Výroční zpráva
Libereckého kraje
za rok 2006
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Úvodní slovo
hejtmana
Vážení přátelé,
otevíráte výroční zprávu, která je stručným přehledem,
jak Liberecký kraj v roce 2006 hospodařil a jak v rámci
svěřených kompetencí zajišťoval na svém území veřejnou správu pro více než 400 tisíc obyvatel.
I v roce 2006 se nám podařilo udržet vyrovnaný rozpočet a nejenom to. Náš závěrečný účet jsme opět uzavřeli
s mírným přebytkem. Právě ten je důkazem, že své předsevzetí, aby výdaje nepřesáhly reálné možnosti našich
příjmů, plníme. Ačkoliv bychom si přáli, aby naše
příjmy byly vyšší a mohli jsme je mnohem více ovlivnit, realita je jiná. Příjem kraje vychází z rozpočtového
určení daní a jeho výši ovlivňuje státní rozpočet.
Při bilancování konkrétních aktivit, které se nám podařilo v roce 2006 zrealizovat, bych začal údržbou komunikací. Na krajských silnicích II. a III. třídy jsme
vloni proinvestovali přes 300 mil. Kč a v součtu s údržbou „utratili“ přes 0,5 mld.
Kč, což je v porovnání s předchozím rokem o cca 80 mil. Kč více. Část nákladů
jsme pokryli z rozpočtu kraje, část z evropských fondů a skoro 300 mil. Kč jsme
odčerpali z úvěru. Pro ten jsme se rozhodli, abychom zlepšili dopravní infrastrukturu našeho kraje, neboť komunikace, které stát převedl na počátku nového tisíciletí do správy krajů, vykazují letitou zanedbanost. Nemalé ﬁnanční prostředky
jsme však investovali i do dalších oblastí, které ať už přímo či nepřímo ovlivňují
životní podmínky v celém regionu. Zdravotnictvím počínaje a rozvojovými dokumenty konče. Z dokončených investičních akcí bych připomněl zejména stravovací zařízení v Krajské nemocnici Liberec, rozsáhlou rekonstrukci střechy Severočeského muzea v Liberci či generální rekonstrukci pavilonu v Domově důchodců
v Jindřichovicích pod Smrkem.
Liberecký kraj si dobře vedl i v čerpání ﬁnanční podpory z evropských fondů. Svými vlastními prostředky podpořil žadatele zejména z řad neziskových organizací
a tím zajistil, aby evropské peníze do našeho regionu doputovaly. Nakonec jsme si
proto mohli požádat o navýšení našeho cirka stomilionového „balíčku“ o dalších
10 mil. Kč, které nevyčerpaly ostatní regiony. Naši komunikaci s Bruselem výrazně
usnadnilo a po celý rok napomáhalo Zastoupení Libereckého kraje, se kterým jsme

na podzim v rámci dalšího ročníku bruselských OPEN DAYS připravili také velmi
zajímavou prezentaci Libereckého kraje, která se v metropoli EU setkala s příznivým
ohlasem.
V roce 2006 jsme v našem kraji přivítali také řadu významných hostů. Velkou radost
nám svojí návštěvou udělal zejména prezident republiky Václav Klaus. Do našeho kraje
zavítal již po druhé v doprovodu své paní Livie Klausové a tentokrát si do svého třídenního programu naplánoval vedle Liberce, Jablonce, České Lípy a Semil i menší obce
a vesničky, pro které šlo většinou o historicky první návštěvu hlavy státu. Vystřídala se tu
také celá řada diplomatů. Poprvé nás například navštívili ruský, indický či nizozemský
velvyslanec. Z těchto návštěv jednoznačně vyplynulo, že ve světě stoupá zájem o spolupráci na regionální úrovni a všichni naši zahraniční hosté přijeli s nabídkou případného
partnerství. V oblasti zahraniční spolupráce se nám rovněž podařilo po několika letech
oﬁciálně stvrdit naše partnerství se Saskem, a to dohodou mezi Libereckým krajem
a Vládním prezídiem Dresden. Novým partnerským regionem Libereckého kraje se
pak stal italský Valle d´Aosta, který nám může nabídnout spoustu poznatků v oblasti
rozvoje cestovního ruchu. Obdobně jako Liberecký kraj je hornatý a významnou roli
tu hrají zimní sporty, zejména lyžování, což jsou všechno oblasti, kde bychom mohli
čerpat z italských zkušeností a společně se pustit do projektů podpořených EU.
Abychom občanům přiblížili práci Libereckého kraje, uspořádali jsme v jeho sídle
v pořadí již třetí Den otevřených dveří, který jsme poprvé zpestřili programem pro
děti. Široké veřejnosti byl však určen také druhý ročník Krajských dnů pořádaný
v Jablonci nad Nisou anebo další ročník dožínkových slavností. V roce 2006 jsme
také poprvé přistoupili k udělování Pocty hejtmana Libereckého kraje, abychom
poděkovali několika významným osobnostem z našeho kraje, a v této tradici bychom i nadále rádi pokračovali.
Bylo toho opravdu hodně, čím se rok 2006 zapsal do novodobé historie Libereckého
kraje, jehož představitelé se snaží, aby byl příjemným místem pro život a zajímavým
zastavením pro turisty.

Petr Skokan
hejtman Libereckého kraje
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Přehled základních
informací o Libereckém kraji
Liberecký kraj se rozprostírá na severu České republiky. Území zahrnuje sever
České kotliny, Jizerské hory, západní Krkonoše s Krkonošským podhůřím
a východní část Lužických hor. Svým severním okrajem tvoří v délce 20 km státní hranici se Spolkovou republikou Německo, na kterou navazuje 130 km dlouhá hranice s Polskem. Východní část kraje sousedí s Královéhradeckým krajem,
na jihu přiléhá ke Středočeskému kraji a na západě ke kraji Ústeckému.
Kraj má převážně průmyslový charakter. Rozvinut je především průmysl skla
a bižuterie, výroba a zpracování plastů, strojírenství a odvětví zpracovatelského
průmyslu s úzkou vazbou na výrobu automobilů. Tradiční textilní průmysl ztratil v důsledku útlumu v posledních letech svoje dominantní postavení.
Do území Libereckého kraje zasahuje i Euroregion Neisse-Nisa-Nysa. Ten je
euroregionem tří hraničních oblastí nacházejících se na území, kde se stýkají
hranice České republiky, Spolkové republiky Německo a Polské republiky. Území Libereckého kraje je tak nedílnou součástí Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa,
který byl ustaven v roce 1991.
V oblasti školství je nutno zmínit existenci vysoké školy na území Libereckého kraje. Jedná se o Technickou univerzitu v Liberci s fakultou strojní, textilní, hospodářskou, pedagogickou, architektury, mechatroniky a mezioborových
inženýrských studií. V roce 2005 absolvovalo studium kolem 1 200 studentů.
Dále má mládež možnost studovat na mnoha středních školách (gymnázia,
střední odborné školy, střední odborná učiliště, integrované střední školy, speciální školy).
Liberecký kraj nabízí vynikající přírodní i kulturní podmínky pro cestovní ruch,
a to jak zimní (sjezdové i klasické lyžování – Krkonoše, Jizerské hory, Ještědský
hřeben, ale i Lužické hory), tak letní. V případě letního cestovního ruchu si
lze zvolit téměř jakoukoli aktivitu – pěší a cykloturistiku (jak na horách, tak
v níže položených oblastech – např. bývalý vojenský výcvikový prostor Ralsko),
horolezectví (skalní města v Českém ráji), koupání (Máchovo jezero, vodní
toky), městskou turistiku (Liberec, Turnov, Frýdlant v Čechách, Jilemnice aj.),
památkovou turistiku (hrady, zámky, městské památkové zóny, vesnické památkové rezervace a zóny). K nejnavštěvovanějším hradům a zámkům patří Bezděz,
Zákupy, Lemberk, Frýdlant, Sychrov, Hrubý Rohozec, Valdštejn. Důležitou
roli sehrávají i lázeňská místa, tolik vyhledávaná právě návštěvníky ze soused-

ních zemí. Svou bohatou kulturně historickou tradicí, která se odráží ve velkém množství stavebních a historických památek i kulturních zařízeních, naláká
každoročně do regionu statisíce návštěvníků. Symbolem pro široké okolí se stala
jedinečná stavba horského hotelu Ještěd, která obdržela Perretovu cenu.
K institucím nadregionálního významu patří především Severočeské muzeum v Liberci, Oblastní galerie v Liberci a Krajská vědecká knihovna v Liberci.
Významnými kulturními institucemi jsou dále Divadlo F. X. Šaldy se scénou
Malého divadla a Naivní divadlo v Liberci, zoologická a botanická zahrada
v Liberci. Mezi kulturní zařízení regionálního významu patří řada muzeí a galerií v různých částech kraje. V návaznosti na tradici skla a bižuterie této oblasti se
návštěvníkům nabízí např. Sklářská muzea v Novém Boru, Kamenickém Šenově
a Železném Brodu, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Okresní
muzeum Českého ráje v Turnově vlastní sbírky z oblasti geologie, mineralogie
a dokumentace zlatnictví a šperkařství, které jsou jedinečné nejen v rámci České
republiky, ale i Evropy. Neméně důležitými zařízeními jsou knihovny a jejich
pobočky v nižších územních celcích.
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Přehled základních
informací o Libereckém kraji
Seznam obcí s rozšířenou působností v Libereckém kraji:
Česká Lípa
Frýdlant
Jablonec nad Nisou
Jilemnice
Liberec
Nový Bor
Semily
Tanvald
Turnov
Železný Brod

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

Symboly kraje

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

Liberecký kraj v číslech:
Počet obyvatel:
Muži celkem:
Ženy celkem:
Počet narozených dětí:
Rozloha:
Hustota osídlení:
Počet obcí:
Sídelní město:
Míra nezaměstnanosti:
Průměrný plat v kraji:
Nejvýše položený bod (nejvyšší místo):
Nejníže položený bod (nejnižší místo):

430 774 obyvatel
210 179 mužů
220 595 žen
4 466
3 163 km2, tvoří pouze 4 %
území České republiky
136,2 obyvatel/km2
215 z toho 39 měst
Liberec
7,04 %
18 112,– Kč
Kotel, 1 435 m n. m.
208 m n. m., místo, kde řeka
Smědá opouští území ČR

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

VOLENÉ ORGÁNY

KRAJSKÝ ÚŘAD

ZASTUPITELSTVO

RADA

VÝBORY

KOMISE

HEJTMAN

Výbor ﬁnanční

Protidrogová komise

Výbor kontrolní

Komise Rady LK pro nakládání s nemovitým
majetkem kraje

Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport
Výbor dopravy
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje
Výbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí
Výbor zdravotnictví
Výbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
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Zastupitelstvo
Libereckého kraje

Jaroslav
ANDRYSÍK

Mgr. Karel
BÁRTA

Mgr. Miroslav
BERAN

Vladimír
BULÍŘ

Václav
ČERVENKA

RNDr. Jiří
ČEŘOVSKÝ

Ing. Václav
ČÍŽEK

Ing. Karel
DLOUHÝ

ODS

SOS

KSČM

ODS

ODS

ODS

KSČM

ODS

Ing. Karel
DOLEJŠÍ

Mgr. Petr
DOLEŽAL

Mgr. Jaromír
DVOŘÁK

Bc. Dana
HALBERSTADTOVÁ

Mgr. René
HAVLÍK

Dagmar
HELŠUSOVÁ

Ing. Karel
KAPOUN

Ing. Jiří
KITTNER

ČSSD

ODS

SOS

ODS

ČSSD

SOS

ČSSD

ODS

Ing. Eva
KOČÁRKOVÁ

MUDr. Hana
KRÁLÍČKOVÁ

MUDr. Jaroslav
KRUTSKÝ

Jindřich
KVAPIL

Vítězslav
KVERKA

Vladimír
MALENA

Ing. Oldřich
MERTA

Ing. František
MOJŽÍŠ

SOS

ČSSD

ODS

ODS

SOS

ODS

KSČM

SOS
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Zastupitelstvo
Libereckého kraje

Hana
MOUDRÁ

Ing. Radek
NASTIČ

Taťjana
NOVÁKOVÁ

Mgr. Stanislav
PĚNIČKA

PhDr. Věra
PICKOVÁ

Mgr. Martina
POKORNÁ

Petr
POLÁK

RNDr. Vít
PŘÍKASKÝ

ODS

ODS

KSČM

ODS

KSČM

SOS

ODS

ČSSD

Mgr. Ota
RAITER

Mgr. Vladimír
RICHTER

Ing. Antonín
SCHÄFER

Petr
SKOKAN

Ing. Tomáš
SLÁMA

Josef
SOUČEK

Ing. Václav
SVATEK

JUDr. Jaroslav
ŠVEHLA

ČSSD

ODS

ODS

ODS

ODS

KSČM

KSČM

ODS

Ing. Miloš
TITA

Ing. Hana
VIDNEROVÁ

JUDr. Josef
VONDRUŠKA

Jindřich
WURM

Radim
ZIKA

KSČM

KSČM

KSČM

ODS

ODS
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Rozdělení mandátů
v Zastupitelstvu LK

ODS
22 mandátů

KSČM

SOS

ČSSD

10 mandátů

7 mandátů

6 mandátů
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Výbory Zastupitelstva
Libereckého kraje
Výbor ﬁnanční (13 členů):
předseda:
místopředseda:
členové:

tajemník:

Vladimír Malena
Ing. Jan Piňko
Ing. Eva Kočárková
RNDr. Michal Hron
RNDr. Pavel Pavlík
Ing. Jiří Pavlů
Jaroslava Hámová
(od 21. 2. 2006)
Ing. Radovan Louda
MUDr. Jiří Kalenský
Ing. Hana Vidnerová
Ing. Josef Havlík
Jaroslav Holata
RNDr. Olga Lusková
Bc. Kateřina Sadílková
(do 21. 2. 2006)

Výbor kontrolní (9 členů):
ODS
ČSSD
SOS
SOS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
KSČM
KSČM
KSČM
ČSSD
ODS

člen ZK
členka ZK

členka ZK

předseda:
místopředseda:
členové:

tajemník:

Ing. Václav Svatek
Dagmar Brabcová
Ing. František Mojžíš
Ivana Bobková
Vladimír Bulíř
Bc. Juraj Raninec
Miroslav Tůma
JUDr. Jana Zejdová
Pavel Palouš

KSČM
ODS
SOS
SOS
ODS
ODS
ODS
KSČM
ČSSD

člen ZK
člen ZK
člen ZK

JUDr. Peter Samčík
peter.samcik@kraj-lbc.cz

Roman Šotola
roman.sotola@kraj-lbc.cz

10

Výbory Zastupitelstva
Libereckého kraje
Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport (13 členů):

Výbor dopravy (13 členů):

předseda:
místopředseda:
členové:

předseda:
místopředseda:
členové:

tajemník:

Ing. Karel Kapoun
Hana Moudrá
Mgr. Karel Bárta
Mgr. Jaromír Dvořák
Bc. Dana Halberstadtová
Mgr. Stanislav Pěnička
Božena Caklová
PaedDr. Vladimír Hergesell
PaedDr. Pavel Pavelka
Mgr. Miroslav Beran
Mgr. Dana Lysáková
Mgr. Ladislava Starčevičová
PaedDr. Jiří Týř

ČSSD
ODS
SOS
SOS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
KSČM
KSČM
KSČM
ČSSD

člen ZK
členka ZK
člen ZK
člen ZK
členka ZK
člen ZK

člen ZK

Bc. Tomáš Pokorný
tomas.pokorny@kraj-lbc.cz

tajemnice:

Petr Polák
Ing. Josef Jeníček
Ing. Jaroslav Jirman
(od 27. 6. 2006)
Ing. Tomáš Roubiček
Ing. Radek Nastič
Mgr. Petr Karásek
Martin Kubín
Ing. Petr Dědeček
Jaromír Malý
Ing. Miloš Tita
Ing. Ivan Jágr
Přemysl Samšiňák
Bohumil Kašpar
(od 28. 11. 2006)
Mgr. Martina Pokorná
(do 28. 3. 2006)
Ing. Jaroslav Rychecký
(zemřel)

ODS
ČSSD
SOS
SOS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
KSČM
KSČM
KSČM
ČSSD
SOS

člen ZK

člen ZK

člen ZK

členka ZK

ČSSD

Ing. Kateřina Vybíralová
katerina.vybiralova@kraj-lbc.cz
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Výbory Zastupitelstva
Libereckého kraje
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje (13 členů):

Výbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí (13 členů):

předseda:
místopředseda:
členové:

předseda:
místopředseda:
členové:

tajemnice:

JUDr. Jaroslav Švehla
RNDr. Zdeněk Kadlas
Ing. Jan Mečíř
(od 21. 2. 2006)
Martin Půta
Jaroslav Andrysík
Ing. Karel Dlouhý
Jan Douděra
Ing. Milan Kuršel
JUDr. Josef Vondruška
Ing. Oldřich Merta
Ing. Jaroslav Morávek
Michal Wildner
(od 28. 11. 2006)
Jindřich Zeman
Ing. Petr Pávek
(do 21. 2. 2006)
Robert Dušek
(do 28. 11. 2006)

ODS
ODS
SOS
SOS
ODS
ODS
ODS
ODS
KSČM
KSČM
KSČM
ČSSD
ČSSD
SOS

člen ZK

člen ZK
člen ZK

člen ZK
člen ZK

tajemnice:

Vítězslav Kverka
Jindřich Kvapil
Ing. Oldřich Bachtík, CSc.
Václav Červenka
Ing. Karel Šaral
Pavel Mach
Jan Stejskal
Kamil Popper
Josef Souček
Pavlína Hrabálková
Ing. Milan Erbert
Milan Šír
Petr Braun

SOS
ODS
SOS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
KSČM
KSČM
KSČM
ČSSD
ČSSD

člen ZK
člen ZK
člen ZK

člen ZK

RNDr. Jitka Šádková
jitka.sadkova@kraj-lbc.cz

ČSSD

Bc. Hana Čepičková
hana.cepickova@kraj-lbc.cz
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Výbory Zastupitelstva
Libereckého kraje
Výbor zdravotnictví (13 členů):
předseda:
místopředseda:
členové:

tajemnice:

