VÝROČNÍ ZPRÁVA

Úvodní slovo hejtmana libereckého kraje
vážení občané libereckého kraje,
nová politická reprezentace Libereckého kraje, která vzešla z listopadových voleb roku 2012, předkládá výroční zprávu za
poslední rok III. volebního období krajů. Stručný přehled mapuje
výsledky hospodaření, práce a významných událostí krajské
samosprávy a Krajského úřadu Libereckého kraje.
Liberecký kraj zajišťoval v rámci svých kompetencí na svém
území veřejnou správu pro 438 567 obyvatel (k 30. 9. 2012). Průměrný věk obyvatel kraje je 40,6 let (k 31. 12. 2011), což je o 0,4
let méně, než je republikový průměr. Liberecký kraj zůstává druhým nejmenším krajem, pokud se týká rozlohy a počtu obyvatel,
ale poměrně nízký věkový průměr, ač jsou mezi okresy rozdíly,
naznačuje, že můžeme a chceme být krajem progresivním a prosperujícím.
Liberecký kraj byl v roce 2012 ohodnocen Národním ratingem
Aa1.cz, což znamená, že kraj má velmi vysokou schopnost splácet své závazky v porovnání s dalšími subjekty v dané zemi. Čísla
však neříkají všechno. Například nás v roce 2013 čeká zahájení
prací na opravách velké části silnic poškozených povodní v roce
2010 a zajištění ﬁnancování těchto staveb. V rozpočtu nám
například chybí 52 miliónů Kč na čtyři liniové akce, které budeme
realizovat v tomto roce a dále je nutné hledat více než 800
miliónů Kč na zbylé tři akce, které dosud nebyly přihlášeny do
žádného programu.
Nadále však budou naší hlavní prioritou opravy a investice do
majetku Libereckého kraje, do krajských silnic, nemocnic, středních škol nebo domovů důchodců. Liberecký kraj také rozhodně
nebude končit ani v Liberci ani v mém rodném Hrádku nad
Nisou, ale až na skutečných hranicích kraje. Nové vedení kraje
bude komunikovat se všemi regiony a hledat možnosti jak
společně řešit problémy jejich obyvatel. Reálně lze totiž lidi přesvědčit pouze konkrétními činy a dlouhodobou prací, rozhodováním se znalostí věcí a po fundované diskusi s odborníky i laiky.
V novém období chceme být především otevřeným krajem.
Prvním krokem správným směrem je možnost sledovat jednání
krajského zastupitelstva v přímém přenosu na internetu, přečíst
si zápis z jednání krajské rady včetně toho kdo a jak hlasoval. Jednání výborů jsou od počátku letošního roku veřejná, každý obyvatel kraje má možnost seznámit se s podklady pro jednání
zastupitelů a Liberecký kraj najdete třeba i na facebooku. To jsou
zatím nejrychlejší a nejviditelnější změny, které lidé už mohou
zaznamenat.
Otevřenost také znamená, že sami obyvatelé budou moci kontrolovat jak pracují radní, zda platí schválený rozpočet, za co
a v jaké výši kraj utrácí peníze. Chceme, aby lidé mohli už během
přípravy rozpočtu na rok 2014 sami navrhovat priority, které považují za nejvýznamnější pro spokojený život obyvatel v našem
krásném kraji.
Věřím, že všem nově zvoleným členům Zastupitelstva LK půjde
o konkrétní projednávání jednotlivých problémů a hledání řešení ve prospěch Libereckého kraje. Jsem jako hejtman připraven podpořit jakýkoli dobrý nápad, bez ohledu na to, za kterou
stranu či hnutí byl jeho předkladatel zvolen. Všem nám přeci jde

o to, aby se náš kraj stal atraktivním pro obyvatele, kteří tu žijí
a pracují, pro podnikatele a zaměstnavatele, a samozřejmě i pro
návštěvníky.
Budeme tedy pokračovat i v tradičních kulturních a společenských akcích, jako je Den otevřených dveří, Krajské slavnosti LK,
Krajské dožínky či Hejtmanský ples, které jsou velkou příležitostí
setkat se s občany, představovat um a dovednosti členů kulturních, sportovních a společenských organizací působících v našem
regionu, diskutovat a obhajovat naši práci i přispět na charitativní účely.
Z jakých výchozích pozic vyrážíme na čtyřleté funkční období,
se dozvídáte z této výroční zprávy. Kam až se posuneme za první
rok vládnutí koalice Starostů pro Liberecký kraj a Změny pro Liberecký kraj, budete moci zhodnotit na tomto místě ve výroční
zprávě pro rok 2013.
Slibuji za sebe a za své kolegyně a kolegy v Radě LK, že se budeme spolu s vámi velmi snažit, aby to bylo optimističtější čtení
než v předchozích letech.

