.753.223 Kč, z rozpočtu Libereckého

programu zapojeno 10 SŠ.

Dalšími obory, do jejichž podpory jsou zapojeny

Na SŠ zřizovaných Libereckým krajem mohou

Samotná cena za organizaci veletrhu byla stejně

Motivační stipendium je vypláceno na základě

soukromé subjekty, jsou Technologie silikátů (pod-

programu je jedním z opatření navrhovaných pro

kraje bylo čerpáno 9.788.623 Kč, příjmy od ostatních

jako v loňském roce (tj. nedošlo k navýšení oproti

splnění těchto podmínek: nulová neomluvená

oblast Středního vzdělávání v Dlouhodobém záměru

krajů byly 9.924.000 Kč, ze strany MŠMT byly Hry

předchozím ročníkům) stanovena na 495.867,77 Kč

absence, maximální míra absence 25 %, žák nesmí

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Liberec-

podpořeny částkou 6 mil. Kč, statutární město Libe-

bez DPH (600 tis. Kč včetně DPH) a byla splatná ze

opakovat ročník, věk do 26 let. Při splnění těchto

kého kraje na období 2019–2023. I nadále je prioritou

rec se zapojilo částkou 2.140.600 Kč, Český olympij-

strany Libereckého kraje po splnění všech podmí-

podmínek je žákům vypláceno měsíčně motivační

Libereckého kraje zvyšovat počet zaměstnavatelů

ský výbor poskytl pořadateli 900 tis. Kč. Město Jab-

nek smlouvy a předložení závěrečné zprávy o prů-

stipendium ve výši 250 Kč pro 1. ročníky, 300 Kč pro

zapojených do stipendijního programu, a tím dále

lonec uhradilo náklady spojené s využitím sportovišť

běhu akce.

2. ročníky, 500 Kč pro 3. ročníky a pro 4. ročníky

snižovat finanční zátěž krajského rozpočtu při

maturitních oborů 300 Kč.

současném navyšování počtů podporovaných oborů.

v jeho vlastnictví. Obec Bedřichov poskytla zdarma
sportoviště pro realizaci soutěže Horských kol.
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Součástí 13. ročníku veletrhu byly mimo jiné dvě

byla neméně významnou, jsou 31. pluk radiační,

Pořadatel veletrhu byl vybrán na základě
podání nabídky v rámci veřejné zakázky ma-

Prospěchové stipendium je vypláceno polo-

Finanční spoluúčast shora uvedených soukromých

lého rozsahu č. VZMR/0129/19. Příkazní smlouva

letně, jeho výše činí 1000 Kč. K dosažení na toto

EDUCA MYJOB 2019 Liberec

č. OLP/3327/2019, jejímž předmětem je realizace

stipendium musí žák splnit následující podmínky:

V roce 2019 se ve dnech 10.–12. 10. v liberecké Home

veletrhu, byla se společností SFM Liberec, s.r.o.

bezproblémové chování, klasifikace ze všech

napříč všemi kraji lze za jedinečné považovat za-

Credit Areně uskutečnil 13. ročník veletrhu vzdělá-

podepsána dne 30. 9. 2019.

předmětů, studijní výsledky. V případě studijních

řazení oboru Agropodnikání, tento obor je podpo-

výsledků je nutno pro obdržení částky dosáhnout

rován pouze v Libereckém kraji. Dalším obdobně

vání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB 2019

Posledních 8 ročníků podporuje Liberecký kraj

subjektů je smluvně garantována do června 2020.
Z hlediska četnosti podpory jednotlivých oborů

Liberec. Pořadatelem veletrhu byl Liberecký kraj

finančně formou účelově vázaných dotací na do-

v pololetí průměru známek 2,2 v 1. ročníku a 2,0

výjimečným oborem je Technologie silikátů, která

ve spolupráci s Úřadem práce České republiky –

pravu mimolibereckých žáků osmých a devátých

v ročnících následujících.

je podporována ve 2 krajích. Naopak oborem, ve

krajskou pobočkou v Liberci, agenturou EURES

tříd na veletrh. Na základě této podpory navštívilo

ČR a společností SFM Liberec, s. r. o. Vstup byl pro

letošní ročník 1.633 žáků z 34 ZŠ. Hlavním přínosem

všechny návštěvníky zdarma.

této aktivity je umožnění účasti žákům ze všech

Veletrh EDUCA je jedinečnou akcí pořádanou

částí regionu, i těch se složitější dopravní dostup-

V tomto roce bylo možné nastoupit do
1 ze 4 podporovaných oborů, kde se na podpoře

ve všech krajích, je obor Řezník – uzenář.

Přehled podporovaných oborů vzdělávání

ností. V rozpočtu byla v roce 2019 alokována pro

tvím je propojena oblast vzdělávání a pracovních

tyto účely částka 200 tis. Kč. Na základě výzvy bylo

p. č.

Poskytováno od šk. roku

Kód KKOV

Název oboru vzdělání

příležitostí nejen v kraji, ale i za jeho hranicemi.

přijato 34 žádostí. Rada LK rozhodla o poskytnutí

1.

2010/2011

23-51-H/01

Strojní mechanik

Cílovou skupinou jsou zejména žáci před ukonče-

dotace všem 34 subjektům. Celková výše prostředků

2.

2010/2011

23-52-H/01

Nástrojař

ním základního vzdělávání, potažmo před vstupem

vynaložených Libereckým krajem byla 198.910 Kč.

do vzdělávání středního, a zájemci o práci. Tohoto

Pořádání veletrhu vzdělávání a pracovních

ročníku se zúčastnilo 60 SŠ a VŠ a dalších vzdělá-

příležitostí je v souladu s Dlouhodobým záměrem

vacích zařízení a 60 firem, společností a institucí.

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Liberec-

7.

2011/2012

23-55-H/01

Klempíř

Z celkového počtu 37 SŠ zřizovaných Libereckým

kého kraje, tato akce plní svůj účel tím, že přispívá

8.

2011/2012

39-41-H/01

Malíř a lakýrník

krajem jich na veletrhu vystavovalo 28. Branami

k podpoře celoživotního vzdělávání na území kraje.

níků.
V tradiční soutěži Klubu zaměstnavatelů „Do-

Stipendijní program Libereckého kraje pro žáky
středních škol v Libereckém kraji
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kterém je možné získat středoškolské stipendium

na území Libereckého kraje, jejímž prostřednic-

veletrhu prošlo během 3 dnů na 20 tis. návštěv-

VZ 2019

VZ 2019

verzitou v Liberci. Dalšími subjekty, jejichž pomoc
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V další tradiční soutěži o nejlepší expozici v kategorii „Top škola EDUCA 2019“ zvítězila Střední škola

3.

2010/2011

36-64-H/01

Tesař

4.

2010/2011

36-67-H/01

Zedník

5.

2010/2011

29-56-H/01

Řezník – uzenář

6.

2010/2011

28-58-H/01

Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

9.

2011/2012

36-52-H/01

Instalatér

10.

2011/2012

26-51-H/02

Elektrikář – silnoproud

11.

2011/2012

26-51-H/01

Elektrikář – slaboproud

12.

2012/2013

23-62-H/01

Jemný mechanik

Spolufinancování

Pozn.

13.

2015/2016

23-56-H/01

Obráběč kovů

14.

2016/2017

41-51-H/01

Zemědělec – farmář

ZOD Brniště, a.s.

1

15.

2016/2017

41-41-M/01

Agropodnikání

ZOD Brniště, a.s.

1

poručeno zaměstnavateli“ vyhlašované během

Stipendijní programy pro žáky SŠ jsou realizovány

veletrhu zvítězila jako v předchozím roce Střední

napříč celou Českou republikou, tato skutečnost

průmyslová škola strojní a elektrotechnická z Li-

je dána situací, která dlouhodobě panuje na trhu

16.

2016/2017

28-46-M/01

Technologie silikátů

Preciosa, a.s.

2

berce, druhé místo obhájila Střední průmyslová

práce. Stipendijní program pro žáky středních

17.

2017/2018

23-65-H/03

Strojník silničních strojů

Silnice LK a.s.

3

škola technická z Jablonce nad Nisou a třetí místo

škol v Libereckém kraji je realizován od roku 2010.

18.

2019/2020

53-41-H/01

Ošetřovatel

obsadilo Gymnázium a Střední odborná škola

Stipendia jsou vyplácena žákům středních škol těch

pedagogická z Liberce. Všechny tyto školy jsou

oborů vzdělání, jejichž absolventi jsou neúspěšně

zřizované Libereckým krajem a obstály v konku-

poptáváni trhem práce a kterým pro dlouhodobý

renci škol jiných zřizovatelů.

nezájem ze strany žáků reálně hrozí zánik.

1. podpora u těchto oborů je vázána pouze na vzdělávání ve Střední škole hospodářské a lesnické, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
2. podpora u tohoto oboru je vázána pouze na vzdělávání ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace
3. podpora u tohoto oboru je vázána pouze na vzdělávání ve Střední škole strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
organizace

Resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Dotační programy z rozpočtu Libereckého kraje

Libereckému kraji se společně s Českým olympijským výborem podařilo uspořádat Hry na

Náklady na realizaci Stipendijního programu v jednotlivých letech v tis. Kč
Název položky/rok

2010+2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Alokováno v tis. Kč

1 067

1 250

1 800

2 000

2 300

2 500

2 800

3 000

2 700

Skutečně využito v tis. Kč

476,4

900,3

1 466,25

1 883,85

2 041,6

2 287,625

2 446,225

2 446,975

2 686,850

V rozpočtu Libereckého kraje bylo v roce 2019
alokováno 2,7 mil. Kč, vyplaceno bylo 2.686.850 Kč.
Výše finančních prostředků vynakládaných na stipendia průběžně narůstá v závislosti na zvyšujícím
se počtu podporovaných oborů. Rovněž dochází ke
motivační stipendium.
27. 8. 2019 byl usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 375/19/ZK schválen prozatím

VZ 2019

VZ 2019

zvyšování procenta žáků, kteří dosahují zejména na

nejrozsáhlejší návrh úprav Stipendijního programu, který vstoupí v účinnost 1. 9. 2020. Úpravy
spočívají v rozšíření stávající nabídky stipendijně
podporovaných oborů o 9 tříletých učebních oborů
kategorie H s výučním listem: 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje, 23-55-H/02
Karosář, 31-58-H/01 Krejčí, 41-56-H/01 Lesní
mechanizátor, 29-53-H/01 Pekař, 28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů, 41-52H/01 Zahradník, 82-51-H/03 Zlatník a klenotník,
41-57-H/01 Zpracovatel dřeva. Od školního roku
2020/2021 si budou moci žáci vybírat z celkem 27

81

stipendijně podporovaných oborů vzdělání.
Dále došlo k navýšení obou typů – motivačních
i prospěchových – stipendií. Při absolvování tříletého učebního oboru si budou moci žáci přijít na
21.000 Kč, o 4.500 Kč více než tomu bylo doposud.
Poslední navrhovaná úprava spočívá ve zpřísnění
požadovaných průměrů na vysvědčení podmiňujících obdržení prospěchových stipendií žáky oborů
kategorie M.

Resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Dotační programy z rozpočtu Libereckého kraje
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298

82

83

Resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování

VZ 2019

realizovaných projektů
za 2,7 mld. Kč

VZ 2019

lokalit brownfields na portálu
www.investujpodjestedem.cz
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organizací a podnikatelských subjektů jsme pořá-

žádosti LIFEPOPWAT“ (čištění povrchových vod

dali pilotní projekt Burza filantropie Libereckého

od pesticidů využitím přírodních procesů). Projekt

kraje; v průběhu hodnocení metodiky Burza filant-

má mezinárodní rozsah a partneři projektu jsou

ropie a její vhodnosti pro využití v Libereckém kraji

subjekty z Francie, Polska a Dánska. Na zpracování

jsme začali úzce spolupracovat s resortem sociál-

této žádosti do programu LIFE získala Technická

ních věcí, s Pardubickým krajem (resort sociálních

univerzita od Libereckého kraje 246.500 Kč do-

věcí a podpory NNO), s Koalicí nevládek Pardu-

tačních prostředků. Projekt byl schválen a bude

bicka (KONEP) a spolkem Svítání Liberec.

realizován v letech 2021–2023 s celkovými výdaji

V souvislosti s návrhem zpracování Akčního

79,9 mil Kč. Realizace projektu bude financována

plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách

z prostředků EU LIFE programme a Ministerstva

Libereckého kraje 2021–2027 jsme začali pracovat

životního prostředí ČR.

na vyhodnocení indikátorů udržitelného rozvoje

Rok 2019 byl dalším rokem naplňování dvou

jako regionální RIS3 strategie, byla aktualizována

základních koncepčních dokumentů Liberec-

v průběhu roku 2018 a jako základní dokument

kého kraje – Strategie rozvoje Libereckého kraje

specifikuje tzv. domény specializace (oborové spe-

s podnikatelským inkubátorem Lipo.Ink, jehož

2006–2020 (dále SRLK) a Program rozvoje Libe-

cializace) a rozvojová opatření pro dané oblasti na

aktivity slouží k rozvoji podnikavosti a kreativity

spolupracovali s odbory životního prostředí a ze-

reckého kraje 2014–2020 (dále PRLK). S Progra-

další období. Jako odborný, poradní a koordinační

začínajících podnikatelů.

mědělství, sociálních věcí, zdravotnictví, územ-

mem rozvoje bylo v roce 2019 vydáno 147 souladů

orgán Rady Libereckého kraje a zároveň jako řídící

ORREP pokračoval ve svém zapojení do práce

ního plánování a odborem kultury, památkové

k projektům ucházejících se o finanční podporu

orgán pro implementaci RIS3 strategie byla v roce

Pracovních skupin Rady vlády pro udržitelný roz-

péče a cestovního ruchu. Pro sdílení informací

z evropských, národních nebo krajských zdrojů.

2017 ustanovena jako komise rady kraje Rada pro

voj, a to konkrétně Pracovní skupiny pro udržitelný

o programu Zdravý Liberecký kraj jsou k dispozici

Dle metodiky, vytvořené pracovníky odboru, byl

výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje (dále

rozvoj regionů, obcí a území a Pracovní skupiny pro

stránky https://zdravykraj.kraj-lbc.cz/zdravy-li-

vypracován průběžný monitoring PRLK 2018,

RVVI LK). V roce 2019 jednala RVVI LK 4x a zamě-

místní Agendu 21.

berecky-kraj.

který schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje na

řovala se zejména na projednání aktivit, strategic-

konci roku 2019 a zveřejněn je na krajských www

kých projektů a intervencí, které jsou zaměřeny na

v roce 2019 soustředila na průběžné hodnocení

kračovala finanční podpora neziskových organi-

stránkách. Zároveň pokračovaly práce na tvorbě

plnění strategických cílů RIS3 LK. V rámci vyhod-

zavedeného snížení administrativní náročnosti pro

zací Libereckého kraje prostřednictvím programů

nové Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021+.

nocení naplňování cílů regionální RIS3 strategie

realizátory místní Agendy 21, které bylo nastaveno

Dotačního fondu LK a záštit s finanční i nefinanční

Pro tento účel byla oslovena široká odborná i laická

Rada VVI schválila navržené strategické intervence,

pro kategorii B a A, a zároveň připravovala vstupní

podporou. Podpořili jsme Týdny pro neziskový

veřejnost mající zájem se na tvorbě dokumentu

a projednala a schválila projekty, které následně

data pro návrh metodiky Audity udržitelného

sektor a neziskové organizace jsme zapojili do akcí

podílet v rámci tematických pracovních skupin.

byly podpořeny v rámci Regionálního inovač-

rozvoje v prostředí krajů. Kompletní informace

Libereckého kraje – např. při Dni Země, Dožínkách,

V průběhu roku 2019 byla pro každou skupinu

ního programu pro období 2019, jehož účelem je

k činnosti pracovní skupiny: https://ma21.cenia.cz/.

Dni otevřených dveří, Krajských slavnostech aj.

uspořádána dvě jednání, kde byla tvořena vize

podpora podnikavosti a technologických inovací

Libereckého kraje a následně definovány aktivity

pro malé a střední firmy, dále RVVI projednala

MA21 a v roce 2019 plnil kritéria kategorie D. Kraj

koordinátorky pro neziskový sektor Libereckého

k jejímu naplnění. Koncem roku byla uspořádána

a schválila aktivity v mezinárodních platformách

má vlastní dotační program na podporu místní

kraje a místní Agendu 21 poskytujeme obsáhlé

závěrečná konference členů pracovních skupin.

Water Smart Territorries (projekty inteligentního

Agendy 21 v území a v roce 2019 jsme poprvé hod-

poradenství ve všech oblastech fungování nezis-

Celkem bylo v 15 pracovních skupinách zapojeno

hospodaření s vodou) a Regiotex (specializace na

notili efekt práce dobrovolníků v rámci vykazování

kových organizací písemně, telefonicky, ale hlavně

více než 300 zástupců z území Libereckého kraje.

pokročilou textilní výrobu). Jako výkonná jednotka

vlastního finančního podílu.

kompletním poradenstvím při osobních individu-

Na základě Regionální surovinové politiky

realizace těchto činností působí v rámci odboru

Tým SALK v průběhu roku 2019 spolupracoval

Pracovní skupina pro místní Agendu 21 se

Liberecký kraj je registrovaným realizátorem

Od roku 2011 je Liberecký kraj členem Národní

„Ekologická stopa“ a „Uhlíková stopa“.
Na plnění konkrétních aktivit jsme nejvíce

V rámci spolupráce s nevládním sektorem po-

Prostřednictvím jednotného kontaktního místa –

álních konzultacích. Pro základní přenos informací

Libereckého kraje (dále jen RSP LK), která byla

tým projektu Smart akcelerátor Libereckého kraje

sítě Zdravých měst České republiky (dále NSZM) –

je k dispozici stránka https://regionalni-rozvoj.

Zastupitelstvem Libereckého kraje schválena roku

(dále SALK), který se v roce 2019 věnoval, mimo

www.zdravamesta.cz a v rámci programu Zdravý

kraj-lbc.cz/ostatni/neziskove-organizace.

2011, připravoval ORREP v roce 2019 stanoviska

jiné, těmto hlavním činnostem: aktualizaci Akčního

Liberecký kraj jsme se zapojili do celostátních

samosprávy kraje k záměrům týkajících se využí-

plánu RIS3 strategie LK a přípravě nového projektu

kampaní Den Země, Dny zdraví, Senior bez nehod,

s místními akčními skupinami (MAS) a mikro-

vání nerostných surovin na území kraje. Pro tyto

Smart akcelerátor II Libereckého kraje, který bude

Evropský týden mobility, Světový Den srdce a do

regiony. V současnosti působí na území kraje 9

potřeby byl také využíván Registr ložisek nerost-

navazovat na dosavadní projekt Smart Akcelerá-

celostátního projektu AntifetFEST; podíleli jsme se

MAS, v roce 2019 byla mezi MAS v Libereckém kraji

ných surovin a těžební činnosti přístupný na webu

tor Libereckého kraje. Dále se tým SALK aktivně

na přípravě prvního ročníku akce Cena hejtmana

rozdělena částka 900 000 Kč, dotace byla poskyt-

KÚ LK – www.kraj-lbc.cz. V roce 2019 pokračovala

věnoval přípravě strategických intervencí v podobě

Libereckého kraje za společenskou odpovědnost

nuta účelově a to na krytí části výdajů spojených

ve spolupráci s Českou geologickou službou aktua-

projektových fiší pro období 2020–2022, přípravě

a v březnu jsme uspořádali Jarní školu Zdravých

s činností MAS. Jako každým rokem se ORREP

lizace Regionální surovinové politiky Libereckého

a realizaci Výroční konference RIS3 fórum s ná-

měst za účasti zástupců 130 obcí a měst z celé ČR

podílel na organizaci akce zaměřené na propagaci

kraje a dokument byl předán zpracovateli hodno-

zvem „Liberecký kraj kreativní, podnikavý a při-

https://www.zdravamesta.cz/cz/probehle-akce/

geoinformačních systémů – GIS Day. Geoinfor-

cení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné

tažlivý pro talenty a investice“, přípravě podmínek

jarni-skola-zdravych-mest-2019, na které podni-

mační systémy byly v roce 2019 využity pro vy-

zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb. (SEA).

Regionálního inovačního programu Libereckého

katelský inkubátor Lipo.Ink získal ocenění Dobrá

tváření map a kartogramů podle aktuálních potřeb

kraje pro rok 2020. Tým SALK administroval žádost

praxe – PROVĚŘENO. V oblasti podpory lokální

odboru. Jednou z dalších aktivit odboru je prezen-

tace Národní výzkumné a inovační strategie

o dotaci z programu Asistenční vouchery LK,

ekonomiky jsme v červnu spustili celoroční infor-

tace lokalit brownfields s prvotním záměrem docílit

pro inteligentní specializaci České republiky na

které jsou zaměřeny na podporu přípravy projek-

mační kampaň na sociálních sítích o výrobcích,

regeneraci těchto dlouhodobě nevyužívaných

území Libereckého kraje. Regionální příloha pro

tových žádostí strategických projektů regionální

kteří jsou držiteli regionální značky nebo ocenění,

objektů a přispět tak k navrácení života do často

Liberecký kraj, která byla schválena v roce 2014

RIS3 strategie. Žádost podala Technická univerzita

v oblasti spolupráce veřejné správy, neziskových

atraktivních lokalit v kraji. Základním nástrojem

Odbor byl zapojen do procesu implemen-

VZ 2019

VZ 2019

Hospodářský
a regionální rozvoj

v Liberci na projekt s názvem „Příprava projektové

V roce 2019 odbor pokračoval ve spolupráci
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je veřejně přístupná a každoročně aktualizovaná

roku“, zvláštní ocenění komise patří Stráži pod

databáze těchto lokalit, která byla v roce 2018

Ralskem za podporu cestovního ruchu, „Diplom

umístěna na nově vytvořeném webovém portálu

za moderní knihovnické a informační služby“ obci

www.investujpodjestedem.cz. Databáze obsahuje

Svijany a „Diplom za vzorné vedení obecní kro-

celkem 298 lokalit. S touto aktivitou se pojí i mož-

niky“ obci Horní Branná.

lokalitě a možnosti využití dotačních titulů, a to

oblasti podpory Regionální rozvoj – se 6 programy

u pověřeného správce této databáze, kterou je na

zaměřenými na:

základě smluvního vztahu ARR – Agentura regi-

–– Obnovu a údržbu technické infrastruktury, ven-

onálního rozvoje spol. s r.o. V této databázi jsou

kovské zástavby a občanské vybavenosti, úpravu

rovněž evidovány lokality, které má vlastník záměr

veřejných prostranství, podporu vzdělávání

prodat či pronajmout. Součástí osvěty o těchto lo-

a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy

kalitách byla organizace 2 výstav v Liberci a Semilech, na kterých byly prezentovány úspěšně revita-

kraje prostřednictvím využití inovačního poten-

formou prezentace byl i seminář k danému tématu,

ciálu firem a současně zefektivnění komercio-

který byl zaměřen na zkušenosti z oblasti revita-

nalizace výzkumu vysokých škol a poskytova-

lizace lokalit brownfields a přehled o dotačních

telů znalostí.
–– Posílení absorpční kapacity subjektů v území

podpory investičních příležitostí v kraji je na výše

při přípravě projektů financovatelných z evrop-

uvedeném portálu aktualizována a aktivně prezen-

ských fondů a zkvalitění administrace realizo-

tována Databáze greenfields, která vznikla v roce

vaných projektů z evropských fondů.