Ing. Tomáš Sláma
MUDr. Hana Králíčková
MUDr. Vladimír Kracík
MUDr. Jana Tomášková
Naděžda Jozífková
MUDr. Tomáš Prokop
MUDr. Jarmila Kotowská
Anežka Hladíková
MUDr. Štěpán Gall
Taťjana Nováková
MUDr. Milada Rosenbergová
Ing. Jana Königová
Jana Kašparová

Výbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin (13 členů):
ODS
ČSSD
SOS
SOS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
KSČM
KSČM
KSČM
ČSSD

člen ZK
členka ZK

předseda:
místopředseda:
členové:

členka ZK

Bc. Radmila Bártová
radmila.bartova@kraj-lbc.cz
tajemnice:

Mgr. Ota Raiter
PhDr. Věra Picková
Stanislav Kolomazník
Milan Veselý
MUDr. Milan Šůra
Jiřina Baláková
Daniel Císař
MUDr. Jiří Hassa
(od 27. 6. 2006)
David Pěnička
Libuše Horáková
Helena Hýbnerová
Eva Krutská
Ing. Ivo Palouš
Jana Tunysová
(do 27. 6. 2006)

ČSSD
KSČM
SOS
SOS
ODS
ODS
ODS
ODS

člen ZK
členka ZK

ODS
ODS
KSČM
KSČM
ČSSD
ODS

Renata Drašarová
renata.drasarova@kraj-lbc.cz
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Výbory Zastupitelstva
Libereckého kraje
Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (13 členů):
předseda:
místopředseda:
členové:

tajemnice:

Mgr. René Havlík
Marek Pieter
Mgr. Jiří Rudolf
Mgr. Věra Rosenbergová
Mgr. Petr Haken
Mgr. Rostislav Jozífek
Bc. Zdeněk Krenický
Vladimír Kahánek
Mgr. Pavel Žur
Michael Dufek
Ing. Václav Čížek
Mgr. Josef Svoboda
Milan Pišl

ČSSD
SOS
ČSSD
SOS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
KSČM
KSČM
KSČM

člen ZK

člen ZK

Mgr. Jana Damborská
jana.damborska@kraj-lbc.cz
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Rada
Libereckého kraje
Petr Skokan
ODS
hejtman
Motto: „Mít dobré
přátele, spokojené
obyvatele a zvídavé
návštěvníky.“

Ing. Karel Dolejší
ČSSD
statutární náměstek
hejtmana pověřený
vedením resortu
ekonomického
Motto: „Člověka peníze
šťastným nedělají, ale
uspokojují.“

Radim Zika
ODS
náměstek hejtmana
pověřený vedením
resortu rozvoje venkova,
zemědělství, životního
prostředí
a informatiky

Mgr. Petr Doležal
ODS
náměstek hejtmana
pověřený vedením
resortu školství, mládeže,
tělovýchovy a sportu
Motto: „Nestačí vědět,
vědění se musí umět
používat.“
J. W. Goethe
Ing. Antonín Schäfer
ODS
náměstek hejtmana
pověřený vedením
resortu kultury,
památkové péče
a cestovního ruchu

Mgr. Vladimír Richter
ODS
člen rady kraje pověřený
vedením resortu dopravy
Motto: „Road safety is no
accident – bezpečnost silničního
provozu znamená žádnou
nehodu.“

MUDr. Jaroslav Krutský
ODS
člen rady kraje pověřený
vedením resortu zdravotnictví
Motto: „Spokojený klient,
efektivní zdravotnictví.“

Motto: „Liberecký kraj
– památek, turistů a
kultury ráj.“

RNDr. Vít Příkaský
ČSSD
člen rady kraje pověřený
vedením resortu
hospodářského
a regionálního rozvoje

MUDr. Hana Králíčková
ČSSD
členka rady kraje pověřená
vedením resortu sociálních
věcí, bezpečnosti
a problematiky menšin

Motto: „Cílem rozvoje v
Libereckém kraji jsou jeho
spokojení občané.“

Motto: „Lidská práva jsou
lidská jenom tehdy, platí-li pro
všechny.“
K. Grunewald
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Komise Rady
Libereckého kraje
Komise Rady Libereckého kraje pro nakládání s nemovitým
majetkem kraje (11 členů):
předseda:
místopředseda:
místopředseda:
členové:

tajemník:

Ing. Karel Dolejší
Mgr. Vladimír Richter
Ing. Vladimír Koudelka
Ing. Anna Matoušková
Ing. Monika Čermáková
Mgr. Vladimír Ptáček
Ing. Petr Neumann
Věra Forbelská
Anna Truhlářová
Karel Homolka
Ing. Miroslav Mach

člen ZK
člen ZK

Protidrogová komise (9 členů):
předseda:
místopředseda:
členové:

MUDr. Hana Králíčková
MUDr. David Adameček
MUDr. Veronika Kotková
Mgr. Alena Tesarčíková
Mgr. Alena Švejdová
Mgr. Pavel Franc
MUDr. Vladimír Valenta
Bc. Petra Elisová
Mgr. Igor Pavelčák

tajemnice:

Kateřina Gruntová, DiS
katerina.gruntova@kraj-lbc.cz

členka ZK

Mgr. Jan Černý
jan.cerny@kraj-lbc.cz
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Hospodaření
Libereckého kraje
Hospodaření kraje se za uplynulý kalendářní rok souhrnně zpracovává do tzv. závěrečného účtu, který obsahuje mj. i zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření kraje.
Závěrečný účet včetně zprávy o přezkoumání hospodaření musí projednat zastupitelstvo kraje, a to vždy do 30. června následujícího roku. Termín pro projednání hospodaření Libereckého kraje resp. závěrečného účtu kraje za rok 2006 je, tak jako zatím
každý rok, předběžně stanoven na červen roku 2007.
Přezkum hospodaření kraje provádí podle zvláštního zákona Ministerstvo ﬁnancí ČR,
a to od roku 2005. Struktura rozpočtu kraje, zejména jeho příjmová část, v oblasti
daňových příjmů zůstala zachována jako v roce 2005, kdy procento podílu krajů na
sdílených daních státu je stanoveno na 8,92 % a Liberecký kraj participuje na tomto
objemu ve výši 4,681207 %.
Na základě skutečných příjmů kraje v roce 2005, s přihlédnutím k legislativním změnám daňových zákonů a predikci Ministerstva ﬁnancí ČR v oblasti vývoje daňového
inkasa státu v roce 2006, očekával Liberecký kraj daňové příjmy resp. příjmy ze sdílených daní státu ve výši 1 830 000 tis. Kč. Skutečné inkaso ﬁnančních prostředků
v roce 2006 ze sdílených daní činilo v případě Libereckého kraje cca 2 032 137
tis. Kč. To představuje nárůst příjmů kraje v roce 2006 ze sdílených daní oproti roku
2005 o více než 6,50 %. Takto příznivý trend v oblasti daňových příjmů v roce 2007
již kraj neočekává.
Podrobnější informace a rozbory jsou uvedeny v tabulce „Bilance příjmů a výdajů
rozpočtu Libereckého kraje za rok 2006“ a v grafu „Podíl jednotlivých sdílených daní
na celkových příjmech Libereckého kraje v roce 2006“.
Nedaňové příjmy tvořily zejména odvody příspěvkových organizací, ﬁnanční vypořádání mezi krajem a obcemi z minulých let, platby za odebrané množství podzemní
vody a úroky. Za rok 2006 byl krajem realizován objem nedaňových příjmů ve výši
138 264 tis. Kč, což je ve srovnání s rokem 2005 jen nepatrný nárůst, který je ovlivněn především přijetím splátek krajem v předcházejících letech z poskytnutých půjček
příspěvkovým organizacím nebo jiným subjektům na předﬁnancování projektů spoluﬁnancovaných z prostředků EU.
Kapitálové příjmy pocházely z realizace dlouhodobého majetku kraje (především
z prodeje nepotřebného nemovitého majetku kraje) v průběhu roku 2006. Za rok
2006 byl krajem realizován prodej dlouhodobého hmotného majetku v úhrnném
objemu 31 618 tis. Kč.

Formou dotací ze státního rozpočtu a dotací od ostatních subjektů do rozpočtu kraje
v průběhu roku 2006 byly řešeny potřeby kraje související s přeneseným výkonem státní
správy, přímými náklady středních, základních a mateřských škol a školských zařízení
v působnosti kraje, výdaje související se zřizovatelskými funkcemi příspěvkových organizací v působnosti kraje (zejména v oblasti sociálních věcí) a další potřeby kraje v rámci
samostatné a přenesené působnosti. Úhrnný objem dotačních prostředků dosáhl v roce
2006 výše 3 603 167 tis. Kč.
Usnesením zastupitelstva kraje č. 204/06/ZK ze dne 27. června 2006 byl schválen
závěrečný účet kraje za rok 2005, který zahrnoval mj. i výsledek hospodaření kraje za
rok 2005. Za rok 2005 dosáhl kraj kladného upraveného výsledku hospodaření ve výši
73 469 tis. Kč. Tyto ﬁnanční prostředky byly v průběhu roku 2006 zapojovány do rozpočtu kraje.
Celkový objem skutečných disponibilních ﬁnančních zdrojů rozpočtu kraje v roce 2006
představoval hodnotu 5 806 653 tis. Kč. Objem skutečně realizovaných výdajů kraje za
rok 2006 dosáhl souhrnné výše 5 847 970 tis. Kč. Saldo mezi dosaženými příjmy resp.
zdroji a realizovanými výdaji představuje částku 41 317 tis. Kč, které je kryto ﬁnančními prostředky na běžných účtech peněžních fondů kraje a dlouhodobým bankovním
úvěrem, který v roce 2006 přijal kraj na „Revitalizaci pozemních komunikací na území
Libereckého kraje“. K 31. 12. 2006 činil objem zůstatků na základním běžném účtu
a běžných účtech peněžních fondů kraje více než 396 477 tis. Kč.
Od roku 2004 je Liberecký kraj resp. jeho ﬁnanční hospodaření „pod drobnohledem“
nezávislé agentury, která každoročně analyzuje ﬁnanční i neﬁnanční toky a závazky kraje. Na základě těchto skutečností je následně kraji přidělen rating. Za rok 2004 a 2005
provedla ratingové hodnocení kraje společnost CRA Rating Agency a.s., která byla aﬁlačním partnerem renomované ratingové agentury Moody´s Investors Service. V roce
2005 bylo Libereckému kraji společností CRA Rating Agency a.s. potvrzeno ratingové
ohodnocení na úrovni roku 2004, kdy byl kraj ohodnocen téměř nejlepšími možnými
známkami.
V roce 2006 převzala agentura Moody´s Investors Service společnost CRA Rating Agency a.s. a došlo ke vzniku společnosti Moody´s Central Europe a.s. Vzhledem k této
skutečnosti bylo v roce 2006 provedeno ratingové hodnocení Libereckého kraje společností Moody´s Central Europe a.s. s udělením lokálního ratingu pro Liberecký kraj
na stupni Aa1.cz a stabilním výhledem, což je druhá nejvyšší možná známka.
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Hospodaření
Libereckého kraje
Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Libereckého kraje za rok 2006 v tis. Kč
Ukazatel

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutečnost

Plnění (%)

Daňové příjmy

1 831 000

1 831 000

2 033 604

111,07

Nedaňové
příjmy

78 744

116 433

138 264

118,75

Kapitálové
příjmy

0

26 694

31 618

118,45

321 706

3 603 269

3 603 167

100,00

Příjmy celkem
po konsolidaci

2 231 450

5 577 396

5 806 653

104,11

Běžné výdaje

1 843 523

5 626 576

5 278 369

93,81

387 927

687 830

569 601

82,81

2 231 450

6 314 406

5 847 970

92,61

0

-737 010

-41 317

x

Přijaté dotace

Kapitálové
výdaje
Výdaje celkem
po konsolidaci
Saldo příjmů
a výdajů *

* záporné saldo příjmů a výdajů je kryto dlouhodobým bankovním úvěrem a běžnými účty peněžních fondů kraje

Podíl jednotlivých sdílených daní na celkových příjmech Libereckého
kraje v roce 2006

Daň z příjmů fyzických osob podnikatelská – 2,2 %
Daň z přidané hodnoty – 45,2 %
Daň z příjmů fyzických osob srážková – 1,5 %
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – 23,0 %
Daň z příjmů právnických osob – 28,0 %
Daň z příjmů právnických osob za kraje – 0,1 %
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Hospodaření
Libereckého kraje
Vynaložené ﬁnanční prostředky z rozpočtu kraje k 31. 12. 2006 dle jejich
účelu v tis. Kč

Struktura výdajů v roce 2006 dle odvětví v tis. Kč
zemědělství
a lesní hospodářství

Účel vynaložených prostředků

14 110

Výdaje
826 667

pozemní komunikace
Neinvestiční příspěvky vlastním zřízeným příspěvkovým organizacím

2 393 358
veřejná doprava

Investiční dotace vlastním zřízeným příspěvkovým organizacím

241 504
vodní hospodářství

Neinvestiční dotace na přímé náklady příspěvkovým organizacím
nezřízeným krajem - základní a předškolní zařízení
Ostatní neinvestiční dotace na náklady příspěvkovým organizacím
nezřízeným krajem - základní a předškolní zařízení
Dotace soukromým školám a zařízením
Neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím

200 765

1 855 103

komunální rozvoj
a služby

21 554
41 937

25 984
3 337 459

vzdělávání
134 324

kultura
a památková péče

113 254

78 935
tělovýchova
a zájmová činnost

Investiční dotace obcím

130 702

130 823
253 640

zdravotnictví
Neinvestiční dotace obcím
Výdaje na dopravní obslužnost
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
Ostatní
Celkem vynaložené ﬁnanční prostředky dle účelu

38 773
392 328
77 863
478 975
5 847 970

ochrana životního
prostředí

36 346

sociální péče
a pomoc občanům
bezpečnost, požární
a právní ochrana
veřejná správa a služby
ostatní jinde nezařazené

357 675
20 245
310 472
141 144
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Hospodaření
Libereckého kraje
Vybrané ukazatele z rozvahy Libereckého kraje k 31. 12. 2006 v tis. Kč
(AKTIVA)

A. STÁLÁ AKTIVA

1 954 975,11

B. OBĚŽNÁ AKTIVA

426 323,59

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

261 370,52

ZÁSOBY

4 294,53

Software
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

30 634,68
3 507,70
97 785,86
129 442,28

Materiál na skladě

4 294,53

POHLEDÁVKY

2 199,15

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

765 489,64

Pozemky
Umělecká díla a předměty
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

11 057,87
534,43
533 862,10
163 164,27
44 743,98
12 126,99
0,00

DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

928 114,95

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

928 114,95

Odběratelé
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky za rozpočtové příjmy
Ostatní pohledávky
Pohledávky za zaměstnanci
Jiné pohledávky

381,98
957,29
212,03
619,10
17,65
11,10

FINANČNÍ MAJETEK

14 033,99

Ceniny
Ostatní běžné účty

171,78
13 862,21

ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

405 795,92

Základní běžný účet
Běžné účty peněžních fondů
Poskytnuté návratné ﬁn. výpomoci mezi rozpočty
Poskytnuté přechodné výpomoci PO
Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. subjektům
Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám

280 764,41
115 712,98
516,00
8 461,53
0,00
341,00
0,00

ÚHRN AKTIV

2 381 298,70
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Hospodaření
Libereckého kraje
Vybrané ukazatele z rozvahy Libereckého kraje k 31. 12. 2006 v tis. Kč
(PASIVA)

C. VLASTNÍ ZDROJE

2 032 176,65

D. CIZÍ ZDROJE

349 122,05

MAJETKOVÉ FONDY

1 853 582,12

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

101 393,00

Fond dlouhodobého majetku
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

1 854 631,12
-1 049,00

Dlouhodobé směnky k úhradě

101 393,00

FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY

178 594,53

Peněžní fondy
Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let
Saldo výdajů a nákladů
Saldo příjmů a výnosů

114 799,33
59 210,52
4 212,25
372,43

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Zaměstnanci
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Ostatní přímé daně
Jiné závazky