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

2
Annual report 2012

obsah
Úvodní slovo hejtmana libereckého kraje

2

obsah

3

Přehled základních informací o kraji včetně jeho symbolů

4

struktura orgánů libereckého kraje

6

rada libereckého kraje 2012/iii. volební období

7

rada libereckého kraje 2012/iv. volební období

8

složení komisí rk - iii. volební období

9

složení komisí rk - iv. volební období

10

Zastupitelstvo libereckého kraje 2012 / iii. volební období

11

Zastupitelstvo libereckého kraje 2012 / iv. volební období

14

výbory zastupitelstva libereckého kraje za období 2008 - 2012

17

výbory zastupitelstva libereckého kraje za období 2012 - 2016

21

kalendárium 2012

25

vztahy s veřejností

29

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb.,
o svobodném přístupu k informacím

29

hospodaření libereckého kraje za rok 2012

31

Školství, mládež, zaměstnanost

37

Zdravotnictví, tělovýchova a sport

39

sociální věci

42

Životní prostředí a zemědělství

44

doprava

47

informatika

51

krizové řízení kraje

53

hospodářský a regionální rozvoj

56

kultura a památková péče

59

cestovní ruch

61

liberecký kraj a evropská unie

63

Partnerské regiony libereckého kraje

67

slovo ředitele krajského úřadu libereckého kraje

69

struktura krajského úřadu libereckého kraje

70

statistická data krajského úřadu libereckého kraje

71

Přehled příspěvkových organizací libereckého kraje k 31. 12. 2012

73

kontaktní údaje

77

3
Annual report 2012

5

PŘehled ZÁkladních inFormací o kraji
vČetnĚ jeho sYmbolŮ
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.
Patří ke krajům s vyšším podílem dětí a nižším podílem
starších lidí.
Kraj má převážně průmyslový charakter. Rozvinut je především průmysl skla a bižuterie, výroba a zpracování plastů,
strojírenství a odvětví zpracovatelského průmyslu s úzkou
vazbou na výrobu automobilů. Tradiční textilní průmysl
ztratil v důsledku útlumu v posledních letech svoje dominantní postavení.
Do území Libereckého kraje zasahuje i Euroregion NeisseNisa-Nysa. Tvoří ho tři hraniční oblasti nacházející se na
území, kde se stýkají hranice České republiky, Spolkové
republiky Německo a Polské republiky. Území Libereckého
kraje je tak nedílnou součástí Euroregionu Neisse-NisaNysa, který byl ustaven v roce 1991.
Liberecký kraj nabízí vynikající přírodní i kulturní
podmínky pro cestovní ruch, a to jak zimní (sjezdové i klasické lyžování – Krkonoše, Jizerské hory, Ještědský hřbet,
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
sousedních zemí. Svou bohatou kulturně historickou
tradicí, která se odráží ve velkém množství stavebních
a historických památek i kulturních zařízení, naláká každoročně do regionu statisíce návštěvníků. Symbolem pro
široké okolí se stala jedinečná stavba horského hotelu
Ještěd, která obdržela Perretovu cenu.

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. 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.
Liberecký kraj je krajem s velkými možnostmi v oblasti
studia. Nutné je tedy zmínit existenci vysoké školy na
území Libereckého kraje. Jedná se o Technickou univerzitu
v Liberci s fakultou strojní, textilní, ekonomickou, přírodovědně-humanitní a pedagogickou, umění a architektury,
mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, ústavem zdravotnických studií, a ústavem pro nanomateriály,
pokročilé technologie a inovace. Dále má mládež možnost
studovat na mnoha středních školách (gymnázia, střední
odborné školy, střední odborná učiliště, integrované
střední školy, speciální školy).

Seznam obcí s rozšířenou působností
v Libereckém kraji:
Česká Lípa (www.mucl.cz)
Frýdlant (www.mesto-frydlant.cz)
Jablonec nad Nisou (www.mestojablonec.cz)
Jilemnice (www.mestojilemnice.cz)
Liberec (www.liberec.cz)
Nový Bor (www.novy-bor.cz)
Semily (www.semily.cz)
Tanvald (www.tanvald.cz)
Turnov (www.turnov.cz)
Železný Brod (www.zelbrod.cz)

Bohatá kulturně historická tradice kraje se odráží nejen ve
velkém množství stavebních a historických památek, ale
i v kulturních zařízeních. K institucím nadregionálního
významu patří především Severočeské muzeum v Liberci,
Oblastní galerie v Liberci a Krajská vědecká knihovna
v Liberci. Významnými kulturními institucemi jsou dále
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symboly kraje
Prapor a vlajka

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.
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Logo

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.