2009 a v níž se nyní nachází 27 lokalit. V roce 2019

–– Podporu regionálních produktů, místní výroby

již popatnácté organizoval ORREP soutěž Karla

a místních obchodních spotřebitelských vazeb,

Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje. Více in-

využívání potenciálu tradičních specifických

formací o oceněných stavbách v jednotlivých kate-

výrob a řemesel, podporu osvěty a zvýšení

goriích lze nalézt na www.stavbaroku.lk. ORREP se

informovanosti o významu a kvalitě místních

již počtrnácté podílel na organizaci krajského kola

potravin, výrobků a služeb.

soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova.
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vesnice a zvýšení kvality života na venkově.
–– Zvýšení konkurenceschopnosti Libereckého

lizované lokality z Libereckého kraje. Další nedílnou

titulech v programovém období 2014–2020. S cílem
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V rámci Dotačního fondu LK je ORREP správce

–– Podporu uplatňování principů udržitelného

V červnu navštívila hodnotitelská komise soutěže

rozvoje na místní a regionální úrovni s cílem

Vesnice roku v Programu obnovy venkova 16 obcí

zvyšování kvality života, veřejné správy, rozvoje

Libereckého kraje, které se přihlásily do 25. roč-

individuálních a společenských hodnot v oblas-

níku této prestižní soutěže. Zlatou stuhu za vítěz-

tech zdraví, životního prostředí, oblasti ekono-

ství v krajském kole získala obec Svojkov. Modrou

mické a sociální.

stuhu za společenský život si odnesla obec Horní

VZ 2019

VZ 2019

nost konzultace k získání více informací o vybrané

–– Podporu rozvoje občanské společnosti, vy-

Branná. Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní

tváření podmínek pro aktivní trávení volného

prostředí získal Bílý Kostel nad Nisou. Bílá stuha

času ve městech a jejich blízkém okolí. Prevenci

za činnost mládeže patří obci Poniklá a Oranžovou

patologických jevů v rodině, ve společnosti –

stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu

nabídku veřejného a bezpečného prostoru pro

získala obec Janův Důl. Hodnotitelská komise

rodinu, prevenci sociálního vyloučení, podporu

navázala na předešlé ročníky soutěže a udělila pět

vícegeneračního soužití.

ocenění Libereckého kraje – obci Bozkov „Ocenění
za rozvoj venkova“, obci Svijany ocenění „Skokan

V roce 2019 administroval ORREP tyto programy
Program

Počet podaných
žádostí

Požadavek na
alokaci v Kč

Počet
podpořených
projektů

2.1 – Program obnovy venkova

111

32.786.721

96

29.611.110

2.2 – Regionální inovační program

35

8.066.000

21

4.743.000

2.5 – Podpora regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel 60

1.807.000

Výše podpory
v Kč

3.072.844

35

2.6 – Podpora místní Agendy 21

18

910.947

17

799.990

2.7 – Podpora činností mateřských center

29

2.733.220

28

2.549.989
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Zasedání Česko-polského monitorovacího

Liberecký kraj a EU

Třetí základní postavení kraje vůči Evropské

výboru, který rozhoduje o schválení či neschválení

unii je jeho role žadatele o dotace z evropských

předložených žádostí o poskytnutí dotace, proběhla

fondů, resp. příjemce dotací z evropských fondů.

v březnu a říjnu. Na těchto zasedáních se schválilo

V roce 2019 probíhala zhruba ve stejném objemu

21 projektů, z toho ve 3 projektech je žadatelem

jak příprava projektů, tak i realizace.

subjekt z Libereckého kraje. Celková dotace činí
670 tis. EUR.

1. Projekty Libereckého kraje v roce 2019
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v trojím základním postavení.
V prvé řadě se podílí na tvorbě evropské poli-

V novém programovém období 2014 – 2020 se
konkrétně jedná o Operační program Životní pro-

Dotační program EU

Projekty v přípravě
Počet

středí a přeshraniční Operační programy. Liberecký

Celkové výdaje
(mil. Kč)

Projekty v realizaci

Celková dotace Počet
(mil. Kč)

Celkové výdaje
(mil. Kč)

Celková dotace
(mil. Kč)

tiky a její implementaci na národní a krajské úrovni.

kraj se i v roce 2019 zapojil do poskytování kotlí-

Integrovaný regionální operační program (IROP)

26

1 866,7

1 433,2

17

1 512,2

1 042,6

K tomu využívá jednak stálé zastoupení Libereckého

kových dotací v rámci specifického cíle 2.1 Snížit

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

15

153,7

55,4

12

368,1

315,2

kraje v Bruselu a dále trvalou komunikaci a spolu-

emise z lokálního vytápění domácností podílející

7

216,5

212,8

7

126,7

119,7

práci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, neboť na

se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncen-

krajské úrovni je ORREP garantem implementace Ev-

tracím znečišťujících látek v Operačním programu

ropských strukturálních investičních fondů na období

Životní prostředí 2014–2020. Projekt „Kotlíkové

2014–2020. K tomu využívá mimo jiné nový nástroj

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
(OPVVV)
Interreg V-A Česká republika – Polsko (Int ČP)

3

2,4

1,9

4

11,1

9,9

Program spolupráce Svobodný stát Sasko –
Česká republika (PS SČ)

3

15,2

13,5

7

74,1

59,4

dotace v Libereckém kraji III.“ rozdělil finanční

Operační program Technická pomoc (OPTP)

2

7,2

7,2

1

5,0

5,0

programového období EU 2014–2020 zvaný Regi-

prostředky na výměnu starých neekologických

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

1

1,1

1,1

11

295,9

282,1

onální stálá konference Libereckého kraje (RSK)

kotlů za emisně vyhovující otopná zařízení ve výši

1

122,0

102,0

1

294,3

49,0

sdružující hlavní regionální partnery, kteří společně

139 milionů korun. Bude podpořena výměna dalších

Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OPPIK)

x

x

x

1

7,7

7,7

řeší využití evropských finančních prostředků v Li-

cca 1200 zastaralých zdrojů tepla.

Operační program potravinové a materiální
pomoci (OPPP)

69

2 687,2

2 028,5

61

2 695,1

1 890,6

Projekt

Dotační
program EU

Celkové výdaje
(mil. Kč)

Celková dotace
(mil. Kč)

Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje zemědělství ve Frýdlantu

IROP

75,0

63,1

Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje uměleckoprůmyslové
v Kamenickém Šenově

IROP

90,6

62,1

bereckém kraji. ORREP zajišťoval v roce 2019 funkci

Z hlediska implementace je dále kraj zapojen

Celkem

sekretariátu RSK a veškeré technické a organizační

v rámci programů zaměřených na přeshraniční

záležitosti. Kromě organizačního zajištění činnosti

spolupráci Interreg V – A Česká republika – Pol-

této platformy se snažil aktivně vyzývat potenciální

sko 2014–2021 (dále PPS ČR – Polsko) a Program

žadatele v území k vyplnění projektových záměrů do

na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou

Databáze 2020. V této databázi se sdružují projektové

republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020

záměry z celého území Libereckého kraje a na jejich

(dále PPS ČR – Sasko). Odbor regionálního rozvoje

základě se zjišťuje absorpční kapacita území vyjadřu-

a evropských projektů je kontaktním místem pro

jící připravenost záměrů a projektů využít evropské

žadatele z Libereckého kraje pro oba programy

finanční zdroje v daném období. K 31. prosinci 2019

přeshraniční spolupráce. Je zde možné získat

Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje technické v Turnově

IROP

55,7

46,1

obsahuje Databáze 3458 projektů. Sekretariát i nadále

základní informace o programech a konzultovat

IROP

61,6

52,9

spolupracoval s Ministerstvem pro místní rozvoj při

své projektové záměry. U PPS ČR – Sasko mohou

Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a informatiky
v České Lípě

86,7

74,4

Vedoucí partneři z Libereckého kraje odevzdat žá-

Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje strojírenství a elektrotechniky
v Liberci

IROP

přípravě a projednávání řady národních dokumentů,
např. Východiska pozice ČR k budoucnosti politiky

dosti na Odboru regionálního rozvoje a evropských

Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje služeb v České Lípě

IROP

81,1

69,6

soudržnosti po roce 2020, Strategii regionálního

projektů Libereckého kraje. V PPS ČR – Sasko se

IROP

48,8

42,5

rozvoje ČR 2021+, Strategický rámec ČR 2030, při

v roce 2019 konaly konzultace pro žadatele a byly

Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje automobilového průmyslu ve
Vysokém nad Jizerou

3,5

3,3

administrovány projektové žádosti.

Rekonstrukce a modernizace přírodovědné laboratoře, Gymnázium, Frýdlant,
Mládeže 884, příspěvková organizace

IROP

připomínkování výzev Řídících orgánů operačních

Modernizace učeben, Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace

IROP

3,8

3,6

Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 3

IROP

6,6

6,6

programů, metodických pokynů atd.
Od roku 2015 je Liberecký kraj členem evropNOVUM s. r. o. Toto seskupení sdružuje na 4 kraje,

konference a 1. 5. 2019 se na Trojzemí konala akce

2 euroregiony a Dolnoslezské vojvodství za účelem

pro veřejnost. Organizace obou aktivit se kontaktní

efektivní spolupráce na česko-polském příhraničí.

místo LK aktivně účastnilo. Zejména zorganizovalo

V roce 2019 se Liberecký kraj pravidelně účastnil

Cyklojízdu na Trojzemí.

jednání tematických pracovních skupin v rámci
tohoto sdružení.

Níže je uveden přehled konkrétních projektů, jejichž realizace byla v roce 2019 úspěšně ukončena.
Zaměření

Školství

ference obou programů u příležitosti oslav 15 let
vstupu do EU. 30. 4. 2019 v Žitavě proběhla Výroční

Zasedání Česko-Saského monitorovacího
výboru se v roce 2019 konalo 3x, v květnu, září

Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 4
Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov Střední odborné
Energetické školy a Středního odborného učiliště v České Lípě, pavilon B (dílny) v ulici 28. října
úspory
Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec, p. o.
Životní
prostředí
Doprava

a v prosinci. Celkem byly schváleny 4 projekty.

Kultura

kraje je jeho zapojení do implementace některých

Žadatel z Libereckého kraje figuroval v 1 projektu.

Rozvoj

operačních programů.

Dotace na tento projekt činí 99 tis. EUR.

Další neméně významnou rolí Libereckého
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2. Projekty Libereckého kraje dokončené v roce 2019

V roce 2019 se konala společná Výroční kon-

ského seskupení pro územní spolupráci ESÚS

VZ 2019

Liberecký kraj plní svou roli vůči Evropské unii

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
pro povodí Lužické Nisy na území Libereckého kraje

7,1

7,1

OPŽP

OPPMP

22,8

8,1

OPŽP

6,8

1,5

OPŽP

4,0

3,4

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji II.

OPŽP

138,0

138,0

Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa

IROP

40,3

29,6

Silnice II/286, revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice

IROP

47,6

38,2

Pro horolezce neexistují hranice

PS SČ

37,0

30,6

Regionální stálá konference Libereckého kraje II.

OPTP

Celkem 19 projektů

2,2

2,2

835,6

699,3

Resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
Liberecký kraj a EU

VZ 2019

Níže je uveden počet projektů Libereckého kraje, které se v roce 2019 připravovaly k podání do konkrétního dotačního
programu Evropské unie a dále počet projektů, které se v roce 2019 nacházely ve fázi realizace.
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Další významnou aktivitou odboru je pora-

bylo tímto způsobem poskytnuto poradenství k cca

denství při vyhledávání vhodného dotač-

50 nejrůznějším projektovým záměrům.

ního titulu pro nejrůznější projektové zá-

Podrobnější informace o všech projektech

měry. K tomuto účelu je na webové adrese

administrovaných odborem regionálního rozvoje

http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/konzultace

a evropských projektů je možné nalézt na webové

umístěn formulář projektového záměru, který

adrese http://projekty.kraj-lbc.cz/.

slouží k rychlé a efektivní konzultaci. Za rok 2019

zovány všechny válečné hroby na území Libereckého kraje. Mapu válečných hrobů a pietních
míst lze nalézt na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje [https://oupsr.
kraj-lbc.cz/page4368/mapa-valecnych-hrobu-a-pietnich-mist].
Na základě doporučení OÚPSŘ hejtman a zástupce ministerstva obrany ocenili pamětními
plaketami ty, kteří pečují příkladně o válečné
hroby v Libereckém kraji.
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. Jen řízení o odvolání proti rozhodnutím stavebních úřadů bylo
v roce 2019 vydáno téměř 200. 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 obecním
stavebním úřadům. Jedním ze způsobů metodické pomoci jsou i každoročně pořádané porady
pracovníků stavebních úřadů, které v roce 2019
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.
Dále je zapotřebí uvést neustále probíhající
odbornou činnost při vedení Registru územní
identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN),
včetně metodické činnosti vůči editorům do
tohoto registru, kterými jsou stavební i běžné
obecní úřady.