16 845,92
3 635,73
217,43
672,99
506,02
12,02
3 870,52
1 177,18
6 754,03

BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY

230 883,13

Dlouhodobé bankovní úvěry

230 883,13

ÚHRN PASIV

2 381 298,70
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Vnější vztahy
Leden
 Každý rok je obdarován 1. občánek Libereckého kraje zlatým přívěskem ve znamení Kozoroha.
 Otevření centrálního příjmu v českolipské nemocnici.
 Liberecký kraj obdržel od akreditované ratingové agentury CRA RATING AGENCY a.s. ratingové hodnocení A-/czAa, czP-1, což je velice příznivý výsledek. Pro
samosprávu a samotný kraj to představuje vysvědčení dokládající, jak posuzovaný
subjekt hospodaří, zda je schopný dostát svým závazkům a zda se nezadlužuje víc,
než je zdrávo.
 V rámci společné regionální prezentace Českého Severu se na tradičním veletrhu turistických možností Regiontour 2006 představil návštěvníkům brněnského
výstaviště také Liberecký kraj. Kromě tradiční nabídky turistických možností prezentoval i nové programy, kam patří: Putování za pověstmi Českého ráje, Sklářská
stezka či speciální autobusové krkonošské linky.
 Slavnostní předání medailí k 5. výročí Hasičského záchranného sboru Libereckého
kraje.
 Zveřejnění studie „Vyhodnocení možností umístění větrných elektráren a dalších
vertikálních staveb na Frýdlantsku, Hrádecku a Chrastavsku z hlediska ochrany
přírody a krajiny“, jejíž hlavním úkolem bylo zhodnotit dané území z hlediska
krajinného rázu jako celek a možného narušení tohoto území vertikálními stavbami. Jedná se o oborový dokument ochrany přírody. Nenahrazuje ani nepředurčuje
výsledek správního řízení. Její charakter je pouze orientační a doporučující.
 Slavnostní uvedení do provozu nově vybudovaného nadzemního koridoru v Krajské nemocnici Liberec, který spojuje přízemní pavilon interních oborů se třetím
patrem chirurgie.
 Zasedání Regionální rady Regionu soudržnosti Severovýchod, jehož hlavním
bodem programu bylo doporučení projektů předložených v rámci Společného
regionálního operačního programu (SROP) k dalšímu ﬁnancování ze Strukturálních fondů Evropské unie.
 Vydání publikace pro děti 4. až 6. tříd základních škol „Kouzlo zemědělství, aneb
z pole na stůl“, ve které je zábavnou formou přiblížena oblast zemědělství zaměřená na výrobu základních potravin. Zároveň jsou v publikaci prezentovány všechny
obory, které se v zemědělství a potravinářství studují, spolu s učilišti, středními

a vysokými školami zaměřenými na zemědělství, potravinářství, lesnictví, ale
i veterinářství.
 Místopředseda Evropského parlamentu Miroslav Ouzký navštívil Liberecký kraj,
kde přednášel i na semináři „Čelíme společným výzvám – české zdravotnictví
v evropských souvislostech“, kterého se zúčastnila více jak stovka zdravotníků
z celého kraje. Ti pak v závěru diskutovali především o změnách ve zdravotnické
legislativě.
 Liberecký kraj již podruhé zvítězil na zimní dětské olympiádě, která proběhla
v Krkonoších.
Únor
 Generální konzul ČR v Drážďanech Tomáš Podivínský navštívil Liberecký kraj.
 Liberecký kraj si na opravu silnic II. a III. tříd v kraji půjčil 750 mil. Kč od
Komerční banky.
 Podpis smlouvy o zabezpečení stanoveného rozsahu základní dopravní obslužnosti
Libereckého kraje dopravcem České dráhy, a.s.
 Velvyslankyně Velké Británie a Severního Irska v ČR Linda Duﬃeld navštívila
Liberecký kraj.
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 Druhý hejtmanský ples se tentokrát uskutečnil v českolipském kulturním domě
Crystal. Na programu byla Severočeská ﬁlharmonie Teplice, slovenská skupina
The Backwards, dětský chlapecký sbor Boni Pueri, taneční soubor Duha a kapela
KUKUBAND. Výtěžek ze vstupného na ples byl rozdělen mezi dva dětské domovy z Českolipska.
 Trojstranná příhraniční regionální česko - polsko - německá spolupráce se stala
hlavním námětem jednání v Žitavě.
 Na půdě Libereckého kraje se jednalo o povrchovém vedení velmi vysokého napětí
z Nového Boru do Varnsdorfu.
Březen
 Vyhlášení krajského kola soutěže Zlatý erb 2006 o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.
 Velvyslanec Alžírské demokratické a lidové republiky v ČR Moulay Mohammed
Guendil navštívil Liberecký kraj.
 Generální konzul Ruské federace v ČR Valery Nikolaevich Shchetinin navštívil
Liberecký kraj.
 Otevření Územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu
v Liberci.
 Přijetí sportovců ASS Dukla Liberec u příležitosti 50. výročí tohoto armádního sportovního střediska. Na půdě Libereckého kraje se tak sešli významní sportovci jako
je Kateřina Neumannová, Aleš Valenta, Nikola Sudová, Jiří Magál, Jakub Janda či
Ondřej Bank.
 Slavnostní zahájení výstavy fotograﬁí nazvané Fenomén Ještěd v pražské Frágnerově
galerii.

rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách při soutěži Zlatý erb.
 Podpis oﬁciální dohody o spolupráci mezi Libereckým krajem a Vládním prezidiem
Dresden.
 Vydání Kalendáře vzdělávacích akcí v oblasti zemědělství a ekologické výchovy. Do
kalendáře bylo zařazeno 26 akcí v oblasti zemědělství, 22 akcí v oblasti ekologické
výchovy a řada dalších drobnějších akcí pořádaných jinými subjekty.
 Seminář „Ostře sledovaná města“, který pořádal ve svém sídle Liberecký kraj ve spolupráci s magazínem Egoverment, byl zaměřen na využití nejmodernějších IT a bezpečnostních technologií ve městech, krajích, regionech či v celorepublikové působnosti
veřejné správy.
 Zprovoznění nového internetového portálu www.ekovychovalk.cz, jehož cílem
je poskytovat široké veřejnosti informace z oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty
v ekologii a ochraně životního prostředí.

Duben
 Setkání zástupců levicových stran z Německa, Polska a České republiky v sídle kraje.
 Pro roky 2006 a 2007 byla Libereckému kraji přiznána dotace z programu Evropské
unie INTERREG IIIA Česko – Sasko na projekt Likvidace invazních rostlin v povodí
Nisy.
 U příležitosti konání konference Internet ve státní správě a samosprávě udělil ministr pro
místní rozvoj, Radko Martínek, Libereckému kraji Zvláštní cenu ministra pro místní
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 Konference o ochraně veřejného zdraví v Euroregionu Nisa, kterou navštívila řada
odborníků z České republiky, Polska a Německa.
 Velvyslanec Ruské federace v ČR Alexey Fedotov navštívil Liberecký kraj.
 Slavnostní otevření provozu ﬁrmy DGS Druckguss Systeme s.r.o., dceřiné ﬁrmy švýcarské společnosti, která se zabývá tlakovým litím a sídlí na území kantonu
St. Gallen.
 Slavnostní vyhlášení vítězů regionálního kola celostátní soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2006.
Květen
 Simulovaný pád letadla v centru Liberce, tak vypadalo základní zadání simulovaného
neštěstí, jehož hlavním cílem bylo zjistit, jak funguje spolupráce a způsob předávání
informací mezi dotčenými složkami integrovaného záchranného systému a krizovými
štáby města Liberec a Libereckého kraje.
 Velvyslanec Indické republiky v ČR P. S. Raghavan navštívil Liberecký kraj.
 Koncem dubna poslanci Parlamentu ČR schválili novelu lesního zákona, která přináší přesun mandatorních plateb v lesním hospodářství a poskytování příspěvků na
hospodaření v lesích ze státu na kraje. Tato novela skýtala řadu dalších úskalí, na která
Liberecký kraj upozornil ještě před tím, než ji projednal Senát ČR.
 Před jednašedesáti lety skončila nejhroznější válka dějin lidstva.
 Vydání publikace Katalog neziskových organizací Libereckého kraje z oblasti životního
prostředí.
 Seminář na téma „Je biomasa odpad nebo strategická surovina?“. Cílem semináře bylo
pomoci zájemcům orientovat se v širokém spektru možností a technologií zpracování
odpadu z údržby zeleně i v možnostech snižování množství komunálního odpadu.
 Liberecký kraj uspořádal již páté setkání pěstounských rodin.
 Projednání spolupráce v norském partnerském kraji Møre og Romsdal na projektech,
které by mohly být ﬁnancovány v rámci ﬁnančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru - Norsko.
 Výzva k vyhledávání projektů plánovaných na období 2007 – 2013. V tomto programovém období bude možné čerpat větší objem ﬁnančních prostředků ze strukturálních fondů, které získají pouze kvalitní projektové záměry.
 Přes tisíc lidí navštívilo již třetí Den otevřených dveří sídla Libereckého kraje.

Červen
 Velvyslanec Spolkové republiky Německo v ČR Helmut Elfenkämper navštívil Liberecký kraj.
 Na Grabštejně proběhl křest nové knihy Libereckým krajem Hrady a zámky.
 Liberecký kraj zpřístupnil veřejnosti až do konce září ve svém sídle vyhlídkovou
terasu.
 Delegace poslanců Evropského parlamentu navštívila Liberecký kraj.
 Stavbou roku Libereckého kraje se stala přestavba továrního objektu na úřad města
Semily.
 Ručně vyřezaný krajský znak ze dřeva lípy o velikosti cca 70 × 80 cm darovali žáci
Soukromé střední školy nábytkářské v Liberci Libereckému kraji.
Červenec
 Seminář pro poskytovatele sociálních služeb na téma změn ve ﬁnancování, které
přinesl nový zákon.
 Významného ocenění se dostalo Libereckému kraji na celostátní konferenci „Geoinformatika ve veřejné správě“ konané v Brně. Právě na této konferenci pracovníků geograﬁckých informačních systémů (GIS) udělila porota první místo posteru
nazvanému Ochrana přírody v Libereckém kraji.
 Delegace Libereckého kraje navštívila italský region Valle d´Aosta, aby navázala na
jednání o spolupráci s tímto krajem, jehož představitelé již koncem roku 2005 zavítali do Libereckého kraje právě s nabídkou partnerství.
Srpen
 Předseda Svazu prezidentů obcí kantonu St. Gallen pan Beat Tinner navštívil
Liberecký kraj.
 Liberecký a Královéhradecký kraj jednaly o vzájemné harmonizaci studijní nabídky středních škol.
 Vesnicí roku Libereckého kraje se stala obec Heřmanice.
Září
 Návštěva prezidenta republiky Václava Klause s chotí Livií Klausovou. Jednalo se
o 2. oﬁciální návštěvu Libereckého kraje. Během třídenní návštěvy pan prezident
navštívil některá města a obce kraje, setkal se s jejich občany, představiteli a zavítal i
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do významných podniků.
 Krajské dožínkové slavnosti se tentokrát uskutečnily v Tanvaldu. U příležitosti
dožínek byli slavnostně vyhlášeni vítězové třetího ročníku soutěže o titul Výrobek
Libereckého kraje. Soutěžilo celkem 35 potravinářských a zemědělských produktů
v osmi kategoriích.
 Liberecký kraj odstartoval komplexní prověrku dopravního značení na silnicích
I., II. a III. tříd v okrese Česká Lípa.
 Liberecký kraj si připsal hned dva úspěchy v prestižních soutěžích Vesnice roku a
Stavba roku. V soutěži Vesnice roku 2006 se na výborném třetím místě umístila
obec Heřmanice. Mezi pět staveb, které získaly prestižní titul Stavba roku 2006, patří rekonstrukce Městského úřadu v Semilech a výstavba víceúčelové haly a dostavba
areálu Městského stadionu v Liberci (Tipsport arena).
 Symbolickým přestřižením pásky byla završena v liberecké krajské nemocnici velmi
významná investice, jakou byla rekonstrukce a dostavba stravovacího provozu.
 Devítičlenná chorvatská delegace, kterou vedl zástupce životního prostředí Nenad
Mikulič, se zajímala o krajský systém SEA.
Říjen
 Velvyslanec Indické republiky v ČR P. S. Raghavan navštívil tentokrát Liberecký
kraj spolu s obchodním radou Rameshem Chanderem. Jednání mělo ryze obchodní
charakter, podstatnou částí programu bylo setkání se zástupci podniků a ﬁrem, které
v našem kraji působí.
 V sídle Libereckého kraje se uskutečnilo pracovní jednání s německými úředníky
z Vládního prezidia Dresden, kterého se účastnili vedoucí pracovníci obou institucí, aby si navzájem představili jednotlivé oblasti jejich práce, vysvětlili kompetence
svých úřadů a na základě těchto zjištění začali s konkrétní spoluprací.
 V Libereckém kraji se uskutečnilo ﬁnále soutěže MISS EUROPE – JUNIOR OPEN
2006.
 Liberecký kraj pořádal ve spolupráci s Regionální agrární radou LK, Okresními
agrárními komorami Jablonec nad Nisou a Liberec a Sdružením obcí Libereckého kraje celokrajskou konferenci EAFRD – program rozvoje venkova na léta 2007
– 2013.
 Představit Liberecký kraj jako region, který má co nabídnout jak svým obyvate-

lům, tak návštěvníkům, to je cíl Krajských dnů, které se tentokrát uskutečnily
v Jablonci nad Nisou a jejichž součástí byla mj. i konference NISAINVEST 2006.
 Při příležitosti Státního svátku 88. výročí vzniku samostatného československého
státu pořádal Liberecký kraj slavnostní večer v Severočeském muzeu v Liberci. Poprvé byly oceněny významné osobnosti kraje Poctou hejtmana Libereckého kraje.
Ocenění obdrželi architekt Karel Hubáček, sbormistr Petr Pálka in memoriam a
tým neurochirurgů Petra Suchomela z Krajské nemocnice Liberec.
Listopad
 Na první oﬁciální návštěvu zavítal do Libereckého kraje ministerský předseda Svobodného státu Sasko Georg Milbradt spolu s prezidentem Vladního kraje Dresden
Henrym Hasenpﬂugem.
 Liberecký kraj pořádal ve spolupráci s Domem kultury Liberec již XII. ročník
Veletrhu vzdělávání, kvaliﬁkace a učebních pomůcek NISA SCHOLA.
 V rámci přípravy třetího ročníku Národní konference kvality ve veřejné správě
vyhlásil Liberecký kraj pro studenty středních a vyšších odborných škol Libereckého kraje výtvarnou soutěž o vytvoření loga konference a artefaktu, který by vystihl
symbol pořadatelství. V odborné porotě, která hodnotila všechny soutěžní návrhy,
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zasedl i designér, architekt a sklářský výtvarník Bořek Šípek.
 Liberecký kraj připravil ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze
konferenci na téma „Větrná energie pro a proti?“.
 Čtyřčlenná delegace Státního zastupitelství Taiwanu v ČR vedená panem SsuTsun Shenem zavítala poprvé na oﬁciální návštěvu Libereckého kraje.
 Již potřetí se Liberecký kraj přidal ke Dni GIS, který je pořádán celosvětově a jehož
cílem je rozšířit povědomí o geograﬁckých informačních systémech.
 Otevření zrekonstruovaného pavilonu B v Domově důchodců v Jindřichovicích
pod Smrkem.
 Velvyslanec Nizozemského království v ČR Jan-Lucas van Hoorn navštívil Liberecký kraj.
 Liberecký kraj obdržel poděkování od pražského občanského sdružení Rozum a cit
za pomoc při realizaci jeho rozsáhlého projektu „Pěstouni mají právo na služby“.
 Na konferenci „Úspěšným projektům ani hranice nebrání“ byly zhodnoceny
výsledky programu INTERREG IIIA v Libereckém kraji v období 2004 – 2006
a současně byly představeny informace o nových operačních programech přeshraniční spolupráce v období 2007 – 2013 s uvedením změn oproti současnému
programovacímu období.
Prosinec
 Více než dvě stovky zájemců o kvaliﬁkovanou práci v kanadské provincii Alberta
přišly do sídla kraje na představení projektu náboru pracovních sil společností
Caslawia, který přijel představit i honorární konzul ČR v Kanadě Jerry J. Jelinek.
 Vyhlášení 7. ročníku ceny o nejlepší personální projekt HR Excellence Award
přineslo prestižní uznání pro českolipskou nemocnici a její projekt „TOP 21“
(I. a II.) MANAŽERSKÁ AKADEMIE, který v nemocnici probíhá od roku 2005.
Soutěž vyhlašuje Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů, jež tak chce ocenit
nejlepší projekty a profesionály v oblasti rozvoje lidských zdrojů, kteří nejvíce
přispěli k rozvoji svého podniku, profese a společnosti.
 Liberecký kraj se stal spolupořadatelem osmého zimního Evropského olympijského festivalu mládeže (EYOF) v roce 2011.
 Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže s dopravní tématikou „O pohár hejtmana
Libereckého kraje“.
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Krizové řízení kraje
V oblasti krizového řízení jsou úkoly plněny kvalitně jak v oblasti přenesené, tak
i samostatné působnosti. Hlavním úkolem krizového managementu kraje v oblasti
přenesené působnosti bylo v roce 2006 opět shromažďování podkladů pro zpracování dílčího plánu obrany kraje, který má být dokončen na přelomu let 2007 – 2008.
V samostatné působnosti to byla především administrace Požárního fondu, Krizového fondu a Grantového fondu kraje na podporu spolkové činnosti Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska (SHČMS) v kraji.
Nadále probíhala aktualizace a doplňování havarijního a krizového plánu kraje. Součástí krizové připravenosti je i činnost krizového štábu kraje, jako výkonného orgánu
kraje při řešení krizových situací. V této souvislosti proběhlo začátkem měsíce května 2006 prověřovací cvičení Krizového štábu Libereckého kraje a krizových štábů
základních složek Integrovaného záchranného systému (IZS) a v souvislosti s tím
i kontrola schopnosti komunikace tohoto zvláštního orgánu kraje s krizovými štáby
základních složek IZS v kraji a Krizového štábu Města Liberec na téma „pád dopravního letadla do hustě obydlené části města“.
Pravidelně zasedala Bezpečností rada kraje (BRK) za řízení hejtmana Petra Skokana. Bezpečnostní rada se na svých jednáních průběžně zabývala jednotlivými úkoly
stanovenými v plánu práce BRK na rok 2006 se zaměřením na zkvalitnění práce
v oblasti krizového řízení, havarijní připravenosti a krizového managementu v kraji. V rámci těchto zasedání proběhla i výjezdní zasedání bezpečnostní rady např.
společné zasedání bezpečnostní rady kraje s bezpečnostní radou obce s rozšířenou
působností Jablonec nad Nisou. Bezpečnostní rada v roce 2006 na zkvalitnění
činnosti a vybavení základních složek IZS uvolnila z krizového fondu LK celkem
2 575 000,- Kč. V oblasti požární ochrany byla Libereckým krajem v roce 2006
rozdělena účelová státní dotace pro jednotlivé městské a obecní jednotky požární
ochrany (JPO) v celkovém objemu 2 155 000,- Kč. V rámci grantového fondu kraje
na podporu spolkové činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SHČMS)
bylo podáno celkem 127 žádostí o příspěvek z grantového fondu v celkovém objemu požadovaného příspěvku ve výši 1 886 244,- Kč. Z tohoto počtu žádostí bylo
schváleno celkem 113 žádostí (14 žádostí bylo zamítnuto). Celkový objem žádostí
o příspěvek převyšoval možnosti grantového fondu kraje, a proto muselo být přistoupeno ke snížení procenta objemu ﬁnančních příspěvků kraje na jednotlivé žádosti.
Celkem byla rozdělena mezi jednotlivá sdružení dotace v objemu 1 280 980,- Kč.