VZ 2019

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 bylo v roce 2019 dokončeno vypořádání stanovisek a připomínek ze společného
jednání o Novém návrhu Aktualizace ZÚR LK č. 1
a Vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj
území a bylo získáno souhlasné stanovisko SEA.
V rámci agendy územně analytických podkladů probíhala v roce 2019 zejména průběžná
aktualizace datového skladu ÚAP a dále např.
připomínkování nově zaváděného standardu Ministerstva pro místní rozvoj pro územní plány,
který by měl do budoucna zajistit, aby výkresy
všech územních plánů a jejich datové části vypadaly stejně.
OÚPSŘ je nadřízeným a metodickým orgánem
územního plánování pro obce a úřady územního
plánování. Kromě obvyklých půlročních porad
v roce 2019, OÚPSŘ uspořádal dne 7. 2. 2019 na
krajském úřadě Seminář pro obce Libereckého
kraje na téma „Územní plánování“. Na Semináři
byl starostům obcí Libereckého kraje představen zejména proces pořizování územního plánu
včetně práv a povinností, které plynou ze stavebního zákona pro obce resp. Zastupitelstva
města. Dále se OÚPSŘ spolupodílel s ostatními
odbory a jinými partnery na realizaci dalšího
ročníku akce GIS Day.
OÚPSŘ se průběžně podílí ve spolupráci
s ostatními složkami KÚ LK na naplňování vize
kompletního pokrytí Libereckého kraje novými
územními plány. V roce 2019 bylo vydáno dalších
6 územních plánů a 80 % obcí LK má již nový
územní plán.
OÚP na úseku válečných hrobů a pietních
míst provedl kompletní aktualizaci webových
stránek, kde jsou zveřejněny všechny potřebné
informace k dané problematice. Mimo jiné je
spravována i interaktivní mapa, kde jsou lokali-
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Resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
Odbor územního plánování a stavebního řádu

VZ 2019

Odbor územního plánování
a stavebního řádu

18,6 mil. Kč
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VZ 2019

přírodních rezervací
a památek v péči kraje

VZ 2019

z Fondu ochrany vod LK na obnovu
a modernizaci vodohospodářské
infrastruktury u 15ti projektů

33

Resort životního
prostředí, zemědělství
a rozvoje venkova
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Vodní a lesní hospodářství

děl (ČOV, kanalizací, vodovodů a náhradních zdrojů

V rámci procesu Plánování v oblasti vod v roce 2019

pitné vody), podpořeno celkem 15 projektů v cel-

pokračovaly přípravné práce 3. plánovacího období

kové výši 18.597.486,31 Kč.

(2021–2027). Na národní úrovni i při jednotlivých
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tokových poměrů včetně návrhů možných pro-

komisí pro plánování, jejichž členy jsou i pracovníci

tipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy

krajského úřadu, neboť krajský úřad je spolupoři-

na území Libereckého kraje“ podpořeného z Ope-

zovatelem plánů dílčích povodí.

račního programu Životní prostředí 2014–2020.

Pokračovaly dílčí aktualizace Plánu rozvoje vodo-

U vybraných 3 opatření byla vypracována doku-

vodů a kanalizací Libereckého kraje, v roce 2019

mentace pro územní rozhodnutí a ta byla předána

došlo ke schválení změn č. 34–38 pro obce Líšný,

potenciálním investorům. Návazně byla zadána

Poniklá, Skalice u České Lípy, Bílý Kostel nad Nisou

studie Posouzení ekonomické efektivity velkých

a Okna. Byla též zadána celková aktualizace plánu

protipovodňových opatření v sídlech Hrádek nad

pro celé území kraje. Její součástí bude i posouzení

Nisou, Chotyně, Chrastava a Bílý Kostel nad Nisou.

vlivu na životní prostředí. Dle smlouvy by aktuali-

V rámci přípravy studie byly uzavřeny smlouvy

zace měla být dokončena do konce roku 2021.

o spolupráci s příslušnými obcemi a dohodnuta

činnost v oblasti retence vody v krajině z předchoResort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

V roce 2019 byl dokončen projekt „Studie od-

podnicích povodí proběhla zasedání jednotlivých

V roce 2019 Liberecký kraj navázal na svou
zího roku a zadal zpracování projektové přípravy

finanční spoluúčast. Studie by měla být dokončena
v 1. pol. roku 2020.
I v roce 2019 pokračovala účast pracovníků

na vybraná opatření ze studie „Analýza možností

Krajského úřadu Libereckého kraje na meziná-

podpory hydrologických funkcí krajiny na pozem-

rodních pracovních setkáních v rámci projektu

cích ve správě SŠHL Frýdlant a Krajského statku

AMIIGA, který se zabývá čištěním podzemních vod

Frýdlant“, která jsou navržena na pozemcích ve

ve funkčních městských územích. Liberecký kraj,

vlastnictví Libereckého kraje na Frýdlantsku.

který je partnerem Technické univerzity v Liberci,

Liberecký kraj uspořádal v květnu roku 2019
osvětový seminář ve Frýdlantu, na který byli, krom

se podílí na řešení starých ekologických zátěží.
V oblasti lesního hospodářství pokračoval

široké veřejnosti, pozváni jmenovitě významnější

dotační program Podpora hospodaření v lesích.

vlastníci pozemků dotčených opatřeními, která

V rámci činnosti odboru životního prostředí a ze-

byla identifikována jako prioritní „Rešerší navr-

mědělství tak byly souběžně vyřizovány krajské

žených opatření na zlepšení vláhových poměrů na

dotace v samostatné působnosti i národní dotace

Frýdlantsku (zpracování zadáno Libereckým kra-

v přenesené působnosti. Liberecký kraj se zamě-

jem ve spolupráci se spol. Frýdlantská vodárenská,

řil na podporu činností, které nelze podporovat

a. s., v roce 2018). Na tomto semináři byla veřej-

z jiných veřejných zdrojů. Jedná se např. o ochranu

nost a vlastníci pozemků informováni o aktuálních

lesa před škodami zvěří (oplocení, nátěry) a proti

projevech změny klimatu v Libereckém kraji a jeho

hmyzím škůdcům (lapáky, lapače). Bylo vyřízeno

předpokládaném vývoji, o výstupech z citované

93 žádostí o objemu 3,3 mil. Kč. V rámci přenesené

rešerše, základních druzích vhodných adaptačních

působnosti pak bylo rozhodnuto o 267 dotacích

opatření a o možnostech jejich financování, včetně

v hodnotě 10,7 mil. Kč. Tyto dotace směřovaly

dotačního programu Libereckého kraje.

zejména do obnovy a výchovy lesa, tvorby lesních

Z Fondu ochrany vod LK bylo v roce 2019

VZ 2019

VZ 2019

Životní prostředí,
zemědělství a venkov

hospodářských plánů a na podporu mysliveckého

v rámci Programu vodohospodářských akcí, urče-

hospodaření. Kůrovcová kalamita, která postihla

ného na obnovu a modernizaci stávající vodohos-

většinu území ČR, začala být aktuální i v Liberec-

podářské infrastruktury a výstavbu nových vodních

kém kraji. K nejpostiženějším oblastem patří níže

95

Česká Lípa – jih, kterou Liberecký kraj finančně

zeleně. Naopak z hlediska posuzování vlivů na ŽP

u Mimoně, a na zpracování nových plánů péče pro

podpořil. Pokračovala také spolupráce s obalovou

nebyla přijata žádná žádost o podporu projektu za-

v kraji již nelze reálně zabránit a její šíření po-

některá tato území, např. pro přírodní památku

společností EKO-KOM a. s. v rámci projektu „In-

řazeného do ROP NUTS II Severovýchod. Pracovníci

kračuje i do vyšších poloh (zejména západní část

Česká Lípa – mokřad v nivě Šporky či přírodní pa-

tenzifikace odděleného sběru a zajištění využití vy-

oddělení se pravidelně zúčastňují porad stavebních

Lužických hor). Na konci roku byl spuštěn nový

mátku Manušické rybníky.

užitelných složek komunálních odpadů včetně je-

úřadů a úřadů územního plánování s aktuálními

jich obalové složky“, který přispívá k trvale vysoké

informacemi v oblasti posuzování vlivů na ŽP a to

VZ 2019

dotační program – Podpora zmírnění následků
kůrovcové kalamity v lesích. Dotace jsou poskyto-

pozornost chráněným druhům ptáků, především

míře a efektivitě třídění komunálních odpadů na

především v souvislosti s novelou stavebního zá-

vány ze státního rozpočtu a administraci zajišťují

těch vázaných na lidská sídla. Byl např. proveden

území Libereckého kraje. Města a obce kraje soutěží

kona.

krajské úřady. V prosinci 2019 tak bylo poskyt-

průzkum hnízdišť rorýse obecného a kavky obecné

ve třídění odpadů o „Zlatou popelnici“ a v loňském

nuto 15 dotací o objemu 7 mil. Kč. Jako každý rok

na území města Turnov, finančně byl podpořen

roce byli vítězové vyhlášeni již po čtrnácté. Pokra-

Ekologická výchova a podpora zemědělství

byla zorganizována série tradičních seminářů pro

pravidelný monitoring hnízd čápa bílého v Liberec-

čovaly rovněž projekty se společnostmi ASEKOL

V oblasti ekologické výchovy a podpory zeměděl-

odborné lesní hospodáře a vlastníky lesa, které se

kém kraji. Bylo kontrolováno všech 43 evidovaných

s. r. o. a ELEKTROWIN a. s. na podporu zpětného

ství se OŽPZ zaměřoval na koordinaci environmen-

konaly v Semilech, Liberci a České Lípě. Na téma

čapích hnízd. Na 20 z nich zahnízdil pár čápů, na 14

odběru použitých elektrozařízení.

tální výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém

lesnictví a myslivost v Libereckém kraji byl vydán

hnízdech pak čapí rodiče odchovali celkem 36 mlá-

Na úseku ochrany ovzduší průběžně probí-

kraji (dále jen EVVO), metodicky řídil Středisko

stolní kalendář a v měsíci dubnu byla uspořádána

ďat. Ve spolupráci se ZO ČSOP Ciconia Roudnice nad

halo plnění opatření Programu zlepšování kvality

ekologické výchovy Libereckého kraje (dále jen

výstava ve vestibulu krajského úřadu.

Labem se podařilo okroužkovat 29 mladých čápů.

ovzduší zóna Severovýchod – CZ05. Kvalita ovzduší

STŘEVLIK) a administroval žádosti různých sub-

je v Libereckém kraji dobrá. Imisní limity pro sle-

jektů o finanční podporu z Dotačního fondu LK.

2019 v Liberci. Účastníci vyslechli informace

„Podpora kuňky ohnivé v EVL Cihelenské a Ma-

dované znečišťující látky nejsou překračovány s vý-

V roce 2019 bylo z dotačních titulů administrova-

zejména o preparaci trofejí, stanovení věku zvěře

nušické rybníky“. Díky finančním prostředkům

jimkou imisního limitu pro benzo(a)pyren v čás-

ných OŽPZ podpořeno 161 projektů v celkové výši

a chovu zaječí zvěře a další informace týkající se

z Operačního programu Životní prostředí byly

ticích polétavého prachu. Dominantním zdrojem

14.953.000 Kč. Jako reakce na aktuální situaci byl

dotací, legislativy, veterinárních opatření (ze-

v obou EVL vybudovány tůně, prosvětleny porosty

benzo(a)pyrenu je individuální vytápění a tento

poprvé vyhlášen dotační program na podporu re-

jména aktuální informace o šíření afrického moru

v okolí vodních ploch, čímž se zvýšila atraktivita

imisní limit je typicky překračován na území obcí

tence vody v krajině. V rámci tradičního Kalendáře

prasat) a myslivecké statistiky. Anketa osobnost

území pro kuňku i další obojživelníky. Že vše bylo

s vyšším podílem spalování pevných paliv v domá-

vzdělávacích akcí rezortu připravovaného ve spolu-

Libereckého kraje v myslivosti pokračovala druhým

vybudováno správně, dokládá skutečnost, že kuňky

cích topeništích. Snížení těchto nežádoucích emisí

práci s Regionální agrární radou LK a řadou dalších

ročníkem, oceněnou se stala paní Věra Bouzková

nové tůně ihned osídlily.

je cílem tzv. kotlíkových dotací, jejichž třetí vlna

neziskových organizací bylo realizováno celkem 40

byla vyhlášena a zahájena v roce 2019. Taktéž byly

akcí z oblasti zemědělství a 46 akcí z oblasti EVVO.

Myslivecká konference byla pořádána v březnu

Resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
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V roce 2019 byla, kromě jiných, věnována

z Liberce. V závěru roku Krajský úřad Libereckého

Byla úspěšně ukončena realizace projektu

Byla zahájena udržitelnost tříetapového pro-

kraje ve spolupráci s ČMMJ uspořádal školení mys-

jektu „Významné aleje Libereckého kraje“,

Krajským úřadem Libereckého kraje zahájeny pří-

Mezi nejvýznamnější patřily Krajské dožínky, Den

liveckých hospodářů.

v rámci kterého bylo ošetřeno 11 alejí napříč krajem.

pravy osvětové akce ke správnému a ekologickému

regionálních potravin Libereckého kraje, krajská

Péče byla věnována především novým výsadbám

topení, která proběhne v roce 2021.

konference „Jak zadržet vodu v krajině?“, konference k EVVO na základních a mateřských ško-

Ochrana přírody a krajiny

v alejích, kde bylo nutné, díky suchému počasí,

Za zásadní akci roku 2019 lze považovat meziná-

zajistit jejich zálivku. Přes tuto péči bylo třeba

Posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC

lách či druhý Krajský Den Země, který proběhl na

rodní konferenci Aleje 2019 pořádanou společností

na podzim r. 2019 nahradit v některých alejích,

V oblasti IPPC (integrovaná prevence) byly pro-

téma „Opravit nebo vyhodit?“. Nástěnný kalendář

Arnika, kterou hostil Liberecký kraj. Na její přípravě

konkrétně v aleji Vítkov – Albrechtice, v aleji Bu-

váděny ve spolupráci s ČIŽP integrované kontroly

velikosti A5 byl úzce propojen s webovým portá-

a realizaci se aktivně podíleli pracovníci oddělení

ďárka a v aleji Kamenický Šenov, odumřelé mladé

a přezkumy vydaných integrovaných povolení dle

lem www.kalendar-akci-lk.cz, kde byly k dispo-

ochrany přírody a byla velice kladně hodnocena

stromky novými.

schváleného plánu kontrol, kterých se uskutečnilo

zici podrobné informace k akcím. Ve spolupráci

celkem 22. Na úseku prevence závažných havá-

s příspěvkovou organizací STŘEVLIK pokračovala

brožura „Aleje Libereckého kraje“, která shrnula

rií byla v roce 2019 v rámci namátkových kontrol

realizace projektu na podporu EVVO v mateřských

obnovu všech alejí v Libereckém kraji od roku 2015.

prováděna metodická pomoc provozovatelům, kteří

školách Mrkvička. STŘEVLIK připravil ve spolupráci

všemi zúčastněnými.
Opětovně byla zaměřena pozornost na spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a se

V návaznosti na projekt alejí byla vydána

nakládají s nebezpečnými chemickými látkami,

se ZOO Liberec Veletrh ekologických výukových

Pracovníci oddělení ochrany přírody se podíleli

Ochrana ovzduší a odpadové hospodářství

a v rámci této metodické pomoci bylo provedeno

programů – třídenní akci pro lektory environmen-

na pořádání ekovýchovných akcí, např. ekolo-

V souvislosti s plněním nového Plánu odpadového

celkem 11 kontrol. Ve spolupráci s ČIŽP OI Liberec,

tální výchovy z celé ČR. Informace o dění v oblasti

gické olympiády středních škol, spolupracovali

hospodářství kraje, jehož součástí je i Program

HZS LK, KHS LK byly provedeny také 4 integro-

environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty byly

při ochraně obojživelníků se ZŠ Český Dub a ZŠ

předcházení vzniku odpadů, byl v roce 2019 znovu

vané kontroly u zařízení, která představují riziko

poskytovány prostřednictvím internetového por-

Chrastava. Kromě toho se aktivně zapojili do osvěty

vyhlášen dotační titul kraje zaměřený na prevenci

vzniku závažné havárie. Zároveň byly ve spolupráci

tálu www.ekovychovalk.cz a facebookových stránek

ohledně problematiky zadržování vody v krajině

vzniku odpadů a zlepšení podmínek zpracování

s PČR provedeny 2 kontroly plánů fyzické ochrany

www.facebook.cz/ekovychovalk. Na podporu místní

prostřednictvím přednášek na odborných akcích

bioodpadů. Za více než 1,5 mil. Kč bylo uspoko-

u provozovatelů, kteří mají povinnost takovou

produkce byl vyhlášen 16. ročník ocenění Výrobek

pro odborníky i veřejnost. Dalším počinem bylo

jeno 19 žadatelů o podporu aktivit na předcházení

dokumentaci zpracovat. V roce 2019 OŽPZ posoudil

roku Libereckého kraje z odvětví potravinářství –

zajištění výstavy „35 let Úmluvy CITES v EU“, kte-

vzniku odpadů. Jednalo se např. o nákup domácích

17 projektů žádajících o podporu z Operačního pro-

zemědělství. V roce 2019 bylo přihlášeno celkem

rou mohli návštěvníci kraje shlédnout ve vestibulu

kompostérů či štěpkovačů, podpořeny byly projekty

gramu Životní prostředí, přičemž tyto žádosti svým

75 výrobků od 27 regionálních výrobců. Ocenění

budovy krajského úřadu v září 2019.

re-use centra, vratných nápojových kelímků, ná-

stanoviskem podpořil. Nejvíce žádostí se týkalo

bylo uděleno vítězným výrobkům v 9 kategoriích

školami v regionu při praktické ochraně přírody.

Pokračovala aktivní péče o 33 přírodních rezer-

bytkové banky či bezobalové prodejny. V tomto roce

odpadového hospodářství, především recyklačních

a třem nejlepším v celkovém pořadí. Slavnostní

vací a památek, které krajský úřad spravuje. Zamě-

byl zahájen čtyřletý projekt Sanace staré ekologické

technologií a zdokonalování systému odděleného

předání cen výrobcům vítězných výrobků proběhlo

řili jsme se na opravy zákonného značení chrá-

zátěže v území kontaminovaném historickým pro-

sběru odpadů v obcích. Dále se podpora týkala

již tradičně na Krajských dožínkách – 7. 9. 2019

něných území, např. přírodní rezervace Meandry

vozem impregnace dřeva v oblasti vodního zdroje

projektů zaměřených na revitalizaci alejí a městské

v obci Studenec. Propagace oceněných výrobků

VZ 2019

Smědé, přírodní památky Meandry Ploučnice

a zejména Českolipska. Zdá se, že rozvoji kalamity
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položené oblasti Semilska, Turnovska, Jilemnicka,

probíhá prostřednictvím internetových strá-

a zemědělského subjektu získala obec Janův Důl.

nek www.vyrobek-roku-lk.cz, tištěné brožury

Hodnotitelská komise navázala na předešlé ročníky

a banneru umístěnému v restauraci KNL v budově

soutěže a udělila pět ocenění Libereckého kraje –

krajského úřadu, kde je možné vybrané regionální

obci Bozkov „Ocenění za rozvoj venkova“, obci

potraviny zakoupit.

Svijany ocenění „Skokan roku“, zvláštní ocenění
komise patří Stráži pod Ralskem za podporu ces-

Oblast GIS

tovního ruchu, „Diplom za moderní knihovnické

Z pohledu provozu mapových aplikací jsme pro-

a informační služby“ obci Svijany a „Diplom za

vedli kompletní převod našich serverů (https://

vzorné vedení obecní kroniky“ obci Horní Branná.
Program obnovy venkova

chráněného protokolu https a provedli další

V rámci Programu obnovy venkova mohou obce

úpravy s ohledem na požadavky kybernetické

a dobrovolné svazky obcí ležící na území Liberec-

bezpečnosti. Geoportál během roku 2019 na-

kého kraje žádat o finanční podporu z Dotačního

vštívilo 20 163 uživatelů a prohlédli si 48 249

fondu LK na obnovu a údržbu technické infrastruk-

stránek, což je přibližně stejný počet jako v před-

tury, venkovské zástavby a občanské vybavenosti,

chozím roce. Nejnavštěvovanější adresa byla

úpravu veřejných prostranství, podporu vzdělávání

http://geoportal.kraj-lbc.cz/mapy. Povodňový

a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy

portál https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/ zazna-

vesnice a zvýšení kvality života na venkově. Pro-

menal 6 252 návštěv a zobrazení 25 579 stránek.

gram obnovy venkova je jeden z těch důležitých

Velký nárůst uživatelů zaznamenal náš rozví-
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programů, který zlepšuje život obyvatel každé, i té

jející se portál věnovaný vzdělávání Atlas Liberec-

poslední vesnice v Libereckém kraji. Obcí je v kraji

kého kraje https://atlas.kraj-lbc.cz. Portál navští-

celkem 215, přičemž 154 z nich je menších než tisíc

vilo 2 929 uživatelů a prohlédlo si zde téměř 8 287

obyvatel. Program se zaměřuje především na pod-

stránek.

poru projektů v těchto malých obcích.

Největší organizovanou akcí za oblast GIS

Odbor regionálního rozvoje a evropských

byla každoročně konaná třídenní vzdělávací akce

projektů na základě vyhlášení programu obdržel

Mapy kolem nás, která se konala v termínu od

celkem 108 žádostí o poskytnutí dotace v celkové

15.–17. října 2019 v Krajské vědecké knihovně

výši 33.066.720,90 Kč. Celkové výdaje na projekty

v Liberci. Zúčastnilo se jí přes 800 žáků a stu-

činily 131.345.510,54 Kč. V rámci programu bylo

dentů a více než 250 účastníků navštívilo ve-

podpořeno celkem 96 projektů, 84 projektů obcí

černí přednášky pro veřejnost Hledání hranic

a 12 projektů dobrovolných svazků obcí, v celkové

vesmíru a 3x pěšky napříč Amerikou. Její sou-

výši 29.611.110 Kč.