Z požárního fondu zřízeného krajem na podporu zlepšení vybavenosti dobrovolných požárních sborů a jednotek měst a obcí bylo z celkového počtu 119 žádostí
realizováno 102 žádostí (17 žádostí bylo zamítnuto) a rozděleny byly ﬁnanční prostředky kraje ve výši 10 036 808,- Kč na realizaci těchto projektů. Žádosti o příspěvek ze strany měst a obcí svým objemem přesahovaly možnosti požárního fondu
kraje, a proto muselo být i zde přistoupeno ke snížení procenta objemu ﬁnančních
příspěvků kraje na jednotlivé žádosti. Hodnota akcí navrhovaných v kraji k realizaci
činila celkem 63 054 086,- Kč, z toho byl požadován příspěvek ze strany kraje v celkovém objemu 21 650 667,- Kč. V roce 2006 se opět prokázalo, stejně jako v roce
2005, kdy požární fond kraj zřídil, že došlo k podstatnému vylepšení stavu požárních zbrojnic a ostatního nemovitého majetku požární ochrany měst a obcí v kraji.
Došlo i k významnému zlepšení stavu vybavenosti požární technikou a materiálem
JPO, a tím i ke zvýšení jejich akceschopnosti.
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Životní prostředí,
zemědělství a rozvoj venkova
Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí zabezpečoval v roce 2006,
stejně jako v minulých letech, výkon státní správy i samosprávy. Přenesená působnost
byla zajišťována na úsecích hospodaření s odpady, nakládání s chemickými látkami
a přípravky, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, státní
správy lesů, myslivosti a rybářství, vodního hospodářství včetně oblasti vodovodů
a kanalizací, posuzování vlivů na životní prostředí, integrované prevence a prevence
závažných havárií. V oblasti samostatné působnosti odbor zajišťoval a koordinoval činnosti na dopracování některých koncepčních dokumentů, zaměřoval se na koordinaci
environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, metodicky řídil příspěvkovou organizaci
kraje – Středisko ekologické výchovy STŘEVLIK v Oldřichově v Hájích a administroval
žádosti různých subjektů o ﬁnanční podporu z grantového fondu a fondu investic LK.
Z koncepčních dokumentů stojí za zmínku především Povodňový plán LK, konkrétně pak jeho digitální verze, a dále pak aktualizace Konceptu snižování emisí
a imisí znečišťujících látek do ovzduší LK. V rámci procesu plánování oblastí povodí
vznikl kompletní monitoring vodních ploch na území okresů Liberec a Česká Lípa
a monitoring povodí toku Ploučnice. Odbor se podílel i na zpracování základních rozvojových dokumentů kraje – Strategie rozvoje a Programu rozvoje LK za jednotlivé oblasti
ve své působnosti.
Státní správa neznamená jenom vyřizování žádostí, stížností a podnětů, ale v rámci ní byl
např. zabezpečován management chráněných území ve správě LK, zajišťování záchranných programů pro zvláště chráněné živočichy, zpracování plánů péče pro řadu maloplošných chráněných území atp.
Jako významnou lze v roce 2006 označit činnost odboru při realizaci různých projektů spoluﬁnancovaných z prostředků EU. Za zmínku stojí např. projekt „Likvidace invazních rostlin v povodí Nisy“ spoluﬁnancovaný z INTERREGU IIIA
ČR-Sasko, projekt „Infrastruktura pro oddělený sběr nebezpečných složek komunálního odpadu“ spoluﬁnancovaný z operačního programu infrastruktura a státního
rozpočtu, dále projekt „Intenziﬁkace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“, jehož realizace probíhá již několik let ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s., „Projekt k programu neinvestiční podpory EVVO“ podpořený ze Státního fondu životního prostředí
a projekt „Rozšíření portálu Agrárního poradenského centra LK o aplikace e-learning

a e-administrátor“. Rozšíření tohoto portálu bylo podpořeno z programu INTERREG
IIIA ČR-Sasko. Největším projektem administrovaným odborem RVZŽP byl a dále je
projekt „Regionální systém environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) LK“
s realizačními týmy na osmi místech kraje a koordinačním pracovištěm na krajském
úřadě.
Za zmínku jistě stojí i rozvíjející se mezinárodní spolupráce. Odbor pokračoval
v aktivitách s kantonem St. Gallen ve Švýcarsku. V roce 2006 byla spolupráce zaměřena na oblast lesního hospodářství a myslivosti. Největší díl mezinárodní spolupráce je směřován dlouhodobě k našim sousedům do Saska. V roce 2006 byla saská
strana partnerem ve výše zmíněných projektech spoluﬁnancovaných z programu
INTERREG IIIA, byla započata spolupráce s Vládním prezídiem v Drážďanech
s odborem životního prostředí a zemědělství. V rámci třístranné spolupráce se saskou a polskou stranou došlo k řadě setkání, jejichž náplní byla především výměna
zkušeností, informace o realizovaných projektech, a to v různých oblastech ochrany životního prostředí a EVVO. Pokračovala třístranná spolupráce na dlouhodo-
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bém projektu „Čistá Nisa“ a dále spolupráce na projektu“ ELLA – protipovodňová
prevence a územní plánování“. Velkou pozornost věnoval v roce 2006 odbor vzdělávacím aktivitám. Realizováno bylo celkem 26 krajských akcí z oblasti zemědělství
a rozvoje venkova a 22 akcí z oblasti EVVO. Byly to např. 5. Krajské dožínkové slavnosti,
semináře k Evropskému zemědělskému fondu pro rozvoj venkova, 12 ekodnů pro děti
a rodiče, cyklus akreditovaných seminářů pro veřejnou správu „Životní prostředí v obci“.
Kladně byly přijaty i již tradiční Myslivecká konference a konference „Větrná energie
– pro a proti“.
Tradičně se odbor zaměřuje na publikační činnost tématicky zaměřenou na oblast životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova. V roce 2006 byla vydána pro potřeby
obcí a veřejné správy obecně publikace „Stromy kolem nás“, dále pak publikace „Vesnice
roku 2006“, „Kalendář vzdělávacích akcí resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky na rok 2006“ a informační leták pro občany týkající se zóny
havarijního plánování v Hajništi.
Zpráva o činnosti odboru by nebyla úplná bez zmínky o činnosti v oblasti geograﬁckého
informačního systému odboru. Průběžně v roce 2006 probíhala aktualizace a rozvoj projektů na mapovém serveru životního prostředí včetně průběžného proškolování pracovníků
veřejné správy z celého kraje. Velká pozornost byla věnována „Digitálnímu povodňovému
plánu LK“, rozšíření jeho funkčnosti a zaškolování povodňových komisí v práci s ním. Byl
realizován projekt „Odpadové hospodářství Libereckého kraje“ a vytvořen „Metainformační katalog Micka“. Velmi úspěšně se prezentoval GIS odboru na různých akcích v rámci
ČR i v zahraničí. Jednalo se především o prezentaci Digitálního povodňového plánu LK na
konferenci Čistá Nisa v Piechowicích v Polsku a na konferenci OderRegio ve Frankfurtu
nad Odrou a prezentace na konferenci „ESRI a Leica geosystems“ v Praze, kde získal první místo poster „Protipovodňová ochrana v Libereckém kraji“. Velký zájem zaznamenal
v roce 2006 GISDAY, v rámci kterého odbor připravil aktivní program pro zaměstnance
veřejné správy.
Odbor disponuje v současné době celou řadou odborníků na různých úsecích ochrany životního prostředí, o něž byl v roce 2006 zájem jako o přednášející na celé řadě
seminářů a konferencí. Byla to např. konference „Bývalý vojenský prostor Ralsko
a jeho potenciál pro rozvoj cestovního ruchu“, konference „Ploučnice a její přínos pro
region z hlediska cestovního ruchu“, konference „Čistá Nisa“, konference „Větrné elektrárny pro a proti“ atd.
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Informatika
Liberecký kraj si uvědomuje svoji úlohu vůči veřejnosti, a to především v oblasti
poskytování informací a zajištění přístupu k nim. V rámci zlepšení komunikace
mezi občany, popř. organizacemi a úřadem pokračuje Liberecký kraj ve vybudování portálu Libereckého kraje. Tento portál zahrnuje nejen modernizaci webu kraje, jeho rozšíření, ale také intranetovou část. Systém bude sloužit nejen občanům
k jejich informovanosti, ale také ke komunikaci mezi jednotlivými složkami kraje.
V roce 2006 se podařilo vybudovat část, která je věnována především práci Kontaktního centra, jehož cílem je pomoci při komunikaci mezi pracovníky krajského úřadu a veřejností. Stěžejním bodem je poskytování základních informací týkajících se
krajského úřadu, a to jak veřejnosti, tak i ostatním subjektům veřejné správy. Nový
systém umožní pracovníkům Kontaktního centra efektivněji zpracovávat požadavky a poskytnout požadovanou informaci co nejpřesněji a v co nejkratším možném
čase. Současně se pracuje na možnosti rozšíření poskytovaných informací především
pro občany, kteří jsou již v jednání s krajským úřadem. S rostoucí efektivitou práce
Kontaktního centra roste spokojenost veřejnosti.
Informace jsou však důležité nejen pro veřejnost, ale také pro jednotlivé složky
Libereckého kraje. Získání dostatečného množství podkladů v potřebném čase je
základem optimálního rozhodování. K zpřístupnění interních údajů a jejich vyhodnocování byly v minulém roce vytvořeny Manažérské datové sklady. Pomocí tohoto
systému mohou jednotliví vedoucí pracovníci velmi jednoduše a rychle získat nejrůznější přehledy a informace pro své rozhodování. Lze tak sledovat i vývoj jednotlivých ukazatelů i provádět jejich srovnání. Systém v současné době čerpá údaje
především z ekonomických agend.
Přestože prioritou je poskytování a zpřístupnění informací uživatelům, nezapomíná
Liberecký kraj ani na nutnost uchovávání a spravování dat. S rostoucím množstvím
dat a využívání nových informačních systémů pro jejich zpracování se zvyšují nároky na výpočetní techniku. S těmito novými požadavky souvisí i nutnost zajištění
odpovídajících provozních podmínek a to představuje nutnou obnovu a rozšiřování
stávající počítačové sítě s cílem zajistit odpovídající technické zázemí s možnostmi
dalšího růstu v budoucnosti. V tomto roce proto proběhla rozsáhlá rekonstrukce
servrovny. Zvolené řešení v sobě spojuje systémy napájení, chlazení, správy a služeb
navržených s ohledem na instalaci do stojanů. Pomocí těchto prvků zajišťuje tato
technologie integrovaný a bezpečný základ pro výstavbu celé budoucí servrovny.

Přestože cíl v oblasti poskytování informací je dlouhodobým procesem, věříme, že
každým krokem, který jsme v tomto roce učinili a i nadále učiníme, přispěje Liberecký kraj k větší informovanosti, snazšímu přístupu k požadovaným informacím
a tím i ke spokojenosti veřejnosti.
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Školství,
tělovýchova a sport
Ve sledovaném roce předložil resort školství dva zásadní materiály – Dlouhodobý
záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy a Návrh změn v síti středních škol
Libereckého kraje. Tvorba obou těchto strategických dokumentů byla motivována
především nutností realizovat kurikulární reformu vzdělávání a stále více se blížícím
poklesem výkonů regionálního školství způsobených úbytkem dětí ve věku středního vzdělávání. Každoroční deﬁcit jeden a půl tisíce dětí na školách ve věku povinné
školní docházky se pozvolna přesouvá stále do věkově vyšších skupin dětí a do dvou
let zasáhne nepříjemně střední stupeň vzdělávání a kraj jako zřizovatel a správný
hospodář na tento trend musí reagovat. Dlouhodobý záměr pak navíc rozvinul úkoly resortu v oblasti tří vytyčených priorit, kterými jsou zvýšení účasti na vzdělávání
pro všechny věkové skupiny obyvatel, zvýšení kvality vzdělávání a řízení školství
a zvýšení efektivity vzdělávání.
Změnami v síti středních škol kraj začal realizovat úkoly stanovené výše uvedeným dlouhodobým záměrem, naznačil své dlouhodobé snahy v oblasti středního
a vyššího odborného vzdělávání a začal realizovat zřizovatelské pravomoci nikoliv
pouze z kvantitativního hlediska, ale především z pohledu kvality poskytovaného
vzdělání. Komunikace se sociálními partnery totiž naznačuje, že v odstraňování značných rozdílů mezi světem práce a světem vzdělávání nenastal požadovaný
obrat a jednou z příčin, která sbližování obou světů brání a kterou navrhované
změny eliminují, je přílišná roztříštěnost poskytovaného profesního vzdělávání.
Věcně tyto kroky začaly být naplňovány v předstihu. V roce 2006 došlo ke sloučení Gymnázia a Střední průmyslové školy textilní v Jilemnici, zvláštních škol v
Tanvaldu a v Desné a na Novoborsku k přičlenění Domova mládeže ke Střední
uměleckoprůmyslové škole v Kamenickém Šenově.
V duchu strategických úkolů byly podporovány další etapy zcela jedinečného
projektu Centra vzdělanosti Libereckého kraje, který vytváří ucelený metodický
základ systému dalšího vzdělávání obyvatel regionu. Liberecký kraj rozšířil síť spolupracujících místních center celoživotního vzdělávání na školách v kraji, jejichž
počet se z bývalých 25 zvýšil na dnešních 31. Místní centra jsou rozprostřena po
území celého kraje a jsou připravena poskytovat služby obyvatelstvu, zaměstnavatelům i jiným subjektům, které o to projeví zájem.
Liberecký kraj za jeden ze svých hlavních úkolů v oblasti podpory lidských zdrojů
považoval a nadále bude vnímat účinné čerpání z prostředků evropských struktu-

rálních fondů. V roce 2006 se podařilo Libereckému kraji ve spolupráci s Centrem
vzdělanosti Libereckého kraje získat ﬁnanční prostředky z Evropského sociálního fondu a České republiky na realizaci projektu „Studijní program pro školní
metodiky prevence“ a ve spolupráci s Venkovským prostorem o.p.s. na projekt
„Zkvalitnění výuky na základních a středních školách Libereckého kraje pomocí vyučovací metody využívání interaktivních multimediálních tabulí“. Souběžně
probíhala realizace již dříve schválených projektů „VSTUP“, „RISA“ a „Příprava
vzdělávacích programů pro vyšší odborné školy Libereckého kraje“. Z rozpočtu
fondu EHP/Norsko kraj uspěl s projektem „Revitalizace školních hřišť a jejich
vybavení na území Libereckého kraje“. Další vzdělávání a profesní vzdělávání bylo
podpořeno Grantovým schématem Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
v Operačním programu rozvoje lidských zdrojů, Opatření 3.3., kde se odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu stal konečným příjemcem grantového schématu. Rok 2006 byl současně zasvěcen také na přípravu resortu na další ﬁnanční
období v letech 2007 až 2013. Kraj tuto možnost totiž vítá jako významný ﬁnanční zdroj na podporu svých inovačních aktivit v oblasti vzdělávání a podpory práce
s dětmi, mládeží a s dospělými.
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Liberecký kraj se metodicky i ﬁnančně podílel na realizaci soutěží a přehlídek
vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které jsou
významnou formou práce s talentovanou mládeží. V roce 2006 se zapojilo do
předmětových olympiád téměř 4 400 žáků. Úroveň znalostí žáků Libereckého
kraje dokazují umístění na předních místech v celostátních kolech a účast v mezinárodních soutěžích. Sportovních soutěží, které MŠMT vyhlašuje ve spolupráci
s Asociací školních sportovních klubů, se zúčastnilo 9 000 žáků základních a
středních škol celého kraje.
Resort školství, mládeže, tělovýchovy a sportu je správcem dvou grantových programů Grantového fondu Libereckého kraje – programu č. 10 podporujícího
aktivity v oblasti školství a programu č. 14 zaměřeného na tělovýchovu a sport.
V programu podporujícím projekty z oblasti volnočasových aktivit a společných
aktivit dětí, rodičů a škol, informačních center mládeže či komunitní funkce
škol bylo v loňském roce rozděleno 895 563,– Kč mezi 66 projektů. V oblasti tělovýchovy a sportu resort přispěl 55 žadatelům, mezi něž rozdělil celkem
900 000,– Kč. Šlo především o projekty tělovýchovných jednot a občanských
sdružení zaměřených na podporu handicapovaných sportovců, významných akcí
a aktivit podporujících děti a mládež, či pravidelnou činnost sportovních oddílů.
V oblasti tělovýchovy a sportu byla prioritně pozornost věnována přípravě akce
světového významu, Mistrovství světa v klasických lyžařských disciplinách v roce
2009. Významnou soutěžní akcí na rozhraní sportu a vzdělávání byl první ročník
Automobilea, celostního soutěžního setkání žáků oboru automechanik. Po dva
dny čtyřčlenná družstva měřila své síly v takových disciplínách jako je jízda po
závodním okruhu, výměna kol, ale i třeba nasazování sněhových řetězů, mimo
závod se pak seznamovala s novými technologiemi. Zlatý věnec si v závěru odnesli žáci ze Střední školy – Centra odborné přípravy technické Kroměříž.
V roce 2006 se uskutečnily Hry II. zimní olympiády dětí a mládeže, jejímž pořadatelem byl Královéhradecký kraj. Za Liberecký kraj se olympijských her zúčastnila 95 členná reprezentační výprava (71 sportovců, 24 vedoucích sportů). Liberecký kraj se umístil s velkým bodovým náskokem na 1. místě s celkovým počtem
medailí 38, z toho 18 zlatých, 8 stříbrných a 12 bronzových.
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Kultura
a památková péče
Oddělení památkové péče
Rok 2006 byl pro oddělení památkové péče rokem výrazného krácení ﬁnančních
prostředků. Proto nebylo možné zachovat systém ﬁnanční podpory doprovodných
kulturních akcí pořádaných v rámci Dnů evropského dědictví, nebylo možné ocenit
nejlépe zpracovaný Program regenerace památkových zón nebo jsme museli upustit
od rozpracovaného záměru značení kulturních a turistických cílů dopravními značkami na silnicích. I přes značnou redukci rozpočtu oddělení se podařilo zachovat podporu vlastníků kulturních památek při obnovách movitých a nemovitých kulturních
památek.
Z rozpočtu oddělení památkové péče bylo možné získat ﬁnanční příspěvky na obnovu
kulturních památek z grantového fondu nebo v rámci tzv. přímé podpory, pro tyto
účely bylo v rozpočtu připraveno 2 850 000,- Kč. Na základě výzev bylo Libereckému kraji doručeno celkem 149 žádostí o příspěvky v celkové výši 30 650 268,- Kč. Po
vyhodnocení všech žádostí byly příspěvky rozděleny mezi 37 žadatelů, přičemž výše
jednotlivých příspěvků se pohybovala od několika tisíc korun až po 200 000,- Kč.
V roce 2006 výrazně nabyla agenda spojená s archeologií, konkrétně se záchrannými
archeologickými výzkumy v Příšovicích. Liberecký kraj aktivně vstoupil do procesu
ochrany archeologického dědictví a jeho snaha byla korunována vykoupením jednoho
stavebního pozemku, který zůstane zakonzervován, a prohlášením příšovické lokality za kulturní památku. Liberecký kraj v této souvislosti poskytl ﬁnanční příspěvky na záchranné archeologické výzkumy a také na restaurování nálezů v celkové výši
700 000,- Kč.