částí byly výstavy družicových snímků Úžasná
Země a 100 let vojenské geografie a hydrometeorologie, vše proběhlo ve znamení ukázek, jak mapy mohou sloužit a jak mapy mohou bavit. Informace lze nalézt na rozcestníku
https://atlas.kraj-lbc.cz/mapy-kolem-nas.
Vesnice roku 2019
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
se již po čtrnácté podílel na organizaci krajského
kola soutěže Vesnice roku v Programu obnovy
venkova. V červnu navštívila hodnotitelská komise
soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova
16 obcí Libereckého kraje, které se přihlásily do
25. ročníku této prestižní soutěže. Zlatou stuhu
za vítězství v krajském kole získala obec Svojkov. Modrou stuhu za společenský život si odnesla obec Horní Branná. Zelenou stuhu za péči
o zeleň a životní prostředí získal Bílý Kostel nad
Nisou. Bílá stuha za činnost mládeže patří obci
Poniklá a Oranžovou stuhu za spolupráci obce

VZ 2019

tal.kraj-lbc.cz/ a https://atlas.kraj-lbc.cz) do
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geoportal.kraj-lbc.cz/, https://povodnovypor-

128,3 mil. Kč 1,04 mil.
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VZ 2019

hostů navštívilo kraj

VZ 2019

na činnost krajských
kulturních organizací

Resort kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu
foto © Jan Jirouš

Resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Velký zájem široké veřejnosti zaznamenala
tradiční Muzejní noc pod Ještědem, která se konala
v duchu „Návratu do budoucnosti“ a na níž spolupracovaly Oblastní galerie, Severočeské muzeum,

Oddělení kultury

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

Oddělení
památkové péče

Liberecký kraj společně s Ještědskou pobočkou
ráje v Turnově vyhlásil soutěž „O nejlepší kro-

Oddělení památkové péče plnilo úkoly plynoucí ze

trolní činnosti k pěti zřizovaným příspěvkovým or-

2. etapy modernizace Severočeského muzea v Li-

niku Libereckého kraje“. Ve dvou kategoriích – do

zákona o státní památkové péči a v rámci samo-

ganizacím kraje, připravovalo podklady pro jednání

berci, který získal podporu z Integrovaného regio-

2 000 obyvatel a nad 2 000 obyvatel byly oceněny

statné působnosti zejména administrovalo dotační

orgánů kraje, a to především v oblasti ekonomiky

nálního operačního programu.

vždy 3 obce a jejich kronikáři. Ostatním nominova-

programy Libereckého kraje zaměřené na obnovu

ným byl předán pamětní list.

kulturních památek v kraji a zajišťovalo další akti-

příspěvkových organizací (rozpočtů a rozpočtových změn), zřizovacích listin, výběrových řízení,

resortních organizací a v případě potřeby zajišťuje

záměrů zadání veřejných zakázek, majetkopráv-

nutnou spolupráci. Příspěvkovým organizacím se

ních operací, nakládání s movitým a nemovitým

daří získávat nad rámec rozpočtu finanční pro-

majetkem předaným organizacím k hospodaření,

středky z dotačních programů, zejména Minister-

Dotační program 7.1 Kulturní aktivity v LK

investičních akcí, projektových záměrů apod.

stva kultury ČR.

Dotační program 7.5 Poznáváme kulturu – 2018/2019

Na činnost krajských kulturních organizací byla
rozpočtována částka ve výši 128,3 mil. Kč.
Mimořádné účelové příspěvky z rozpočtu kraje

Resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Oddělení kultury
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Oddělení sleduje činnosti a aktivity zřizovaných

Muzeum Českého ráje v Turnově je regionálním
pracovištěm pro péči o tradiční lidovou kulturu
a každoročně zpracovává nominace na titul Mistr

vity z oblasti památkové péče svěřené samosprávou

Přehled podpory kulturních akcí a aktivit v kraji

Podpora postupových soutěží neprofesionálních
uměleckých aktivit
Individuální dotace z rozpočtu LK

2.503.120 Kč
136.171 Kč
500.000 Kč
16.320.000 Kč

Podpora činnosti regionálních divadel

1.900.000 Kč

Podpora regionálních funkcí knihoven

6.689.000 Kč

kraje.
V rámci přenesené působnosti oddělení památkové péče metodicky řídilo výkon památkové péče
v kraji, přičemž v průběhu roku svolalo pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
čtyři pracovní setkání, na nichž byly diskutovány
aktuální problémy z praxe pracovníků památkové

obdrželo Severočeské muzeum na dokončení

tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje a ná-

„Záchranného archeologického výzkumu pro akci

vrhy na zapsání nemateriálního statku na krajský

problematika dotačních titulů a příprava nového

Silnice II/270 Jablonné v Podještědí – 2. etapa“,

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové

stavebního zákona. V červnu a říjnu proběhly pra-

zahájení Záchranného archeologického výzkumu

kultury. Titul Mistr tradiční rukodělné výroby zís-

v Oldřichově pro projekt Silnice III/2904 Oldřichov,

kali řemeslníci v oborech dřevořezba a kožedělná

opravu elektroinstalace pro připravované digitali-

výroba. Ocenění byla řemeslníkům předána v rámci

zační pracoviště, zpracování projektové dokumen-

programu „Staročeských řemeslnických trhů“.

tace na revitalizaci muzejního parku atd.

V roce 2019 nebyl rozšířen Seznam nemateriálních

Vlastivědné muzeum v České Lípě obdrželo

statků tradiční lidové kultury Libereckého kraje.

mimořádné účelové příspěvky na restaurování

Oddělení kultury administrovalo v roce 2019

Příspěvkové organizace odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu
Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1362/1, Liberec
Severočeské muzeum v Liberci, Masarykova 437/11, Liberec
Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, Liberec
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, náměstí Osvobození
297, Česká Lípa
Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71, Turnov

péče, zjištěné z průběžně prováděných kontrol,

na Železnobrodsku. V průběhu roku byla provedena
kontrola výkonu státní správy památkové péče za
rok 2018 a 2019 u čtyř obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. V rámci své pracovní náplně
oddělení památkové péče dále posuzovalo také
územně plánovací dokumentace obcí a další doku-

dotační programy na podporu kultury v Liberec-

vou činnost.

kém kraji – 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji

ovlivnit národní kulturní památky a plošně památ-

a 7.5 Poznáváme kulturu, podpořilo postupové

kově chráněná území.

mentace a rozvojové dokumenty, které by mohly

mořádné účelové příspěvky na nákup sbírkových

soutěže neprofesionálních uměleckých aktivit

předmětů, zabezpečení atria muzea, spolufinanco-

a z rozpočtu kraje byly podpořeny kulturní události

valo oddělení památkové péče dotační programy

vání grantů, náklady na výstavy atd.

nadregionálního významu, jako jsou mezinárodní

Dotačního fondu Libereckého kraje. V lednu 2019

Krajská vědecká knihovna obdržela mimořádné

V rámci samostatné působnosti administro-

hudební festival Lípa Musica, festival Benátská!,

vyhlásilo dva dotační programy zaměřené na ob-

účelové příspěvky na pořízení a nákup nových knih

mezinárodní filmový festival Febiofest nebo Festi-

last památkové péče, a to program č. 7.2 Záchrana

a databáze EBSCO, vč. nákupu e-knih, zkvalitnění

val dětského čtenářství.

a obnova památek v Libereckém kraji a programu

ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho
prezentaci, atd.
Oblastní galerie zejména na ozvučení bazénové
haly a nákup sbírkových předmětů.
Celkem na nákup sbírkových předmětů obdržely
příspěvkové organizace 2,5 mil Kč.
Liberecký kraj dokončil novou expozici horole-

V požadované výši byly poskytnuty finanční

č. 7.3 Stavebně historický průzkum. Program 7.4 Ar-

prostředky z rozpočtu kraje na výkon regionálních

cheologie nebyl vyhlášen. Největší finanční alo-

funkcí knihoven. Díky této dotaci se daří eliminovat

kace v roce 2019 směřovala tradičně do programu

rozdíly v poskytování knihovnických, informačních

7.2 Záchrana a obnova kulturních památek. Alokace

a kulturně vzdělávacích služeb knihovnami.

ve výši 17.338.000 Kč byla rozdělena mezi 87 pří-

Dotace na činnost Divadla F. X. Šaldy v Liberci
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covní porady v terénu, první na Turnovsku, druhá

sbírkových předmětů, expoziční, výstavní a sbírkoMuzeum Českého ráje v Turnově získalo mi-

VZ 2019

2014–2020. Pokračovala stavební část projektu

jemců. Nejvíce projektů bylo zaměřeno na obnovu

a Naivního divadla v Liberci je již pravidelnou sou-

či výměnu střešního pláště a opravu krovů, dále pak

zectví v rámci projektu „Pro horolezce neexistují

částí rozpočtu resortu. Nad tento rámec podpořil

na opravu zdiva, roubení či fasád, ale zajímavostí je

hranice“, který realizuje Muzeum Českého ráje

Liberecký kraj rekonstrukci vnitřních prostor Di-

např. restaurování okenních vitráží nebo restauro-

v Turnově. Projekt byl spolufinancován z Programu

vadla F. X. Šaldy. Byla také podpořena doprava dětí

vání vzácných varhan. Čerpání dotací z programu

spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko

z mimolibereckých škol do Naivního divadla.

7.2 Záchrana a obnova kulturních památek bylo

Resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Oddělení památkové péče

VZ 2019

České archivní společnosti a s Muzeem Českého
Oddělení zajišťovalo koordinační, metodické a kon-

oddělením památkové péče průběžně kontrolováno.
V programu 7.3 Stavebně historický průzkum byly
Libereckým krajem podpořeny všechny 4 podané
žádosti v celkové výši 192.500 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 památVítězem se stalo město Lomnice nad Popelkou.
Individuální dotací ve výši 1.000.000 Kč podpořil
Liberecký kraj celkovou obnovu areálu poutního

VZ 2019

VZ 2019

kových rezervací a památkových zón za rok 2018.

kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici, dotací ve výši 900.000 Kč přispěl na záchranu kostela
Nejsvětější Trojice v Jindřichovicích pod Smrkem
a na obnovu fasády zámku Vartenberk ve Stráži pod
Ralskem, částkou 500.000 Kč spolufinancoval havarijní opravy a udržovací práce na zřícenině hradu
Navarov, ve výši 500.000 Kč byla spolufinancována
obnova spočívající v odstranění vlhkosti z konstrukce objektu kostela sv. Martina ve Zlaté Olešnici,
dále bylo částkou 500.000 Kč podpořeno restaurování varhan z kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
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v Jablonci nad Nisou a v neposlední řadě podpořil
částkou 80.000 Kč zajímavou publikační činnost
Národního památkového ústavu, územního odbor-

Resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Oddělení památkové péče

ného pracoviště v Liberci zaměřenou na zpracování
datací nemovitých památkových objektů na základě
odběru vzorků dřeva a 3D zaměření některých památkových objektů v Libereckém kraji.
Oddělení vyhlásilo soutěž „Památka roku 2018
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 dalšího
ročníku soutěže se přihlásilo celkem 7 objektů,
které hodnotila odborná komise. Vítězem soutěže
se stal kostel Povýšení sv. Kříže, a to za „Restaurátorskou obnovu štukových omítek a výmalbu
kostela Povýšení sv. Kříže v Jablonci nad Nisou“
v letech 2010–2018.
V červenci 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.
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Oddělení cestovního ruchu

podporuje veletrh cestovního ruchu „Euroregion-

Dotační fond

tour“, který se koná každoročně v březnu v Jablonci

Kraj vyhlásil nový dotační program 7.6 Podpora

nad Nisou a kde je Liberecký kraj jedním ze spolu-

rozvoje cestovního ruchu se čtyřmi podprogramy

pořadatelů. Oddělení je i každoročním organizá-

– podpora zážitkové a řemeslné turistiky, pod-

torem akce „Oslavy Ještědu“, která se koná v září,

pora turistických regionů a subregionů, podpora

stejně tak spoluorganizuje i výstavu Křehká krása,

informačních center a podpora nadregionálních

zaměřenou na propagaci skla, bižuterie a šperkař-

témat v celkové hodnotě 2 800 000 Kč. Celkem bylo

ství.

podpořeno 80 žádostí.

Prezentace v online prostředí
sítě – Facebook a Instagram, kde se zaměřujeme

Cestovní ruch je velmi významným hospodářským

Královéhradeckému, Olomouckému a Pardubic-

na propagaci turistických cílů, nabídek i akcí. Na

odvětvím Libereckého kraje. Celý rok byl z pohledu

kému kraji a partnerům z Polska.

konci roku jsme měli téměř 11 000 fanoušků. Nadále

cestovního ruchu v Libereckém kraji úspěšný –
meziročně se v obou obdobích zvýšily, jak počty

Resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Oddělení cestovního ruchu
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využíváme turistický portál www.liberecky-kraj.cz,
který je vlajkovou lodí při prezentaci výletů, nápadů

hostů, tak počty přenocování. Pozitivní výsledky se

Podpora organizačním strukturám cestovního
ruchu v Libereckém kraji

projevily v návštěvnosti domácích i zahraničních

Na území kraje funguje pět destinačních manage-

jednotlivé akce.

hostů. Celkový počet hostů ve srovnání s rokem

mentů (dále jen „DMO“), které splňují podmínky

2018 vzrostl o 45 647 (4,6 %) na 1 042 860 hostů.

celonárodní kategorizace destinačních manage-

Zvýšil se jak počet zahraničních hostů (o 6,2 % na

mentů nastavené agenturou Czechtourism (Kr-

222 381 hostů), tak počet domácích hostů (o 4,1 %

konoše, Český ráj, Jizerské hory, Máchův kraj,

na 820 479 hostů). Mezi zahraničními hosty opět

Lužické a Žitavské hory). Na základě splnění těchto

z 51,0 % převažovali hosté ze sousedního Ně-

podmínek získávají DMO finanční podporu, která

mecka. Celkový počet přenocování v ubytovacích

umožňuje rozvíjet cestovní ruch v kraji. Nutno

zařízeních na území Libereckého kraje se mezi-

podotknout, že čtyři z pěti DMO mají přesah i do

ročně navýšil o 5,9 % na 3 154 869 přenocování.

jiných krajů (Královéhradecký, Středočeský a Ús-

Všichni hosté v Libereckém kraji v průměru přeno-

tecký kraj), na poli cestovního ruchu jsou však DMO

covali 2,6 nocí, průměrná délka pobytu pak dosáhla

uznávány jako celky právě i s přesahy.

3,6 dnů. Hosté ze zahraničí se v našem kraji zdrželi
déle – průměrný počet přenocování činil 2,9 nocí,

Křišťálové údolí

průměrná doba pobytu 3,9 dnů. Domácí hosté zde

Liberecký kraj uzavřel smluvní vztah s firmou Pre-

přenocovali 2,4 nocí a pobyli 3,4 dny.

ciosa a.s. o převzetí značky Křišťálové údolí, která
se stará o rozvoj a prezentaci jedinečného bižuter-

Spolupráce

ního a sklářského umění na území kraje. Organi-

Podporujeme činnost organizací cestovního ruchu,

zací tohoto dlouhodobého projektu byla pověřena

tzv. destinačních managementů, turistických

Agentura regionálního rozvoje a došlo k prvnímu

informačních center na území kraje i jeho turistic-

faktickému představení tohoto význačného pro-

kých regionů (51) a staráme se i o rozvoj cyklistické

duktu.

dopravy a pěší turistiky ve spolupráci s Klubem
českých turistů, běžeckého lyžování v Liberec-

VZ 2019

Liberecký kraj partnerem Euroregionu Glacensis,

kém kraji. Propagujeme Liberecký kraj v tuzemsku

Prezentace na veletrzích cestovního ruchu
a v rámci presstripů a instatripů

i v zahraničí, úzce spolupracujeme s agenturou

Liberecký kraj se společně s partnery v cestovním

Czechtourism a jeho zahraničními zastoupeními,

ruchu prezentoval na zahraničních a domácích

Ministerstvem pro místní rozvoj, s organizacemi

veletrzích a na různých prezentačních akcích.

a podnikateli cestovního ruchu v Libereckém kraji.

Z českých veletrhů se zúčastnil nejvýznamnějšího
veletrhu cestovního ruchu Holiday World a For

Čerpání dotačních prostředků z EU

Bikes v Praze, dále veletrhů v Brně, Hradci Krá-

Oddělení úspěšně realizovalo projekt „Liberecký

lové, Jablonci nad Nisou a Plzni. V zahraničí se kraj

kraj se představuje“ z Národního programu pod-

prezentoval na veletrzích v Nizozemsku, Německu

pory cestovního ruchu v regionech Ministerstva

a Polsku. Během roku uspořádal 18 presstripů

pro místní rozvoj, který byl zaměřen na propagaci

pro tuzemské a zahraniční novináře. Pro tradiční

Libereckého kraje. Pokračovala i realizace projektu

prezentace je potřeba ediční činnost, byl připra-

Česko-polská Hřebenovka, východní část, kde je

ven nový design propagačních materiálů. Kraj

na trávení volného času i možností prezentovat
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Odbor správní

Právní odbor

Odbor kontroly

Správní odbor v roce 2019 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 2019
jsme pokračovali v dlouhodobém 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 proto opět rozsáhlou odbornou pomoc a metodickou
činnost (např. správní řád, přestupkový zákon č. 250/2016
Sb., zákon č. 106/1999 Sb., vidimace, legalizace) vůči obcím a obecním úřadům v rámci Libereckého 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.

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných
rozhodnutí o odmítnutí žádosti
–– V průběhu roku 2019 bylo podáno celkem 81 žádostí
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
(dále jen „zákon“).
–– V průběhu roku 2019 byly vydány 3 rozhodnutí o odmítnutí žádosti (z toho 2x odmítnutí části žádosti
a 1x odmítnutí celé žádosti).

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
2019 zaměstnanci odboru kontroly provedli celkem
536 kontrol, z toho 378 kontrol na úseku přezkoumání
hospodaření ÚSC a DSO (výkon přenesené působnosti),
a 158 ostatních kontrol. Jednalo se např. o kontroly RÚIAN
(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 2019. Oddělení ekonomické kontroly provádí
kontroly v souladu s platnou legislativou tj. v současné
době zákonem č. 320/2001Sb., 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.

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 zákona č.420/2004Sb.
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 2019 celkem
12 kontrol u územních samosprávných celků v oblasti editace dat Registru územní identifikace, adres a nemovitostí
(„RÚIAN“).
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 v roce
2019 celkem 64 kontrol přímých nákladů na vzdělávání.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí
žádosti
–– V průběhu roku 2019 bylo podáno 7 odvolání proti
rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
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 2019 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 2019 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.
Počet stížností podaných podle §16a zákona, důvody
jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
–– V průběhu roku 2019 byla podána 1 stížnost, která
směřovala proti výši úhrady nákladů za poskytnutí
informace. Ministerstvo dopravy stížnosti proti výši
úhrady nákladů nevyhovělo a postup Krajského úřadu
Libereckého kraje při vyřizování žádosti žadatele
o poskytnutí informace dle § 16a odst. 6 písm. a) zákona potvrdilo.
Další informace vztahující se k uplatnění tohoto zákona
–– V roce 2019 byla v 11 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
4. 2. 2020, číslo usnesení: 168/20/RK.

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 2019
celkem 211 přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí a to dle 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 2019 provedli kontroloři odboru
kontroly celkem 167 dílčích přezkoumání hospodaření
obcí a dobrovolných svazků obcí v souladu s ustanovením

2. Kontroly v samostatné působnosti
2.1 Kontroloři oddělení ekonomické kontroly provedli
v roce 2019 celkem 82 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.

VZ 2019

§ 4 odst. 4 zákona č. 420/2004 Sb.. Dílčí přezkoumání
hospodaření bylo provedeno v tomto rozsahu:
– 143 obcí z celkového počtu 215,
– 24 dobrovolných svazků obcí.
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Komenského 103, příspěvková organizace

organizace

Jilemnice, Komenského 103, 514 01

Liberec, Truhlářská 360/3, 460 01

Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213,

Střední škola, Lomnice nad Popelkou,

příspěvková organizace

Antala Staška 213, příspěvková organizace

Semily, Nádražní 213, 513 01

Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, 512 51

Základní škola, Jablonec nad Nisou,

Střední uměleckoprůmyslová škola

Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

a Vyšší odborná škola, Jablonec nad Nisou,

Jablonec n. N., Liberecká 31, 466 01

Horní náměstí 1, příspěvková organizace

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238,

Jablonec n. N., Horní náměstí 1/800, 466 80

příspěvková organizace

Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná

Tanvald, Údolí Kamenice 238, 468 41

Gymnázium a Obchodní akademie, Tanvald,

odborná škola, Turnov, Zborovská 519,

škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570,

příspěvková organizace

příspěvková organizace

Turnov, Skálova 373, 511 01

příspěvková organizace

Tanvald, Školní 305, 468 41

Turnov, Zborovská 519, 511 01

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,

Česká Lípa, Mariánská 570, 470 01

Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu

Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, příspěvková

Dětský domov, Dubá-Deštná 6, příspěvková

Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková

a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou,

organizace

organizace

organizace

Horní náměstí 15, příspěvková organizace

Kamenický Šenov, Havlíčkova 57, 471 14

Dubá, Deštná 6, 472 01

Liberec, Jeronýmova 425/27, 460 07

Jablonec n. N., Horní náměstí 15, 466 79

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005,

Gymnázium, Střední odborná škola a Střední

Střední odborná škola a Střední odborné

Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková

příspěvková organizace

zdravotnická škola, Jilemnice, Tkalcovská 460,

učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

organizace

Frýdlant, Větrov 3005, 464 01

příspěvková organizace

organizace

Železný Brod, Smetanovo zátiší 470, 468 22

Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20,

Jilemnice, Tkalcovská 460, 514 01

Česká Lípa, 28. října 2707, 470 06

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola

příspěvková organizace

Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999,

zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková

Jablonec n. N., Pasecká 20, 466 02

Nisou, příspěvková organizace

příspěvková organizace

organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1,

Jablonec n. N., Dr. Randy 4096/13, 466 01

Liberec, Jablonecká 999, 460 04

Liberec, Kostelní 9, 460 31

příspěvková organizace

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11,

Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1,

Střední zdravotnická škola, Turnov,

Jablonné v Podj., Zámecká 1, 471 25

Partyzánská 530, příspěvková organizace

Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace

28. října 1390, příspěvková organizace

Dětský domov, Semily, Nad Školami 480,

Liberec, Partyzánská 530/3, 460 01

Liberec, Sokolovské nám. 14, 460 31

Turnov, 28. října 1390, 511 01

příspěvková organizace

Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily,

Střední průmyslová škola strojní

Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607,

Semily, Nad Školami 480, 513 01

Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace

a elektrotechnická a Vyšší odborná škola,

příspěvková organizace

Dětský domov, Základní škola a Mateřská škola,

Semily, Nad Špejcharem 574, 513 01

Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Semily, 28. října 607, 513 01

Krompach 47, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969,

Liberec, Masarykova 3/460, 460 84

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou,

Krompach, Čp. 47, 471 57

příspěvková organizace

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad

Dr. Farského 300, příspěvková organizace

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně

Česká Lípa, Žitavská 2969, 470 01

Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Vysoké nad J., Dr. Farského 300, 512 11

pedagogické centrum, Semily, příspěvková

Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková

Jablonec n. N., Belgická 4852, 466 01

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola,

organizace

organizace

Střední průmyslová škola textilní, Liberec,

Nový Bor, Wolkerova 316, příspěvková organizace

Semily, Nádražní 213, 513 01

Frýdlant, Mládeže 884, 464 01

Tyršova 1, příspěvková organizace

Nový Bor, Wolkerova 316, 473 01

Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa,

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16,

Liberec, Tyršova 1, 460 81

Základní škola a mateřská škola logopedická,

Havlíčkova 443, příspěvková organizace

příspěvková organizace

Střední průmyslová škola, Česká Lípa,

Liberec, příspěvková organizace

Česká Lípa, Havlíčkova 443, 470 01

Jablonec n. N., U Balvanu 16, 466 34

Havlíčkova 426, příspěvková organizace

Liberec, E. Krásnohorské 921, 460 01

Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec

Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková

Česká Lípa, Havlíčkova 426, 470 01

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně

nad Nisou, příspěvková organizace

organizace

Střední škola a Mateřská škola, Liberec,

postižené, Liberec, Lužická 920/7, příspěvková

Jablonec n. N., Smetanova 66, 466 01

Mimoň, Letná 263, 471 24

Na Bojišti 15, příspěvková organizace

organizace

Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2,

Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804,

Liberec, Na Bojišti 759/15, 460 10

Liberec, Lužická 920/7, 460 01

Truhlářská 3, příspěvková organizace

příspěvková organizace

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec,

Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně,

Liberec, Truhlářská 3, 460 01

Turnov, Jana Palacha 804, 511 01

Dvorská 447/29, příspěvková organizace

Cvikov, Ústavní 531, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Jazyková škola