Účel příspěvku
Příspěvky na obnovu kulturních památek

se zvýšil o horský hotel Ještěd) a odvolacího orgánu. V této souvislosti je nutné připomenout novou právní úpravu správního práva, která vstoupila v platnost 1. ledna
2006. Dále oddělení památkové péče posuzovalo územně plánovací dokumentaci
obcí a jejich změn, studie EIA (Posuzování vlivů na životní prostředí) a jiné rozvojové dokumenty (od národních až po místní). Oddělení památkové péče rovněž působí metodicky vůči obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a kontroluje jejich
činnost – v roce 2006 byly svolány dvě pracovní schůzky pro pracovníky obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností a oddělení zajistilo přítomnost právních expertů
Ministerstva kultury ČR. Dále bylo provedeno celkem šest kontrol obecních úřadů
obcí s rozšířenou působností a další kontroly dle stanoveného plánu kontrol.
V rámci propagace kulturních památek a památkové péče obecně připravilo oddělení ve spolupráci s externími odborníky sérii textů o správném postupu při obnově
památkového fondu a o smyslu ochrany nemovitých a movitých kulturních památek.
Zaměstnanci oddělení památkové péče působí v různých komisích a pracovních
skupinách při krajském úřadu, Euroregionu Nisa, Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska nebo v komisích pro regeneraci, které působí v některých obcích
Libereckého kraje, a dle potřeby dále zpracovávají podklady pro jednání orgánů
kraje.
Oddělení kultury
Oddělení kultury zajišťovalo koordinační, metodické a kontrolní činnosti k pěti zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje, připravovalo podklady pro jednání orgánů kraje, a to především v oblasti ekonomiky příspěvkových organizací (rozpočtů

Celková výše
2 500 000,- Kč

Grantový program G12

350 000,- Kč

Záchranné archeologické výzkumy

700 000,- Kč

Oddělení památkové péče v roce 2006 dále plnilo úkoly plynoucí ze zákona o státní památkové péči, především z jeho postavení orgánu státní památkové péče pro
národní kulturní památky (počet národních kulturních památek v Libereckém kraji
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a rozpočtových změn), zřizovacích listin, výběrových řízení, majetkoprávních operací, nakládání s movitým majetkem ve správě organizací, investičních akcí apod.
Na činnost kulturních organizací byla rozpočtována částka ve výši 77 145 000,- Kč.
Nadále probíhala další etapa investiční akce Rekonstrukce střechy Severočeského
muzea v Liberci.
Oddělení sleduje činnosti a aktivity zřizovaných kulturních organizací a v případě
potřeby zajišťuje nutnou spolupráci (např. při vzniku Geoparku Český ráj, při podávání projektů do programů EU apod.).
Oproti předcházejícím rokům se oddělení potýkalo s omezenými ﬁnančními prostředky na podporu kulturních aktivit v kraji, které jsou podporovány ze dvou
dotačních programů – v rámci přímé podpory kulturních akcí a z Grantového fondu kraje. Počet podpořených kulturních akcí a výše příspěvků z rozpočtu kraje mají
klesající tendenci.
Podařilo se zajistit ﬁnancování regionálních divadel v požadované výši. Finanční podporou výkonu regionálních funkcí knihoven v kraji se daří udržovat úroveň poskytování knihovnických a informačních služeb i základními knihovnami
v obcích. Nemalou měrou k tomuto přispěl i realizovaný projekt Internetizace
knihoven v Libereckém kraji.
Podpora kulturních aktivit v kraji
Přímá ﬁnanční podpora kulturních akcí v kraji

980 000,- Kč

Grantový fond G 11 Podpora kultury v LK

373 330,- Kč

Podpora činnosti regionálních divadel

1 700 000,- Kč

Podpora regionálních funkcí knihoven

4 500 000,- Kč

Již druhým rokem spolupracovalo oddělení při přípravě a realizaci koncertu v rámci
mezinárodního hudebního festivalu Wratislavia Cantans v bazilice v Hejnicích.
V souladu s koncepcí kultury oddělení průběžně propagovalo oblast kultury v médiích regionálního i celorepublikového rozsahu.
Oddělení organizačně zajišťovalo jednání výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu.
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Cestovní ruch
Čerpání prostředků z EU
Jizerská magistrála pro pěší turistiku:
V roce 2005 byla schválena žádost projektu Libereckého kraje „Jizerská magistrála
pro pěší turistiku“ v programu INTERREG IIIA Česká republika – Polsko. Tento
projekt řeší vytvoření optimální páteřní trasy pro pěší turisty v centrální části Jizerských hor. Realizace projektu měla být ukončena ke dni 31. 12. 2006. Vzhledem
k požadavkům na nové úpravy – zejména trasy Jizerka - Orle (zejména z důvodu
umožnění přejezdu rolby k hraničnímu přechodu) bylo v zájmu Libereckého kraje
posunout termín ukončení projektu do roku 2007.
Společný regionální operační program (SROP) – priorita č. 4 cestovní ruch:
V roce 2006 probíhalo čerpání ﬁnančních prostředků ze Společného regionálního
operačního programu v prioritě č. 4 Cestovní ruch prostřednictvím grantových schémat
 Grantové schéma 4.1.2. Podpora služeb cestovního ruchu pro veřejný sektor
 Grantové schéma 4.1.2. Podpora služeb cestovního ruchu pro podnikatele
 Grantové schéma 4.2.2. Podpora infrastruktury cestovního ruchu pro podnikatele

Podpora organizačním strukturám cestovního ruchu v LK
V roce 2006 byla podpořena sdružení působící v cestovním ruchu, a to Sdružení
Český ráj, Krkonoše – svazek měst a obcí, Sdružení Českolipsko a Svazek obcí Jizerské hory.
Prezentace na veletrzích cestovního ruchu
Liberecký kraj se prezentoval na těchto zahraničních a domácích veletrzích: CBR
Mnichov, Vakanz Lucemburk, Slovakiatour Bratislava, Reisen Hamburg, ITB Berlín, Vacantiebeurs Utrecht, TT Varšava, TUC Lipsko, Regiontour Brno, Holiday
World Praha, Region Ostrava, Eurorando České Budějovice
Statistická šetření
Monitoring návštěvníků v turistických regionech a oblastech České republiky – cílem
tohoto šetření bylo celorepublikově sjednotit metodiku šetření proﬁlu návštěvníka.
V roce 2005 proběhlo letní šetření, na které navázalo v roce 2006 zimní šetření.
Sčítání pomocí monitorovacích turniketů – návštěvníci Libereckého kraje jsou sčítáni pomocí tzv. sčítacích buněk, které jsou nainstalovány v pěti vybraných turis-

Podpora turistické infrastruktury cestovního ruchu
Rozvoj cykloznačení a cyklodopravy:
V roce 2006 byla podpořena spolupráce s cyklopartnery v Libereckém kraji, kteří
pomáhali aktualizovat data v registru cyklotras a spolupracovali s turistickými regiony při údržbě cyklotras. Pokračovalo se v rozjezdu a naplňování on-line formy pasportizace cyklotras Libereckého kraje na webových stránkách.
Oddělení cestovního ruchu se vzhledem k podpoře cykloturistiky rozhodlo ke zpracování koncepčního materiálu Koncepce rozvoje sítě cyklistické dopravy v Libereckém kraji.
Během 5 let vznikla postupnými kroky analýza cyklistické sítě v Libereckém kraji.
V této síti jsou slabá a silná místa. Účelem zpracování a vyhodnocení Koncepce
rozvoje sítě cyklistické dopravy v Libereckém kraji bylo potlačení slabých míst
a podpoření míst silných. Problémy a záměry rozvoje cyklistické sítě byly zhodnoceny technickým a ekonomickým zpracováním s následným stanovením priorit etapizace řešení.
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tických lokalitách Libereckého kraje. Hlavním úkolem těchto buněk je zjišťování
počtu procházejících návštěvníků. Získaná data ze sčítacích buněk jsou zpracována,
analyzována a poté využívána pro potřeby v cestovním ruchu.
Turistický internetový portál Libereckého kraje: www.liberecky-kraj.cz
Portál je umístěn na doméně II. řádu – www.liberecky-kraj.cz. Po obsahové stránce
mapuje turistické informace na celém území Libereckého kraje včetně částí turistických oblastí, které hranice Libereckého kraje překračují. Cílem této prezentace je
propagace historických památek, turistických atraktivit, možností aktivní dovolené
a široké škály služeb v oblasti cestovního ruchu. Webová prezentace je zpracována ve
4 jazykových mutacích, a to v české, anglické, německé a polské s možností přidání
dalších jazykových mutací.
Slevový program BENEFIT
BENEFIT Program je slevový systém zaměřený především na služby spojené s aktivním trávením volného času. Slevová karta BENEFIT je turistickým produktem,
který je součástí webového portálu www.liberecky-kraj.cz sloužícího jako účinnější
prvek marketingu turistických oblastí. V rámci BENEFIT Programu můžete využít
řadu slev a výhod v oblasti ubytování, restauračních služeb, sportovních a relaxačních zařízeních (asi nejznámějším z řady akceptantů je Centrum Babylon v Liberci).
Každým dnem přibývají nová místa, kde můžete získat slevu s BENEFIT Programem.
Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje, aktualizace návrhové části
Program rozvoje cestovního ruchu Libereckého kraje (dále Program) je základním
koncepčním dokumentem k podpoře rozvoje cestovního ruchu v rámci aktivní
regionální politiky Libereckého kraje. V současnosti je platný Program, který byl
vypracován pro období let 2003 – 2007. V souladu se záměrem Libereckého kraje
aktualizovat rozhodující strategické dokumenty s ohledem na nově nabíhající plánovací období související se vstupem ČR do Evropské unie bylo žádoucí provést
i aktualizaci Programu rozvoje cestovního ruchu. Aktualizaci programu zadal odbor
kultury, památkové péče a cestovního ruchu na základě smlouvy o dílo ke zpracování společnosti GaREP, spol. s r.o. Brno.
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Hospodářský
a regionální rozvoj
Oddělení přípravy a řízení projektů
V roce 2006 pokračovala realizace projektu Partnerství pro Liberecký kraj, jehož
hlavním cílem je posílení absorpční kapacity subjektů z celého kraje pro získávání
ﬁnančních prostředků ze strukturálních fondů EU v období 2007 – 2013. Jednou
z nejvýznamnějších aktivit v tomto roce bylo proškolení 40 euromanažerů, kteří
potencionálním žadatelům o dotaci z EU (Evropské unie) poskytují informace a
rady související s přípravou projektů.
Dále byly zrealizovány dva projekty s názvem „Úspěšným projektům ani hranice nebrání“, jejichž cílem bylo vyhodnocení iniciativ Interreg IIIA (iniciativa společenství, zaměřena na přeshraniční spolupráci) Česká republika - Polsko a Česká republika - Sasko
v období 2004 – 2006, a to formou dvou publikací, které představují všechny projekty podpořené z obou programů a realizované na území Libereckého kraje.
Ve spolupráci se saským partnerem byla vytvořena společná digitální mapa území
Libereckého kraje a okresu Löbau-Zittau. V současné době je nad mapovým základem znázorněna vrstva podstávkových domů, které byly v uplynulých letech v Libereckém kraji zmapovány. Projekt byl podpořen z Fondu malých projektů Interreg
IIIA.
Dne 20. října 2006 se v kině Radnice v Jablonci nad Nisou konal již 12. ročník
Nisainvestu, tentokrát s podtitulem Inovace & Design. Na přípravě této akce se
kromě Libereckého kraje podílela také Krajská hospodářská komora Liberec a regionální kancelář Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest.
V roce 2006 proběhlo v LK mapování postižených, nevyužívaných nebo nedostatečně efektivně využívaných pozemků nebo objektů – tzv. brownﬁelds. Na vzniku
„Vyhledávací studie pro lokalizaci brownﬁelds v LK“ se podílel Liberecký kraj ve
spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Studie vznikala postupně ve třech krocích. První krok obsahuje základní informace o 200 lokalitách, ve druhém kroku bylo detailněji popsáno 30 lokalit a do poslední fáze bylo
vybráno 10 lokalit, které obsahují i návrh stavebně-technického, urbanistického
a architektonického řešení projektu a časový plán realizace projektu.
Oddělení přípravy a řízení projektů se podílí také na administraci programu Interreg IIIA včetně poskytování konzultací žadatelům, dále zajišťuje Radonový program
ČR a ve spolupráci s externími subjekty zpracovává Územní energetickou koncepci
Libereckého kraje.

Oddělení řízení grantových schémat
Rok 2006 byl v práci oddělení v duchu realizace a především ukončení řady projektů
ﬁnancovaných z grantových schématech Libereckého kraje v rámci Společného regionálního operačního programu. V roce 2006 bylo vyhlášeno celkem 5 různých výzev
v jednotlivých grantových schématech. Celkem bylo schváleno k ﬁnancování a k realizaci
41 nových projektů. Tyto budou ukončeny převážně v roce 2007 nebo až v roce 2008.
V roce 2006 došlo také k vyúčtování, kontrole a proplácení celé řady projektů, jejichž
realizace naopak probíhala v roce 2005. Jednalo se o cca 40 projektů.
Resort vyhlásil v roce 2006 také 2. výzvu Programu č. 18 pro podporu hospodářsky slabých oblastí Libereckého kraje v rámci Grantového fondu Libereckého kraje. Podpořeni
byli celkem 4 podnikatelé a 11 projektů z veřejného sektoru, a to celkovou částkou cca
2,2 mil. Kč.
Hospodářsky slabé oblasti Libereckého kraje
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Nedílnou součástí práce oddělení je administrace Finančních mechanismů EHP/Norska. V roce 2006 proběhla 2. výzva pro příjem projektů, které následně po kontrole
formálních náležitostí a přijatelnosti byly postoupeny na kontaktní místa, která budou
zajišťovat hodnocení jejich kvality. Přijato bylo celkem 23 projektů. Převaha projektů
(10) byla v oblasti lidských zdrojů a uchování evropského kulturního dědictví (8).
Oddělení rozvojových koncepcí
V průběhu roku 2006 jsme připomínkovali řadu koncepčních národních dokumentů
a operační programy na nové plánovací období 2007 – 2013.
Po celý rok probíhalo dokončování prací na Programu rozvoje hospodářsky slabých
oblastí – dokončení zpracování dokumentů pro jednotlivé hospodářsky slabé oblasti
(Západní Českolipsko, Cvikovsko, Hrádecko-Chrastavsko, Centrální Semilsko, Frýdlantsko), veřejné projednávání dokumentů v jednotlivých oblastech a vyhodnocování
jejich vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví (SEA).
V první polovině roku 2006 byl zpracován průběžný monitoring a vyhodnocení naplňování Programu rozvoje Libereckého kraje za rok 2005, který byl v červnu předložen
Radě LK.
Ve spolupráci s ﬁrmou Garep, spol. s r.o. byly v srpnu zahájeny práce na aktualizaci Strategie rozvoje Libereckého kraje a vyhodnocení jejího vlivu na životní prostředí a veřejné
zdraví (SEA), která prošla od října připomínkovým a projednávacím procesem (odbory
KÚ LK, obce s rozšířenou působností LK).
Celoročně byly jednou za měsíc svolávány pracovní schůzky skupiny PRLK Team, která zajišťovala spolupráci odborů KÚ LK na hlavních strategických dokumentech kraje
– aktualizace Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020 a Programu rozvoje Libereckého kraje (PRLK) 2007 – 2013. V dubnu 2006 oddělení zorganizovalo seminář pro
veřejnost zaměřený na přípravu strategických dokumentů pro nové plánovací období
2007 – 2013.
V květnu byla dokončena zkrácená verze Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje, která byla v červnu Radou LK vzata na vědomí.
Trvale po celý rok oddělení zpracovávalo vyjádření k projektům, územním plánům a EIA.
V souvislosti s přípravou na novou agendu oddělení zabývající se hodnocením
a snižováním hluku v aglomeracích bylo provedeno vymezení příslušného území pro
Liberecký kraj.
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Doprava
Rada kraje se již od roku 2003 zabývá prevencí v oblasti dopravní nehodovosti.
V koncepci, kterou schválilo zastupitelstvo kraje, jsou vytyčeny cíle z oblasti lidského činitele a pozemních komunikací, které usilují o větší bezpečí v provozu
na pozemních komunikacích. Celý dokument je k dispozici na www.kraj-lbc.cz.
Přes všechna opatření umírají často na silnicích nevinní lidé, cena lidského života vyjádřená výší přímých a nepřímých nákladů spojených s dopravní nehodou
s usmrcenou osobou dle výpočtu KHS (Krajská hygienická stanice) v Liberci
přesahuje částku 10 mil. Kč, morální cenu nelze kvantiﬁkovat. V loňském roce
zahynulo na silnicích LK 45 osob při více než 8 500 dopravních nehodách.
Pozornost resortu dopravy byla nasměrována oblasti lidského činitele, zejména
plošné dopravní výchově dětí I. a II. stupně ZŠ. Již tradicí se stal Grantový program s obsahovou náplní podporující zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Značná pozornost byla věnována místům na silniční síti, ve
kterých docházelo k dopravním nehodám.
I v uplynulém roce Liberecký kraj věnoval velké úsilí opravám a rekonstrukcím silnic II. a III. třídy, které jsou v jeho majetku. Bylo připraveno a realizováno 21 projektů na opravy a rekonstrukce silnic spoluﬁnancovaných
z prostředků Evropské unie. Další ﬁnancování oprav silnic bylo zajištěno ze 750 milionového úvěru, který Liberecký kraj přijal, v součtu se jednalo o 81 projektů, které byly z velké části realizovány v uplynulém roce.
Důležitou oblastí je zvýšení prostupnosti hranic zajištěním oprav a rekonstrukcí přístupových cest před přistoupením ČR k Schengenskému protokolu. V současnosti je v Libereckém kraji 6 silničních hraničních přechodů,
14 na turistických stezkách a 2 železniční hraniční přechody. V loňském roce
probíhalo intenzivní vyjednávání o propojení silnice I/35 s B 178 v SRN přes
Polsko, předpoklad propojení silnic bez omezení provozu je rok 2008.

Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji v letech 2002 až 2006

Stav povrchu
2002
Výborný
390,285
Dobrý
506,356
Vyhovující
141,761
Nevyhovující
331,567
Havarijní
721,771
Celkem
2 091,740

Silnice II. a III. třídy v km
2003
2004
303,732
393,722
514,735
474,985
220,801
246,344
470,512
478,974
585,048
512,318
2 094,828
2 106,343

2005
271,900
527,217
275,475
497,231
535,504
2 107,327

2006
337,351
606,878
339,047
439,206
380,212
2 102,694

Vývoj rozdělení stavu povrchu vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji
v letech 2002 až 2006
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
2002

Cesta ke zkvalitnění silniční sítě ještě zdaleka není u konce, k ilustraci slouží
níže uvedená tabulka s grafem.
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Doprava
Od roku 2003 zajišťují kraje dopravní obslužnost a hradí ztrátu, která vzniká provozem stanoveného rozsahu veřejné kolejové a silniční autobusové dopravy. Na základě
optimalizačních kroků a propojení jednotlivých druhů doprav se podařilo přes rostoucí ceny vstupních nákladů zejména pohonných hmot udržet stejný rozsah dopravy jako v předchozích letech. Neopomenutelnou skutečností je i podíl obcí, které na
úhradu ztráty přispěly. Pro rok 2006 byla rozpočtována částka ve výši 400 mil. Kč,
která byla vyplacena celkem 15 dopravním společnostem na základě uzavřené
smlouvy o závazku veřejné služby s Libereckým krajem na úhradu ztráty plynoucí
provozováním drážní, tramvajové a autobusové dopravy. Cestující veřejnosti bylo za
rok nabídnuto 16 mil. km kolejové a silniční veřejné dopravy.
Následující tabulka informuje o současném rozsahu dopravní obslužnosti na území
Libereckého kraje.
Vysvětlivky k následující tabulce:
DO - dopravní obslužnost veřejnou dopravou, X - pracovní den, S - sobota, N - neděle

Počet
obyvatel
kraje

Počet
obcí

429 031

215

Zajištění DO
autobusem
i vlakem

Zajištění
DO pouze
autobusem

X

S

N

X

S

92

56

67

122

71

S

N

DO veřejnou
dopravou
nezajištěna
vůbec
X
S
N

37

26

0

Zajištění DO
pouze vlakem
N

X

počet obcí
93

1

51

29

Hlavní cíl dopravní politiky kraje
Kvalitní dopravní infrastruktura, optimalizovaná dopravní obslužnost území s ohledem
na životní prostředí, napojení Libereckého kraje na republikovou a evropskou dopravní
síť, zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury jako prostředku rozvoje dalších oblastí
společenského života, především ekonomického rozvoje, cestovního ruchu, zemědělství
a venkova, maximální možné vyrovnání rozdílů v úrovni dopravní infrastruktury mezi
oblastmi v kraji a optimalizování dopravní obslužnosti území veřejnou dopravou.
Pátým rokem byla aktualizována „Analýza stavu dopravy na území LK“, která je
k nahlédnutí na www.kraj-lbc.cz.
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Zdravotnictví
Zastupitelstvo kraje rozhodlo již v roce 2005 o zahájení procesu transformace právní
formy nemocnic zřizovaných Libereckým krajem. Současní provozovatelé Krajské
nemocnice Liberec a Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa – příspěvkové organizace
– se připravovali na nezbytné kroky vedoucí ke změně právní formy obou nemocnic.
V průběhu roku však zákonné podmínky neumožnily realizovat transformaci zdravotnických zařízení na obchodní společnosti, resp. na již založené akciové společnosti převést zdravotnické činnosti ze stávajících příspěvkových organizací. Teprve
v posledním čtvrtletí roku byly uvolněny zábrany tohoto procesu a byly obnoveny
přípravy na dokončení transformace v roce 2007.
V rámci Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje byly zahájeny přípravy na
sloučení okresních operačních středisek do jednoho krajského. Příprava byla dokončena s koncem roku tak, aby KOS (krajské operační středisko) mohlo zahájit svou
činnost k 1. lednu 2007.

Ze zásadních investic v roce 2006 v resortu zdravotnictví uvádíme:
Krajská nemocnice Liberec
 Byla dokončena akce „Rekonstrukce a dostavba stravovacího provozu“ v celkové
hodnotě více než cca 190 mil. Kč. Nový stravovací provoz a propojovací koridory
byly v listopadu předány do provozu.
 Součástí rekonstrukce stravovacího provozu bylo i přemístění oddělení infekce do
nových prostor. V únoru byl rekonstruovaný objekt předán do provozu.
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
 V roce 2006 došlo k vybavení jednotek intenzívní péče novou technikou v hodnotě 25 mil. Kč poskytnutých ze státního rozpočtu.
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Sociální věci
a problematika menšin
Resort zpracovává a zajišťuje agendu na úseku sociálně-právní ochrany dětí,
kde zprostředkovává osvojení a pěstounskou péči a vede evidenci žadatelů
o náhradní rodinnou péči. Dalším okruhem činnosti je agenda dávek státní
sociální péče a státní sociální podpory, kde resort rozhoduje jako odvolací
orgán a zajišťuje kontrolu a metodiku obcím s rozšířenou působností. Zajišťuje též agendu zřizovatelských kompetencí k ústavům sociální péče, které jsou
zřizovány krajem. Spolupracuje s národnostními menšinami a napomáhá řešit
jejich problematiku prostřednictvím krajského koordinátora pro národnostní
menšiny. Problematika protidrogové prevence je zajišťována krajským protidrogovým koordinátorem.
V roce 2006 byly realizovány tyto významné akce a činnosti:
 zapojení do Státního integračního programu 2006 (Liberecký kraj byl
vyhodnocen jako jeden z nejlepších v republice) – čerpání prostředků pro
azylanty
 realizace akce Rodina odvedle (určeno pro národnostní menšiny)
 vzdělávací semináře určené žadatelům o finanční podporu z Grantového
fondu Libereckého kraje, strukturálních fondů (SROP 3.2) a dotace MPSV
k financování sociálních služeb v roce 2007
 setkání členů Asociace krajů v listopadu 2006
 krajské setkání pěstounských rodin v Novém Městě pod Smrkem ve dnech
19. 5. – 21. 5. 2006
 krajské setkání matek pěstounek ve dnech 3. 11. – 4. 11. 2006
 ve spolupráci s MPSV proběhly vzdělávací semináře k implementaci zákonů
č. 108/2006 Sb., 109/2006 Sb. a 110/2006 Sb.
 dokončení investičních akcí:
 I. etapa rekonstrukce Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková
organizace
 rekonstrukce levého předzámčí Domova důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace
 zahájena rekonstrukce Domova důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace (bude dokončeno v roce 2008)
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Partnerské regiony
Libereckého kraje
Kanton St. Gallen (Švýcarská konfederace) – www.stgallen.ch
Spolupráce mezi Libereckým krajem a kantonem St. Gallen probíhá na základě společné
dohody převážně formou výměnných studijních pobytů, jejichž úkolem je přenos zkušeností a know-how. Ve dnech 11. – 13. listopadu 2007 navštíví Liberecký kraj delegace
kantonu St. Gallen, cílem jednání bude shrnutí spolupráce za uplynulé období a vytyčení priorit pro období nadcházející. Koncem roku 2006 došlo ve švýcarském referendu
ke schválení tzv. kohezních fondů, kterými by se Švýcarská konfederace měla podílet na
politice Evropské unie tím, že ﬁnancováním vybraných projektů podpoří deset nových
členských států EU. Sestavení odpovídajících projektů bude představovat v následujícím
období prioritu pro Liberecký kraj.
Region Møre og Romsdal (Norské království) – www.mr-fylke.org
Partnerství s norským regionem vychází z Dohody mezi Libereckým krajem a krajem
Møre og Romsdal o regionální spolupráci a přenosu know-how, která byla podepsána
28. listopadu 2001. Hlavním tématem posledních diskusí a setkání s norskými partnery je stále možnost využívání tzv. norských fondů, tedy Finančního mechanismu EHP
a Finančního mechanismu Norska. To bylo například hlavním bodem i lednového
setkání s norským velvyslancem na ambasádě v Praze, mimo jiné se probírala otázka
schvalovacího procesu, připravovaná revize prioritních oblastí, další praktické problémy
a nejasnosti v této oblasti.

Dolnoslezské vojvodství (Polská republika) – http://bip.umwd.pl
Dohoda mezi Libereckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím o regionální spolupráci
a výměně zkušeností byla uzavřena dne 25. února 2003. Jde o tzv. přirozeného partnera,
se kterým má Liberecký kraj společnou hranici. Polská strana již tradičně pozvala na
vzdělávací veletrh ve Vratislavi. Na 12. ročníku veletrhu se počátkem března prezentovala Technická univerzita Liberec. V září se Liberecký kraj účastnil akce s názvem Dny
Dolního Slezska, kdy měl možnost prezentovat se polským občanům a rozšířit tak svůj
potenciál zahraničních turistů. Tento měsíc se uskutečnil i 41. ročník mezinárodního
festivalu Wratislavia Cantans v Hejnicích – koncert barokní a klasicistní hudby. V druhé
polovině roku proběhly na obou stranách dožínky. V prosinci byl otevřen nový hraniční
přechod v oblasti Miłoszów – Srbská, a to v souvislosti s uzavřením porozumění ve věci
rozšíření železničních přeshraničních přechodů. Na konci roku 2006 proběhly u našeho
partnera volby a byl zvolen nový maršálek pan Andrzej Łoś.
Vládní prezidium Dresden (Svobodný stát Sasko) – www.sachsen.de
V dubnu 2006 bylo podepsáno Společné prohlášení o spolupráci mezi Libereckým krajem a Vládním prezidiem Dresden (Svobodný stát Sasko). Ze schváleného projektu, který podala saská strana, je nyní ﬁnancován rozvoj a prohlubování přeshraniční spolupráce - jedná se především o vzájemné poznání
a předání zkušeností mezi zaměstnanci Krajského úřadu Libereckého kraje
a zaměstnanci Vládního prezídia Dresden z různých oblastí činnosti. Koncem roku
2006 se v sídle Libereckého kraje konal dvoudenní seminář, během kterého došlo
k prvotnímu seznámení zaměstnanců obou úřadů a jejich kompetencí.
Přeshraniční spolupráce Libereckého kraje probíhá v rámci společného trojzemí se
Svobodným státem Sasko a Dolnoslezským vojvodstvím také na úrovni struktur
Euroregionu Neisse - Nisa - Nysa (www.neisse-nisa-nysa.com). Zástupci z Krajského
úřadu Libereckého kraje, jednotlivých měst a obcí i z různých organizací na území
kraje se zapojují do činnosti expertních skupin, které řeší konkrétní úkoly spojené
s rozvíjením přeshraniční spolupráce. Na úrovni Tripartitní rady a Prezídia euroregionu se řeší koncepční otázky spojené s všestranným rozvojem společného třístranného
regionu a společné grémium FORBES se pravidelně zabývá problematikou bezpečnosti a krizového řízení na území euroregionu.
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Partnerské regiony
Libereckého kraje
Prešovský samosprávný kraj (Slovenská republika) – www.vucpo.sk
Spolupráce s tímto krajem byla zahájena v roce 2004, kdy v listopadu proběhla na území
Slovenska ničivá vichřice, která napáchala obrovské škody. Liberecký kraj tehdy věnoval
tomuto kraji ﬁnanční dar a přispěl tak na obnovu zničených Tater. Mezi zajímavé akce
patřil seminář Česko - slovenské vztahy, nad kterým převzal záštitu hejtman Libereckého
kraje a který se konal v srpnu 2006 na Technické univerzitě v Liberci. Oﬁciální dokument o vzájemné spolupráci prozatím není.
Region Valle d´Aosta (Italská republika) – www.regione.vda.it
Jde o region, se kterým má Liberecký kraj partnerství nejkratší dobu, přesto je intenzita
aktivit vysoká. V červenci se uskutečnila reciproční návštěva v italském regionu, mimo
jiné byl představen projekt obnovy kulturní památky z fondu EU, což bylo velmi přínosné, a je zde snaha využít poznatky v praxi. Byl vyřčen oboustranný zájem spolupráci
stvrdit oﬁciálním dokumentem.
Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu (www.liberec-region.cz)
Liberecký kraj byl i v roce 2006 přítomen v Bruselu skrze své zastoupení, které plynně navázalo na svou činnost v roce 2005. Zastoupení poskytuje informace o dění v Bruselu především prostřednictvím svých webových stránek www.liberec-region.cz (trojjazyčné) a rozesíláním
měsíčních elektronických aktualit z Bruselu obsahující mimo jiné i aktuální „bruselské“ výzvy
a „vyhledávání partnerů pro projekty“. Hlavní důraz práce Zastoupení LK v Bruselu byl kladen
na aktuální přípravu regionálních operačních programů na období 2007 – 2013. Zastoupení vyvíjelo snahy podpořit požadavky krajů na vyšší alokaci prostředků na ROPy v rámci cíle
Konvergence. Rovněž hájilo pozici kraje v implementačních strukturách programů přeshraniční spolupráce. Pracovníci zastoupení aktivně sledovali evropskou politiku a programy v oblasti
podpory vědy, výzkumu a inovací (zapojení kraje do sítě IRE – Innovating Regions in Europe
a příprava regionální inovační strategie). Zastoupení také organizovalo studijní cesty a návštěvy
krajských úředníků a politiků v Bruselu (i mimo Brusel – např. Skotsko). Ty byly spojeny především s jejich aktivní účastí na akcích pořádaných zastoupením: konference a kulatý stůl o regionálních operačních programech ve Výboru regionů, odborné semináře vč. neformálního setkání
s pracovníky české jednotky DG Regio, vernisáž výstavy „Fenomén Ještěd“, evropský týden
měst a regionů (tzv. Open Days), vánoční trhy pořádané ve spolupráci se Saským zastoupením
atd. Zakázku na fungování zastoupení na základě výběrového řízení realizuje Ing. Pavel Branda
– organizační a poradenská činnost.
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Slovo ředitele Krajského
úřadu Libereckého kraje
Rok 2006 byl z pohledu vedení Krajského úřadu Libereckého kraje rokem, kdy jsme práci této instituce
zajišťující výkon přenesené i samostatné působnosti
kvalitativně opět posunuli kupředu. Při plnění náročných úkolů jsme se také více zaměřili na etiku našich
zaměstnanců a na jejich profesionální vystupování
směrem k veřejnosti. Dalším cílem bylo vytvořit jednotný vizuální styl přispívající k prezentaci jak kraje,
tak jeho výkonné složky, což se nám rovněž podařilo.
Z jednotného vizuálního stylu vzešlo také moderní
logo, kterým se Liberecký kraj začal nově prezentovat.
Museli jsme také reagovat na reálné možnosti krajského rozpočtu, a proto jsme v závěru roku přistoupili ke
snížení počtu zaměstnanců. Tento velice citlivý krok jsme prováděli uvážlivě, abychom i do budoucna udrželi vysokou kvalitu práce našeho úřadu, kterou v roce
2006 zajišťovalo 17 odborů.
Odbor kancelář hejtmana standardně plnil úkoly v souladu s vnitřními předpisy
Krajského úřadu Libereckého kraje. V oblasti výkonu samostatné působnosti byly
v průběhu roku poskytovány administrativní, asistentské a organizační služby členům Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje, a to prostřednictvím oddělení sekretariátu hejtmana a organizačního oddělení. Vlastní úkoly v oblasti přenesené i samostatné působnosti plnilo oddělení krizového řízení. Hlavním úkolem oddělení bylo
opět shromažďování podkladů pro zpracování dílčího plánu obrany kraje, který
by měl být dokončen na přelomu let 2007 – 2008. Nadále probíhala aktualizace
a doplňování havarijního a krizového plánu kraje. Součástí krizové připravenosti je
i činnost krizového štábu kraje jako výkonného orgánu kraje při řešení krizových
situací. V této souvislosti proběhlo začátkem měsíce května 2006 prověřovací cvičení Krizového štábu Libereckého kraje a kontrola schopnosti komunikace tohoto
zvláštního orgánu kraje s krizovými štáby základních složek Integrovaného záchranného systému kraje a Krizového štábu města Liberec. Odbor zajišťoval také pravidelná zasedání Bezpečnostní rady kraje, kterým ze zákona předsedá hejtman.
Odbor vnějších vztahů a zahraniční spolupráce řešil úkoly spojené se zahraniční
politikou Libereckého kraje a jeho prezentací a komunikací s veřejností. Kromě

běžné agendy zajistil celou řadu setkání politické reprezentace kraje se zahraničními delegacemi. K významným zahraničním hostům patřili velvyslanci Velké Británie a Severního Irska, Ruské federace, Švýcarské konfederace, Indické republiky,
Spolkové republiky Německo, Nizozemského království a ministerského předsedy Svobodného státu Sasko. Ve spolupráci s prezidentskou kanceláří zajistil také
II. oﬁciální návštěvu prezidenta republiky, který do kraje přicestoval opět v doprovodu paní Livie Klausové. Z akcí určených pro širokou veřejnost, jejichž organizaci
odbor zajišťoval, lze jmenovat II. hejtmanský ples v České Lípě, Den otevřených dveří
v sídle kraje a krajského úřadu spojený s oslavou Dne dětí, II. ročník Krajských dnů
v Jablonci n. Nisou. K zajímavým akcím patřila i spolupráce na organizaci výstavy
Fenomén Ještěd v pražské Frágnerově galerii nebo koncert souboru bicích nástrojů
Aries v sídle kraje a krajského úřadu. V oblasti komunikace odbor zajistil vydání 11
čísel Měsíčníku Libereckého kraje, vydal 160 tiskových zpráv, uspořádal 45 tiskových konferencí, zodpověděl na tisícovku dotazů od médií i veřejnosti, zpracoval
desítky prezentačních textů kraje, podílel se na vydání Výroční zprávy LK za rok
2005 i cizojazyčného prezentačního DVD a archivoval cca 15 tisíc zmínek o kraji
v médiích. Odbor dále zajišťuje evidenci žádostí a odpovědí podle zákona č. 106/
1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Ekonomický odbor se zaměřil na udržení vyrovnaného rozpočtového hospodaření kraje podle schváleného rozpočtu, a to po celé rozpočtové období roku 2006.
Tomuto cíli bylo podřízeno řízení ﬁnančních operací kraje včetně provádění změn
a úprav schváleného rozpočtu kraje. V návaznosti na tyto činnosti se odbor zaměřil
na zpracování podkladů pro ratingové hodnocení kraje, přezkum hospodaření kraje
Ministerstvem ﬁnancí a zpracování návrhu rozpočtu kraje na rok 2007 včetně zabezpečení aktualizace rozpočtového výhledu kraje na období let 2008 – 2009. Průběžně
zajišťoval zpracování účetní evidence kraje včetně sumarizace účetních dat krajem
zřizovaných příspěvkových organizací a obcí v působnosti kraje.
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu se zaměřil především na probíhající kurikulární reformu vzdělávání a blížící se pokles výkonu regionálního školství
způsobených úbytkem dětí ve věku středního vzdělávání. Na tyto základní trendy
reagoval odbor přípravou dvou zásadních dokumentů – Dlouhodobým záměrem
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy a Návrhem změn v síti středních škol Libereckého kraje. Dlouhodobý záměr pak navíc stanovil úkoly resortu v oblasti rozvoje
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dalšího vzdělávání a hlavních trendů podpory kvality a efektivity vlastního vzdělávání. Změnami v síti středních škol kraj začal realizovat zřizovatelské kroky nikoliv
z kvantitativního pohledu, ale především v oblasti kvality poskytovaného vzdělání.
Komunikace se sociálními partnery totiž naznačuje, že v odstraňování značných
rozdílů mezi světem práce a světem vzdělávání nenastal požadovaný obrat a jednou
z příčin, která sbližování obou světů brání a kterou navrhované změny eliminují, je
přílišná roztříštěnost poskytovaného profesního vzdělávání. V oblasti tělovýchovy
a sportu byla prioritně pozornost věnována přípravě akce světového významu, Mistrovství světa v klasických lyžařských disciplinách v roce 2009. Významnou soutěžní
akcí na rozhraní sportu a vzdělávání byl první ročník Automobilea, celostátního
soutěžního setkání žáků oboru automechanik.
Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin opět organizoval
významné akce a činnosti, například zapojení do Státního integračního programu
2006, Rodina od vedle, Romové Romům; vzdělávací semináře určené žadatelům
o ﬁnanční podporu z grantů, dotací MPSV a strukturálních fondů EU; setkání pěstounských rodin v Novém Městě pod Smrkem, setkání matek pěstounek v Jedličkově ústavu pro tělesně postiženou mládež, příspěvková organizace, apod. V roce 2006
se podařilo dokončit také několik dílčích rekonstrukcí v několika zařízeních pro
seniory (Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace a Domova
důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace) a II. etapu transformace Ústavu sociální péče – Domova a Centra denních služeb Jablonec – dokončení rekonstrukce objektu Centra denních aktivit v centru města Jablonec nad Nisou.
Odbor dopravy se v roce 2006 zaměřil na prevenci v oblasti bezpečnosti provozu
na pozemních komunikacích jak v přenesené, tak v samostatné působnosti, a to na
základě koncepce schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje. Oblast silničního
hospodářství byla v roce 2006 poznamenána především přípravou projektů oprav
silničních úseků a mostů na krajských silnicích, které jsou postupně opravovány
z úvěru schváleného Zastupitelstvem Libereckého kraje a za pomoci „evropských“
peněz v plánovacím období 2007 - 2013. V oblasti dopravní obslužnosti, kterou
rovněž zajišťuje odbor dopravy, se dá konstatovat, že spolupráce s obcemi Libereckého kraje je stabilizovaná jak z hlediska projednávání jízdních řádů, tak úhrady prokazatelné ztráty. S cílem rozšíření nabídky přepravních služeb všem cestujícím probíhá projednávání zapracování linek zvláštní linkové dopravy do rozsahu základní

dopravní obslužnosti. Aby se realizace IDS (Integrovaný dopravní systém) pro území
celého kraje urychlila, založil Liberecký kraj společnost KORID LK spol. s r.o. Znovuotevření a doplnění v minulosti používaných hraničních přechodů na tradičních
dopravních trasách je potom důležitým předpokladem pro obnovení přímých kontaktů lidí na obou stranách hranice. Po vstupu České republiky a Polské republiky
do Evropské unie se proto postupně připravují podmínky pro další propojení České
republiky, Spolkové republiky Německo a Polské republiky po splnění podmínek ke
vstupu ČR a PR do schengenského prostoru. Snahou je, aby mezinárodnímu propojení v našem pohraničí nebránil ani technický a stavební stav komunikací.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu se v roce 2006 musel vypořádat s výrazným snížením ﬁnančních prostředků. I přes značnou redukci rozpočtu
se mu podařilo zachovat podporu vlastníků kulturních památek při obnovách movitých a nemovitých kulturních památek. Z rozpočtu oddělení památkové péče mohli
žadatelé získat ﬁnanční příspěvky na obnovu kulturních památek z grantového fondu nebo v rámci tzv. přímé podpory. Pro tyto účely bylo v rozpočtu kraje připraveno
2 850 000,- Kč a po vyhodnocení všech žádostí byly příspěvky rozděleny mezi 37
žadatelů. V roce 2006 odboru výrazně nabyla agenda spojená s archeologií, konkrétně se záchrannými archeologickými výzkumy v Příšovicích, kde Liberecký kraj
vykoupil stavební pozemek, který zůstane zakonzervován. Odbor také plnil úkoly
plynoucí ze zákona o státní památkové péči a působil metodicky vůči obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. V rámci propagace kulturních památek a památkové péče také ve spolupráci s externími odborníky připravil sérii textů o správném
postupu při obnově památkového fondu a o smyslu ochrany nemovitých a movitých kulturních památek. Odbor se mimo jiné věnoval také koordinační, metodické
a kontrolní činnosti k pěti zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje, připravoval
podklady pro jednání orgánů kraje, a to především v oblasti ekonomiky příspěvkových organizací, zřizovacích listin, výběrových řízení, majetkoprávních operací,
nakládání s movitým majetkem ve správě organizací, investičních akcí apod.
Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí zabezpečoval v roce
2006 výkon státní správy i samosprávy. Přenesená působnost byla zajišťována na
úsecích hospodaření s odpady, nakládání s chemickými látkami a přípravky, ochrany
ovzduší, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany
druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, státní správy lesů, mysli-
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vosti a rybářství, vodního hospodářství včetně oblasti vodovodů a kanalizací, posuzování vlivů na životní prostředí, integrované prevence a prevence závažných havárií.
V oblasti samostatné působnosti odbor zajišťoval a koordinoval činnosti na dopracování některých koncepčních dokumentů, zaměřoval se na koordinaci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO), metodicky řídil příspěvkovou organizaci
kraje – Středisko ekologické výchovy STŘEVLIK v Oldřichově v Hájích a administroval žádosti různých subjektů o ﬁnanční podporu z grantového fondu a fondu
investic LK. Realizoval také několik projektů spoluﬁnancovaných z prostředků EU,
zaměřených především na oblast EVVO, ochrany přírody a odpadového hospodářství. Z koncepčních dokumentů stojí za zmínku především Povodňový plán LK,
konkrétně pak jeho digitální verze, a dále pak aktualizace Konceptu snižování emisí
a imisí znečišťujících látek do ovzduší LK. V rámci procesu plánování oblastí povodí
vznikl kompletní monitoring vodních ploch na území okresů Liberec a Česká Lípa
a monitoring povodí toku Ploučnice.
Odbor zdravotnictví zajišťoval v roce 2006 standardní správní agendu zejména
v oblasti registrací nestátních zdravotnických zařízení. Jednou měsíčně organizoval výběrová řízení před uzavřením smluv se zdravotními pojišťovnami, zajišťoval
agendu stížností a znaleckých komisí a další svou četností méně významná správní
řízení. Podílel se také na tzv. přípravných transformačních krocích, které připravovaly nemocnice zřizované Libereckým krajem ke změně právní formy – z příspěvkové organizace na obchodní společnost. V rámci metodického a kontrolního
vedení příspěvkových organizací zajišťoval odbor jak tvorbu rozpočtu příspěvkových
organizací, tak samotný rozpočet resortu zdravotnictví. Odbor se podílel aktivně
na přípravách rozvojových dokumentů Libereckého kraje v oblasti zdravotnictví.
Jednalo se zejména o Strategii rozvoje Libereckého kraje a Zdravotní politiku Libereckého kraje, kterou připravila již od roku 2003 ustavená Pracovní skupina odboru
zdravotnictví pro Zdravotní politiku Libereckého kraje.
Odbor legislativní a právní se člení na oddělení legislativní a oddělení právní.
Legislativní oddělení vykonávalo v souladu se zákonem dozor nad výkonem samostatné a přenesené působnosti obcí do 30. 6. 2006 a od 1. 7. 2006 vykonával dle
novely zákona o obcích jenom dozor nad výkonem přenesené působnosti. Do 30. 6.
2006 obcím poskytoval právní, metodickou a konzultační pomoc při tvorbě obecně
závazných vyhlášek a nařízení a od 1. 7. 2006 poskytoval dle novely zákona o kra-

jích právní, metodickou a konzultační činnost jen při tvorbě nařízení a prováděl dle
zvláštního právního předpisu kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí na úseku místních poplatků včetně právní, metodické a konzultační činnosti. Legislativní
oddělení tak posoudilo celkem 231 právních předpisů měst a obcí. Dále vyřídilo 18
odvolání proti platebním výměrům na stanovení nebo navýšení místního poplatku
a provedlo 14 kontrol přenesené působnosti na místní poplatky dle kontrolního
řádu Krajského úřadu Libereckého kraje u městských úřadů Libereckého kraje. Pracovníci právního oddělení pak poskytovali právní poradenství v oblasti zadávání
veřejných zakázek a v oblasti veřejné podpory. Toto poradenství poskytují všem členům rady a zastupitelstva kraje, všem odborům krajského úřadu a příspěvkovým
organizacím zřízeným krajem. Pracovníci oddělení zastupovali kraj a krajský úřad
i v řízeních před soudy všech stupňů a jinými orgány, včetně spolupráce s orgány
činnými v trestním řízení.
Odbor územního plánování a stavebního řádu vykonával v roce 2006 veškeré
činnosti z hlediska kompetencí daných zákonem. Jednou z hlavních činností odboru
byl proto výkon funkce nadřízeného orgánu územního plánování k územním plánům obcí. V souvislosti s ukončením platnosti stavebního zákona č. 50/1976 Sb.
došlo k silnému navýšení agendy. Stěžejním úkolem transformace rozpracovaného
Územního plánu velkého územního celku Libereckého kraje na Zásady územního
rozvoje Libereckého kraje bylo projednání Aktualizovaného zadání a jeho následné schválení ZK dne 19. 12. 2006. Současně s výkonem povinných agend spolupracoval tento odbor také s obcemi, které pořizují územní plány, a ve spolupráci
s odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí spolupůsobil při realizaci grantového programu č. 16 na podporu pořizování územních plánů obcí. Před
nabytím účinnosti nového stavebního zákona spolupracoval s městem Turnov na
modelovém ověřování – územně analytických podkladů (ÚAP) nového nástroje
územního plánování. Analyzoval personální zabezpečení agendy ÚAP na dalších
budoucích úřadech územního plánování, na základě čehož inicioval a participuje
na přípravě i průběhu projektu Technické university v Liberci: „Profesní vzdělávání
pracovníků pro zavádění, správu a aktualizaci ÚAP“.
Odbor informatiky technicky zajišťoval jednu z nejdůležitějších úloh Libereckého kraje vůči veřejnosti, a to především v oblasti zajištění přístupu k informacím.
V rámci zlepšení komunikace mezi občany, popř. organizacemi a úřadem pokračo-
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val Liberecký kraj ve vybudování portálu Libereckého kraje. Portál zahrnuje nejen
modernizaci webu kraje, jeho rozšíření, ale také intranetovou část. V roce 2006 se
podařilo vybudovat část, která je věnována především práci Kontaktního centra,
jehož cílem je pomoci při komunikaci mezi pracovníky Krajského úřadu a veřejností. Nový systém umožní efektivněji zpracovávat požadavky a poskytnout požadovanou informaci co nejpřesněji a v co nejkratším možném čase. S rostoucí efektivitou
práce Kontaktního centra vzrostla spokojenost veřejnosti. Informace jsou však také
pro jednotlivé složky Libereckého kraje. K zpřístupnění interních údajů a jejich
vyhodnocování byly v minulém roce vytvořeny Manažérské datové sklady. Pomocí tohoto systému mohou jednotliví vedoucí pracovníci získat nejrůznější přehledy
a informace pro své rozhodování. Liberecký kraj nezapomíná ani na nutnost uchovávání a spravování dat, což představuje nutnou obnovu a rozšiřování stávající počítačové sítě. Proběhla proto rozsáhlá rekonstrukce servrovny.
Odbor správní vykonával především svěřené pravomoci v oblasti přenesené působnosti výkonu státní správy podle Organizačního řádu Krajského úřadu Libereckého
kraje, tudíž zejména agendu matrik a státního občanství, vidimace, legalizace veřejných
sbírek, veřejnoprávních smluv, vydávání osvědčení strážníkům obecní policie, rozhodování v odvolacím řízení - rušení místa trvalého pobytu, přestupky, změny jména
a příjmení atd. a agendu živnostenského úřadu - dozor v oblasti cen a regulace reklamy, řízení o pokutách za porušení živnostenského zákona, o zrušení živnostenského
oprávnění atd. Zajišťoval také průběh voleb do poslanecké sněmovny, zastupitelstev
obcí a 1/3 senátu. Soustředil se především na odbornou pomoc a metodickou činnost
vůči obecním úřadům v rámci Libereckého kraje, protože naším základním východiskem je předcházet problémům a pochybením, než je jenom následně sankcionovat.
Proto organizoval také semináře, prováděl kontroly a dohlídky, osobní konsultace,
a byly vypracovány či doplněny písemné metodické příručky atd. Toto směřování
metodického řízení správních úřadů se osvědčilo a budeme v tomto trendu pokračovat
i v roce 2007. V průběhu roku odbor připravil také návrhy připomínek ke značnému
počtu návrhů nejrůznějších právních předpisů, neboť kraj je oﬁciálním připomínkovým místem v rámci mezirezortního připomínkového řízení. Prioritou roku 2006 byl
i nadále nový správní řád. Ve své činnosti proto pokračovala pracovní skupina krajského úřadu, která vydala, obecním úřadům zaslala a na webu zveřejnila 28 metodických
stanovisek k aplikaci správního řádu v praxi.

Odbor investic a správy nemovitého majetku vytvořil ve sledovaném období
prostřednictvím majetkoprávního oddělení celkem 226 smluv k majetkoprávním
operacím. Zajistil pro ostatní odbory schvalovací proces pro prodej nepotřebného
majetku Libereckého kraje a zároveň předložil radě kraje několik nových směrnic
a novelizací, které urychlují proces prodeje nepotřebného majetku. Oddělení veřejných zakázek zrealizovalo 15 veřejných zakázek (nad 2 mil. Kč), z toho 7 pro LK
a 8 pro příspěvkové organizace. Dále pak 82 veřejných zakázek malého rozsahu (do
2 mil. Kč), z toho 73 pro LK a 9 pro příspěvkové organizace. Novou progresivní
metodou uskutečnilo 6 elektronických aukcí - požadavky odboru kancelář ředitele
a vnějších vztahů a zahraniční spolupráce, vyvolávací cena realizovaných nákupů
byla 1,3 mil. Kč, úspora celkem 14,94 %. Dvě elektronické aukce zpracovalo toto
oddělení pro Krajskou správu silnic. Oddělení investic zajišťovalo pokračování staveb jak pro krajský úřad, tak pro příspěvkové organizace. Podílelo se na řízení větších
staveb – jako je výstavba hřiště u Sportovního gymnázia v Jablonci n/N., haly pro
praktický výcvik učňů ve Vysokém nad Jizerou, rekonstrukcí Obchodní akademie
v České Lípě a pokračování úprav jednotlivých pater ve výškové budově úřadu.
Odbor kancelář ředitele v průběhu roku 2006 připravoval a administroval několik
organizačních změn. Organizační změny byly vyvolány novými povinnostmi, které
byly krajským úřadům uloženy zejména na úseku výkonu přenesené působnosti, ale
také z důvodu požadavků na zvýšení efektivity práce celého úřadu. Na odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu byla z důvodu administrace grantového schématu Libereckého kraje v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů opatření
3.3 vytvořena pracovní místa projektového a ﬁnančního manažera. Obě místa byla
zřízena na dobu určitou po dobu trvání projektu a jsou plně hrazena z prostředků
ESF. V souvislosti se vznikem Úřadu regionální rady soudržnosti Severovýchod byly
činnosti oddělení sekretariátu Regionální rady převedeny na jiného zaměstnavatele
a oddělení bylo zrušeno. Na základě skutečnosti, že vstoupila v účinnost novela
zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a zákona o integrované prevenci
a omezování znečištění (IPPC) a novela stavebního zákona od 1. 1. 2007 zavádí
pro orgány vykonávající agendu integrované prevence působnost speciálního stavebního úřadu, bylo posíleno oddělení posuzování vlivů na životní prostředí IPPC
o dvě pracovní místa. Nejzásadnější organizační změnou bylo v závěru roku snížení
počtu pracovních míst. Bylo zrušeno celkem 30 pracovních míst, z nichž jednu tře-
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tinu tvořila místa neobsazená. Několika zaměstnancům, jejichž pracovní místo bylo
zrušeno, nabídl úřad v rámci nabídkové povinnosti jiné volné pracovní místo na
krajském úřadě. Oddělení hospodářské správy bylo sloučeno s bývalým provozním
oddělením. Toto oddělení zajišťovalo činnosti spojené s provozem sídla Libereckého
kraje a ve spolupráci s odborem investic a správy nemovitého majetku zajišťovalo
činnosti spojené s pokračující rekonstrukcí objektu. Oddělení nově zajišťuje provoz
kongresového sálu včetně pronájmů cizím subjektům.
Odbor hospodářského a regionálního rozvoje dokončil v roce 2006 zpracování
Strategie udržitelného rozvoje LK a probíhaly práce na zpracování Programu rozvoje hospodářsky slabých oblastí LK, aktualizaci Strategie rozvoje LK 2006 – 2020
a Programu rozvoje LK 2007 – 2013. Dále bylo vyhlášeno celkem 5 různých výzev
v jednotlivých grantových schématech, ve kterých bylo schváleno k ﬁnancování
a realizaci 41 nových projektů. Zároveň došlo k vyúčtování, kontrole a proplacení
40 projektů realizovaných v roce 2005. V rámci ﬁnančních mechanismů EHP/Norska bylo přijato a po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti postoupeno na
kontaktní místa celkem 23 projektů. V roce 2006 pokračovala realizace projektu
Partnerství pro Liberecký kraj. Jednou z nejvýznamnějších aktivit bylo vyškolení
40 euromanažerů, kteří potenciálním žadatelům o dotaci z EU poskytují informace
a rady související s přípravou projektů. Ve spolupráci se saským partnerem byla vytvořena společná digitální mapa území Libereckého kraje a okresu Löbau – Zittau. Ve
spolupráci s agenturou CzechInvest byla zpracována Vyhledávací studie pro lokalizaci brownﬁelds v Libereckém kraji mapující přes 200 postižených a nevyužívaných
pozemků a objektů v kraji. Odbor rovněž uspořádal již 12. ročník Nisainvestu.
Odbor kontroly se organizačně dělí na dvě oddělení, vnitřní a vnější kontroly.
V roce 2006 obě oddělení provedla celkem 357 kontrolních akcí. V rámci metodické pomoci uskutečnil seminář pro ekonomické pracovníky a účetní příspěvkových
organizací kraje. Vyřídil nebo zabezpečil vyřízení 171 stížností a petic, které byly
doručeny Libereckému kraji. Vydal 14 správních rozhodnutí podle § 22 zákona
č. 250/2000 Sb. (malá rozpočtová pravidla), poskytoval kompletní servis, vč. zabezpečování zasedání, Kontrolnímu výboru Zastupitelstva Libereckého kraje. Kromě
toho zpracovával a předkládal radě kraje plány a vyhodnocení kontrolní činnosti,
pololetní zprávy o přijatých a vyřízených stížnostech a peticích a protokoly z kontrol
příspěvkových organizací LK. V zákonných termínech rovněž zpracovával a předá-