Liberec, Dvorská 447/29, 460 05

Cvikov, Ústavní 531, 471 54

Resort sociálních věcí

s právem státní jazykové zkoušky, Liberec,

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant,

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici,

Jedličkův ústav, příspěvková organizace

Šamánkova 500/8, příspěvková organizace

Bělíkova 1387, příspěvková organizace

Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace

Liberec 1, Lužická 920/7, 460 01

Liberec, Šamánkova 500/8, 460 01

Frýdlant, Bělíkova 1387, 464 01

Liberec, Husova 357/10, 460 01

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb

Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad

Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad

Libereckého kraje, příspěvková organizace

Osvobození 422, příspěvková organizace

Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace

Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace

Liberec 30, Tanvaldská 269, 463 11

Česká Lípa, nám. Osvobození 422, 470 01

Jablonec n. N., Smetanova 66, 466 01

Jablonec n. N., Kamenná 404/4, 466 01
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Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková
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Střední škola strojní, stavební a dopravní,

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková

Cvikov II, Pivovarská 693, 471 54

organizace

Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace

Liberec 1, Masarykova 11, 460 01

Jestřebí, Jestřebí 126, 471 61

Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková

Liberec 1, Masarykova 723/14, 460 01

organizace

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě,

Česká Lípa, Hradecká 2905, 470 06

příspěvková organizace

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková

Česká Lípa, Náměstí Osvobození 297, 470 01

organizace

Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková

Benešov u Semil, Benešov u Semil 180, 512 06

organizace

Domov důchodců Český Dub, příspěvková

Turnov, Skálova 71, 511 01
Krajský úřad se v uplynulém roce zaměřil na po-

organizace

Věřím, že v roce 2020 krajský úřad nejen

Český Dub, Zámecká 39, 463 43

Resort zdravotnictví

sílení své pozice coby zaměstnavatele. V současné

úspěšně obhájí cenu v oblasti kvality poskytova-

Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje,

době se mnou na úřadě pracuje okolo čtyři sta

ných služeb, ale že se nám společně podaří opět

organizace

příspěvková organizace

zaměstnanců, a to v závislosti na obsazenosti radou

posunout hranici společenské odpovědnosti kraj-

Jablonec nad Nisou 2, Vítězslava Nezvala 87/14,

Liberec 1, Klášterní 954/5, 460 01

kraje schválených pracovních míst. Vedení úřadu

ského úřadu, a to částečnou revitalizací okolí úřadu

466 02

Léčebna respiračních nemocí Cvikov,

si je vědomé, že bez správných lidí, které se nám

a realizací dalších investic do veřejných prostor.

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem,

příspěvková organizace

podaří umístit na správná místa, nebude úřad nikdy

příspěvková organizace

Cvikov, Martinovo údolí 532, 471 54

plně funkční. Respektujeme složitou situaci na

Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod

Krajská nemocnice Liberec, a. s.

trhu práce, a právě proto jsme se rozhodli podpořit

Smrkem 238, 463 65

Liberec, Husova 357/10, 460 01

personální procesy v oblasti náboru zaměstnanců

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou,

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

a vytvořit kariérní webové stránky krajského úřadu,

příspěvková organizace

Česká Lípa, Purkyňova 1849, 470 01

které poskytují zájemcům o zaměstnání na kraj-

Rokytnice nad Jizerou 1, Dolní Rokytnice 291, 512 44

Léčebna dlouhodobě nemocných Jablonné

ském úřadu veškeré potřebné informace k procesu

Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková

v Podještědí

výběru, ale také k fungování krajského úřadu.

organizace

Jablonné v Podještědí, Tyršova 366, 471 25

Osobně se domnívám, že podpora náboru a šíření
dobrého jména úřadu jako vstřícného zaměstna-

Sloup v Čechách, Benešova 1, 471 52
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Slovo ředitele Krajského úřadu
Libereckého kraje

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková

Resort dopravy

vatele je jednou z klíčových aktivit, abychom se

organizace

Krajská správa silnic Libereckého kraje,

stali konkurenceschopnějšími na trhu práce, a to za

Velké Hamry, Velké Hamry 600, 468 45

příspěvková organizace

současných legislativních podmínek, které můžeme

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou,

Liberec VI, České mládeže 632/32, 460 06

jen těžko ovlivnit. Nadále činíme všechny kroky,

příspěvková organizace

Autobusy LK, s.r.o.

abychom zaměstnancům poskytli podmínky osob-

Liberec 30, U Sila 321, 463 11

Liberec, U Jezu 525/4, 460 01

ního růstu, možnost vertikálního i horizontálního

Dům seniorů Liberec-Františkov, příspěvková

ČSAD Liberec, a.s.

kariérního růstu, zvyšování i prohlubování kva-

organizace

Liberec, České mládeže 594/33, 460 06

lifikace, hledáme stále nová prorodinná opatření

Liberec 7, Domažlická 880/8, 460 07

KORID LK, spol. s r.o.

na sladění práce a rodinného života a v neposlední

Domov Raspenava, příspěvková organizace

Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

řadě nadále a výrazně podporujeme zaměstnávání

Raspenava, Fučíkova 432, 463 61

Silnice LK a.s.

osob se zdravotním postižením či znevýhodněním.

APOSS Liberec, příspěvková organizace

Jablonec nad Nisou, Československé

Liberec 1, Zeyerova 832/24, 460 01

armády 4805/24, 466 05

I v uplynulém roce bylo v rámci agend krajského
úřadu odvedeno mnoho práce. Veškerého úsilí kolegů na úřadě, ať už v přenesené nebo samostatné

Domov a Centrum aktivity, příspěvková
organizace

Resort životního prostředí a zemědělství

působnosti, si vážím. Kladné hodnocení činností

Hodkovice nad Mohelkou, Liberecká 451, 463 42

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje,

úřadu ze stran veřejnosti, ale také územních sa-

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad

příspěvková organizace

mosprávných celků kraje mě velmi těší. Věřím, že

Nisou, příspěvková organizace

Hejnice, Jizerská 190, 463 62

i nadále budeme dobrým partnerem pro občany

Jablonec nad Nisou, U Balvanu 2, 466 01

Ekocentrum Oldřichov v Hájích, o.p.s.

i samosprávy v kraji.

Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace

Oldřichov v Hájích 5, 463 31

Liberec 15, Pekárkova 572/5, 460 15

Krajský statek Frýdlant, s.r.o.

od sametové revoluce“. Aby výročí nebylo málo,

Frýdlant v Čechách, Zámecká 4005, 464 01

v tom letošním slavíme 20 let od založení krajů.

Loňským rokem nás provázelo téma „Třicet let

Přestože jsou před nás postaveny výzvy jako třeba

Resort kultury, památkové péče a cestovního
ruchu

Ostatní

změna stavebního zákona a snaha centrálních

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková

ARR – Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o.

orgánů tímto krokem narušit spojený model státní

organizace

Liberec, U Jezu 525/4, 460 01

správy a samosprávy, nadále věřím, že zdravý

Liberec 1, Rumjancevova 1362/1, 460 01

rozum zvítězí.
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OSTARA, příspěvková organizace

Mgr. René Havlík
ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje
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01 Odbor kancelář hejtmana
011 oddělení sekretariátu hejtmana
012 oddělení krizového řízení
013 organizační oddělení
014 oddělení tiskové a vnějších vztahů

116

02 Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
021 oddělení rozvojových koncepcí
022 oddělení projektů financovaných z ESI fondu
023 oddělení řízení grantových schémat
024 oddělení dotací
025 oddělení projektů financovaných ze strukturálních fondů

Závěr
Struktura Krajského úřadu Libereckého kraje

03 Ekonomický odbor
031 oddělení rozpočtu a financování
032 oddělení účetní evidence
033 oddělení ekonomických analýz
04 Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
041 oddělení vzdělávání a organizace školství
042 oddělení financování nepřímých nákladů
043 oddělení financování přímých nákladů
044 oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti
045 oddělení projektů ve vzdělávání

05 Odbor sociálních věcí
051 oddělení sociální práce
052 oddělení příspěvkových organizací
053 oddělení rozvoje a financování sociálních služeb
06 Odbor dopravy
061 oddělení pozemních komunikací
062 oddělení silniční dopravy
063 správní a technické oddělení
064 oddělení dopravní obslužnosti

09 Odbor zdravotnictví
091 správní oddělení
092 oddělení ekonomiky a zdravotní politiky

Dobrá praxe – PROVĚŘENO (Národní síť Zdravých měst)
Lipo.Ink – krajský podnikatelský inkubátor a inovační centrum

2018

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

2017

11 Odbor územního plánování a stavebního řádu
111 právní oddělení
112 oddělení dozoru a legislativy

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)

12 Odbor informatiky
121 oddělení software
122 oddělení hardware
123 oddělení kontaktní centrum
13 Správní odbor
131 oddělení matrik a státního občanství
132 oddělení přestupků a voleb
133 oddělení Krajský živnostenský úřad

15 Odbor kancelář ředitele
151 oddělení personální a mzdové
152 oddělení hospodářské správy
153 oddělení spisové služby
154 oddělení autoprovozu

16 Odbor kontroly
161 oddělení přezkoumávání
162 hospodaření ÚSC a DSO
163 oddělení ekonomické kontroly

18 Oddělení sekretariátu ředitele

Manažer bezpečnosti informací
a pověřenec pro ochranu
osobních údajů

Excelentní organizace (Národní cena kvality ČR)
Recognised for Excellence 4 star (EFQM)
Dobrá praxe — Podpora zdraví a života (NSZM)

Recognised for Excellence 4 star (EFQM)
Dobrá praxe — Strategické plánování s veřejností /
Program rozvoje LK (Národní síť Zdravých měst)
2013

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

2011

117

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

2012
14 Odbor investic a správy nemovitého majetku
141 oddělení investic
142 majetkoprávní oddělení
143 oddělení veřejných zakázek

Manažer kvality a rizik
08 Odbor životního prostředí a zemědělství
081 oddělení zemědělství a ochrany přírody
082 oddělení posuzování vlivu na životní prostředí a IPPC
083 oddělení ovzduší a odpadů
084 oddělení vodního a lesního hospodářství

2019

10 Právní odbor
101 právní oddělení
102 oddělení dozoru a legislativy

17 Oddělení interního auditu
07 Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
071 oddělení kultury
072 oddělení památkové péče
073 oddělení cestovního ruchu

Ocenění získaná Krajským úřadem Libereckého kraje

VZ 2019

ŘEDITEL
KRAJSKÉHO
ÚŘADU

Ocenění

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

Závěr
Ocenění
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Struktura Krajského úřadu
Libereckého kraje
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Kontakty
Sekretariát hejtmana

Telefon

Telefon: 485 226 301

485 226 111

Sekretariát ředitele Krajského úřadu

Kontaktní údaje

Libereckého kraje

ID datové schránky

Telefon: 485 226 469

c5kbvkw

Evropský dům

Adresa

(budova označená číslem 4)

Liberecký kraj

U Jezu 525

U Jezu 642/2a

460 01 Liberec IV-Perštýn

461 80 Liberec 2

Telefon: 485 226 102
https://evropskydum.kraj-lbc.cz

Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a

118

Úřední hodiny

461 80 Liberec 2

Závěr
Kontakty

Krajský úřad Libereckého kraje
pondělí 8.00–17.00

Oficiální stránky Libereckého kraje

středa 8.00–17.00

www.kraj-lbc.cz

Podatelna

Oficiální turistický portál Libereckého

pondělí 7.00–17.00

kraje

úterý 7.00–16.00

www.liberecky-kraj.cz

středa 7.00–17.00
čtvrtek 7.00–16.00

Obecný kontaktní e-mail

pátek 7.00–15.00

info@kraj-lbc.cz

Kontaktní centrum

Kontaktní centrum Krajského úřadu

pondělí 8.00–17.00

Libereckého kraje

středa 8.00–17.00

kc@kraj-lbc.cz

Czech POINT

Elektronická podatelna

pondělí a středa 8.00–17.00

podatelna@kraj-lbc.cz

úterý a čtvrtek 8.00–15.00
pátek 8.00–14.00

Tiskový mluvčí
Filip Trdla
filip.trdla@kraj-lbc.cz
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