val Ministerstvu ﬁnancí ČR harmonogramy a personální obsazení přezkoumávání
hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí a roční zprávu LK o ﬁnančních kontrolách a auditech provedených krajským úřadem, příspěvkovými organizacemi LK,
obcemi a jejich příspěvkovými organizacemi.
Oddělení interního auditu provedlo celkem 11 auditních šetření. Výrazná pozornost byla věnována oblasti čerpání ﬁnančních prostředků z fondů EU. Byly posuzovány také systémy řízení, vnitřní předpisy i vybrané ekonomické procesy chodu úřadu. Pro potřeby managementu úřadu byl zpracován projekt řízení procesů a rizik.
Oddělení interního auditu se aktivně podílí na vzdělávacích programech pro vlastní
zaměstnance i příspěvkové organizace, obecní a městské úřady Libereckého kraje.
Interní auditoři jsou aktivními účastníky benchmarkingového projektu krajských
úřadů a šiřiteli užívání moderních metod řízení a zvyšování kvality veřejné správy.
Vyvrcholením celoroční aktivity v této oblasti bude 3. národní konference kvality
ve veřejné správě, která se pod záštitou hejtmana LK a ministerstva vnitra uskuteční
v lednu 2007 v Liberci.

Ing. Bohdan Tomáš
ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje
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Struktura Krajského úřadu
Libereckého kraje
ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU

01 odbor kancelář hejtmana /14/
011 oddělení sekretariátu hejtmana
012 oddělení krizového řízení
013 organizační oddělení
02 odbor vnějších vztahů
a zahraniční spolupráce /9/
021 oddělení informací a PR
022 oddělení zahraniční spolupráce a protokolu

06 odbor dopravy /20/
061 oddělení pozemních komunikací
062 oddělení silniční dopravy
063 správní a technické oddělení
064 oddělení dopravní obslužnosti
07 odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu /13/
071 oddělení kultury
072 oddělení památkové péče
073 oddělení cestovního ruchu

03 ekonomický odbor /23/
031 oddělení rozpočtu a ﬁnancování
032 oddělení účetní evidence
033 oddělení ekonomických analýz
04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu /59/
041 oddělení organizační a správní
042 oddělení metodiky a celoživotního učení
043 oddělení vedení rejstříku škol
044 oddělení rozpočtu a ﬁnancování krajského školství
045 oddělení rozpočtu a ﬁnancování obecního školství
046 oddělení účetních analýz ve školství
047 oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti
05 odbor sociálních věcí, bezpečnosti
a problematiky menšin /23/
051 oddělení státních sociálních dávek
052 oddělení státní sociální podpory
053 oddělení sociálně právní ochrany dětí
054 oddělení služeb sociální péče

08 odbor rozvoje venkova, zemědělství
a životního prostředí /41/
081 oddělení zemědělství a ochrany přírody
082 oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
083 oddělení ovzduší a odpadů
084 oddělení vodního a lesního hospodářství
085 oddělení samosprávy životního prostředí a zemědělství
09 odbor zdravotnictví /13/
091 správní oddělení
092 oddělení ekonomiky a zdravotní politiky

121 oddělení software
122 oddělení hardware
123 oddělení kontaktní centrum
13 odbor správní /14/
131 oddělení matrik a státního občanství
132 oddělení přestupků a voleb
133 oddělení Krajský živnostenský úřad
14 odbor investic a správy
nemovitého majetku /14/
141 oddělení investic a správy nemovitého majetku
142 majetkoprávní oddělení
143 oddělení veřejných zakázek
15 odbor kancelář ředitele /55/
151 oddělení personální a mzdové
152 oddělení hospodářské správy
153 oddělení provozu budov
154 sekretariát samosprávy
155 oddělení autoprovozu

10 odbor legislativní a právní /9/
16 odbor kontroly /16/
101 právní oddělení
102 legislativní oddělení
11 odbor územního plánování
a stavebního řádu /14/
111 oddělení územního plánování
112 oddělení stavebního řádu

18 oddělení interního auditu /2/

12 odbor informatiky /13/

19 oddělení sekretariátu ředitele /4/

161 oddělení vnitřní kontroly
162 oddělení vnější kontroly
17 odbor hospodářského
a regionálního rozvoje /18/
171 oddělení rozvojových koncepcí
172 oddělení řízení a přípravy projektů
173 oddělení řízení grantových schémat
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Statistická data
členění zaměstnanců podle
věku a pohlaví
20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61
celkem
%
členění zaměstnanců podle
vzdělání a pohlaví
základní vzdělání
vyučení
střední odborné
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

muži

ženy

celkem

%

0
17
26
21
38
10
112
31,03

0
52
60
68
68
1
249
68,97

0
69
86
89
106
11
361
100

0
19,11
23,82
24,65
29,36
3,05
100

muži

ženy

celkem

%

0
14
0
26
0
72
112

4
1
1
119
4
120
249

4
15
1
145
4
192
361

1,11
4,16
0,28
40,17
1,11
53,19
100

nástupy a odchody zaměstnanců
nástupy
počet ukončených pracovních poměrů celkem
ukončení pracovního poměru ve zkušební době
ukončení pracovního poměru výpovědí (§ 46 + § 51)
ukončení pracovního poměru dohodou
ukončení pracovního poměru – odchod do starobního
důchodu
ukončení pracovního poměru – doba určitá
procento nemocnosti

celkem

míra ﬂuktuace
%

45
40
8
15
11

11,08
20
37,5
27,5

3

7,5

3

7,5
4,28

výběrová řízení

vyhlášená

zrušená

opakovaná

úspěšná

59

7

7

45

mzdové ukazatele
průměrná platová třída
průměrný platový stupeň
průměrný základní platový tarif v Kč
průměrný osobní příplatek v Kč
průměrný příplatek za vedení v Kč
průměrná odměna v Kč měsíčně
průměrný plat včetně odměn

9,76
7,88
17 932
4 683
2 269
1 227
23 878

ukazetele - organizační struktura
počet vedoucích odborů
počet vedoucích oddělení
počet ostatních zaměstnaců
počet zaměstnanců obslužných profesí

17
56
273
15

vzdělávání
počet účastníků vstupního vzdělávání
počet účastníků vzdělávání zvláštní odborné způsobilosti
počet účastníků průběžného vzdělávání (celkem 242 vzdělávacích akcí)
počet účastníků celoročních jazykových kursů

44
15
735
99

náklady na vzdělávání v Kč
náklady na vzdělávání celkem

1 797 630
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Přehled příspěvkových
organizací k 31. 12. 2006
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
Název příspěvkové organizace
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium F.X. Šaldy
Gymnázium
Gymnázium Ivana Olbrachta
Gymnázium
Gymnázium
Gymnázium a Střední odborná škola
Gymnázium a Střední odborná škola
pedagogická
Obchodní akademie
VOŠ mezinárodního obchodu a Obchodní
akademie

ulice
Žitavská 2969
Letná 263
U Balvanu 16
Školní 305
Partyzánská 530/3
Mládeže 884
Nad Špejcharem 574
Jana Palacha 804
Dr. Randy 4096/13
Tkalcovská 460

sídlo
Česká Lípa
Mimoň
Jablonec n. N.
Tanvald
Liberec
Frýdlant
Semily
Turnov
Jablonec n. N.
Jilemnice

Jeronýmova 425/27

Liberec

nám. Osvobození 422

Česká Lípa

Horní náměstí 15

Jablonec n. N.

OA a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky
Obchodní akademie a Hotelová škola
Střední odborná škola
Střední průmyslová škola
Střední průmyslová škola strojnická
Střední průmyslová škola stavební
SPŠ strojní a elektrotech. a Vyšší odborná
škola
Střední průmyslová škola textilní
VOŠ sklářská a Střední škola
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská

Šamánkova 500/8

Liberec

Zborovská 519
Lužická 588
Havlíčkova 426
Horní náměstí 1
Sokolovské nám. 14

Turnov
Česká Lípa
Česká Lípa
Jablonec n. N.
Liberec

Masarykova 3

Liberec

Tyršova 1
Wolkerova 316
Havlíčkova 57

Liberec
Nový Bor
Kam. Šenov

Střední uměleckoprůmysl. škola a Vyšší
odborná škola
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Střední uměleckoprůmysl. škola a Vyšší
odborná škola

Horní náměstí 1

Jablonec

Smetanovo zátiší 470

Železný Brod

Skálova 373

Turnov

Střední zdravot. škola a Vyšší odborná škola
zdravot.
Střední zdravotnická škola
Střední odborné učiliště
Integrovaná střední škola
Střední škola stavební a dopravní
Integrovaná střední škola
Integrovaná střední škola
Integrovaná střední škola
Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště
Střední škola technická
Střední odborná škola a Stř. odborné učiliště
obchodní
Střední škola řemesel a služeb
Střední odborná škola technická a Stř.
odborné učiliště
Střední škola gastronomie a služeb
Střední škola
Střední škola
Střední škola lesnická
Střední škola hospodářská
Střední odborná škola

Kostelní 9

Liberec

28. října 1390
Palackého nám. 545
Na Bojišti 15
Truhlářská 360/3
28. října 607
Alešova 1723
Dr. Farského 300

Turnov
Česká Lípa
Liberec
Liberec
Semily
Turnov
Vysoké n. Jiz.

28. října 2707

Česká Lípa

Belgická 4852

Jablonec n. N.

Poštovní 10

Jablonec n. N.

Smetanova 66

Jablonec n. N.

Ještědská 358/100

Liberec

Dvorská 447/29
Antala Staška 213
Valdštejnská 183
Lázeňská 349
Bělíkova 1387
Jablonecká 999

Liberec
Lomnice n. P.
Doksy
Hejnice
Frýdlant
Liberec
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Přehled příspěvkových
organizací k 31. 12. 2006
Základní škola a Mateřská škola pro
sluchově postižené

E. Krásnohorské 921

Liberec

Základní škola a Mateřská škola pro tělesně
postižené
Základní škola
Základní škola a Mateřská škola při dětské
léčebně

Lužická 920/7

Liberec

Liberecká 1734/31

Jablonec n. N.

Ústavní 531

Cvikov

Základní škola a Mateřská škola při
nemocnici

Husova 357/10

Liberec

Základní škola praktická a Základní škola
speciální
Základní škola a Mateřská škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola
Základní škola a Mateřská škola
Základní škola a Mateřská škola
Základní škola speciální
Dětský domov
Dětský domov
Dětský domov, Základní škola a Mateřská
škola
Dětský domov
Dětský domov
Dětský domov
Dětský domov
Domov mládeže
Domov mládeže
Domov mládeže
Dům dětí a mládeže Vikýř
Dům dětí a mládeže

Komenského 453

Jablonné v P.

Jugoslávská 2360/4
Údolí Kamenice 238
Textilanská 661
nábř. Obr. míru 742
Sobotecká 242
Komenského 103
Nádražní 213
Mariánská 570
Zámecká 1

Jablonec n. N.
Tanvald
Nové M. p. S.
Železný Brod
Turnov
Jilemnice
Semily
Česká Lípa
Jablonné v P.

Čp. 47

Krompach

Čp. 6
Pasecká 20
Větrov 3005
Nad Školami 480
Havlíčkova 443
Zeyerova 33
Těpeřská 581
Podhorská 49
Protifaš. boj. 336

Dubá-Deštná
Jablonec
Frýdlant
Semily
Česká Lípa
Liberec
Železný Brod
Jablonec
Tanvald

Dům dětí a mládeže Větrník
Dům dětí a mládeže
Základní umělecká škola
Základní umělecká škola
Základní umělecká škola
Pedagogická-psychologická poradna
Pedagogicko-psychologická poradna
Pedagogicko-psychologická poradna
Pedagogicko-psychologická poradna
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje

Riegrova 16
Jiráskovo nábř. 366
Podhorská 47/1811
Nemocniční 339
Koberovská 589
Havlíčkova 443
Palackého 48
Truhlářská 3
Nádražní 213
Masarykova 18

Liberec
Železný Brod
Jablonec
Tanvald
Železný Brod
Česká Lípa
Jablonec
Liberec
Semily
Liberec

Odbor sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin
Název příspěvkové organizace
Jedličkův ústav pro tělesně postiženou
mládež
Centrum sociálních služeb Libereckého kraje
Ústav sociální péče Jablonec nad Nisou
Ústav sociální péče Mařenice
Ústav sociální péče Jestřebí
Domov LINDA
Ústav sociální péče Česká Lípa
Ústav sociální péče Benešov u Semil
Domov důchodců Sloup v Čechách
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou
Domov důchodců Jablonecké Paseky
Domov důchodců Velké Hamry
Domov důchodců Vratislavice nad Nisou
Domov důchodců Český Dub

ulice

sídlo

Lužická 7

Liberec 1

Tanvaldská 269
Turnovská 38
Mařenice 204
Jestřebí 126
Lindava 242
Hradecká 2905
Benešov u Semil 180
Benešova 1
Dolní Rokytnice 291
ul. V. Nezvala 87/14
Velké Hamry 600
U Sila 321
Zámecká 39/IV

Liberec 30
Jablonec n. N.
Mařenice
Jestřebí
Lindava
Česká Lípa
Benešov u S.
Sloup v Čech.
Rokytnice n J.
Jablonec n. N.
Velké Hamry
Liberec 30
Český Dub
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Přehled příspěvkových
organizací k 31. 12. 2006
Domov důchodců Jindřichovice pod
Smrkem
Domov důchodců Liberec-Františkov
Ústav sociální péče Raspenava
Ústav sociální péče Liberec
Ústav sociální péče Hodkovice nad Mohelkou
Ústav sociální péče – Domov a Centrum
denních služeb Jablonec nad Nisou

Jindřichovice p. S.

Jindřichovice

Domažlická 880/8
Fučíkova 433
Zeyerova 24
Liberecká 451

Liberec 30
Raspenava
Liberec
Hodkovice

U Balvanu 2

Jablonec n.N.

Odbor zdravotnictví
Název příspěvkové organizace
Krajská nemocnice Liberec
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
Dětská léčebna Cvikov
Odborný léčebný ústav tuberkulózy
a respirač. nemocí

ulice
Husova 10
Purkyňova 1849
Ústavní 529/II

sídlo
Liberec 1
Česká Lípa
Cvikov

Martinovo Údolí 532/I

Cvikov

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje

Husova 976/37

Liberec 1

Odbor dopravy
Název příspěvkové organizace
Krajská správa silnic (KSS LK)

ulice
Čes. mládeže 632/32

sídlo
Liberec 6

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Název příspěvkové organizace
Krajská vědecká knihovna v Liberci
Severočeské muzeum v Liberci
Oblastní galerie v Liberci
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Muzeum Českého ráje v Turnově

ulice
Rumjancevova 1362/1
Masarykova 11
U Tiskárny 1
nám. Osvobození 297
Skálova 71

sídlo
Liberec
Liberec 1
Liberec 5
Česká Lípa
Turnov

Odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí
Název příspěvkové organizace
Středisko ekologické výchovy Libereckého
kraje

ulice
Oldřichov v Hájích 5

sídlo
Oldřichov
v Hájích
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Kontaktní údaje

Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
IČ: 70891508
Tel.: + 420 485 226 111
Fax: + 420 485 226 444
E-mail: info@kraj-lbc.cz
www.kraj-lbc.cz
Výroční zpráva Libereckého kraje za rok 2006
Vydal: Liberecký kraj
Vydání této výroční zprávy nebylo ověřeno auditorem.
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