struktura orgÁnŮ libereckého kraje

volené orgány

krajský úřad

Zastupitelstvo

rada

výbory

komise

hejtman

Výbor ﬁnanční

Komise pro nakládání s nemovitým majetkem kraje

Výbor kontrolní

Komise Ekonomická rada Libereckého kraje

Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport

Komise Protikorupční rada Libereckého kraje

Výbor dopravy

Komise pro veřejné zakázky

Výbor hospodářského a regionálního rozvoje

Komise pro národnostní menšiny

Výbor zemědělství a životního prostředí

Komise kulturní

Výbor zdravotnictví

Komise protidrogová

Výbor sociálních věcí

Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury
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rada libereckého kraje 2012/ iii. volební období
rozdělení mandátů v radě kraje - celkem 9 členů
8 Čssd (hejtman, 3 x náměstek hejtmana, 4 x člen rady kraje)
1 sos (statutární náměstkyně hejtmana)

mgr. stanislav eichler

mgr. radek cikl

rndr. vít Příkaský

hejtman (ČSSD)

náměstek hejtmana, resort školství,
mládeže, tělovýchovy a sportu (ČSSD)

náměstek hejtmana, resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů a rozvoje venkova (ČSSD)

martin sepp

bc. Zdeněk bursa

mudr. Pavel novák

náměstek hejtmana,
resort dopravy (ČSSD)

člen rady kraje, resort ekonomiky,
investic, správy nemovitého majetku
a územního plánování (ČSSD)

člen rady kraje,
resort zdravotnictví (ČSSD)

Pavel Petráček

ing. jaroslav Podzimek

ing. lidie vajnerová, mba

člen rady kraje,
resort sociálních věcí (ČSSD)

člen rady kraje,
resort zemědělství
a životního prostředí (ČSSD)

statutární náměstkyně hejtmana,
resort kultury, památkové péče
a cestovního ruchu (SOS)
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rada libereckého kraje 2012/ iv. volební období
rozdělení mandátů v radě kraje - celkem 9 členů
5 slk (hejtman, 2 x náměstek hejtmana, 2 x člen rady kraje),
4 Zplk (1 x statutární náměstkyně hejtmana, 1 x náměstek hejtmana, 2 x člen rady kraje)

martin Půta

marek Pieter

hana maierová

hejtman (SLK)

náměstek hejtmana, resort ekonomiky,
investic, správy majetku a informatiky (SLK)

náměstkyně hejtmana,
resort cestovního ruchu,
památkové péče a kultury (SLK)

vladimír mastník

Petr tulpa

Zuzana kocumová

člen rady kraje, resort dopravy (SLK)

člen rady kraje,
resort sociálních věcí (SLK)

statutární náměstkyně,
resort zdravotnictví,
tělovýchovy a sportu (ZpLK)

josef jadrný

ivana hujerová

alena losová

náměstek hejtmana,
resort životního prostředí
a zemědělství (ZpLK)

členka rady kraje, resort
hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a rozvoje
venkova (ZpLK)

členka rady kraje, resort školství,
mládeže a zaměstnanosti (ZpLK)
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sloŽení komisí rk – iii. volební období
– výčet a složení komisí
Dopravní komise (13 členů):
předseda:
místopředseda:
členové:

tajemník:

nebyl jmenován
nebyl jmenován
Jan Douděra
Josef Jadrný
Mgr. Jan Korytář
Kamil Malý
Ing. Jan Piňko
Ing. Petr Prokeš
Vladimír Resl
Ing. Tomáš Roubíček
Ing. Jiří Rutkovský
plk. Mgr. Jaroslav Řehák
Jan Skalník
Ing. Jiří Veselka
Ing. Josef Vrba
nebyl jmenován

Komise pro nakládání s nemovitým majetkem (11 členů):
předseda:
místopředseda:

členové:

tajemnice:

Bc. Zdeněk Bursa
Martin Sepp
Ing. Jaroslav Podzimek
Mgr. Radek Cikl
Ing. Vladimír Koudelka
Ing. Anna Matoušková
Ing. Drahomír Nesvadba
Bc. Martina Teplá
Ing. Petr Neumann
Věra Forbelská
Bc. Kateřina Požická
JUDr. Tereza Filipová

člen RK
člen RK
člen RK
člen RK

tereza.ﬁlipova@kraj-lbc.cz

Komise protidrogová (11 členů):
předseda:
místopředseda:
členové:

tajemnice:
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Pavel Petráček
člen RK
MUDr. David Adameček
Mgr. Pavel Franc
MUDr. Veronika Kotková
MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.
Bc. David Kolačný
Ing. Jitka Sochová
Mgr. Igor Pavelčák
Mgr. Alena Švejdová
Mgr. Alena Tesarčíková
MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D.
Ing. Jitka Sochová
jitka.sochova@kraj-lbc.cz

sloŽení komisí rk – iv. volební období
– výčet a složení komisí
Komise pro nakládání s nemovitým majetkem kraje (15 členů):
předseda:
místopředseda:

členové:

tajemnice:

Marek Pieter
Vladimír Mastník
Zuzana Kocumová
Alena Losová
Ing. Vladimír Koudelka
Ing. Anna Matoušková
Ing. Drahomír Nesvadba
Bc. Martina Teplá
Ing. Petr Neumann
Věra Forbelská
Bc. Kateřina Požická
Bc. Tomáš Charypar
František Chot
JUDr. Tereza Filipová

člen RK
člen RK
člen RK
člen RK

člen ZK
tereza.ﬁlipova@kraj-lbc.cz

Složení následujících komisí nebylo v roce 2012 stanoveno:
komise protidrogová
komise ekonomická rada libereckého kraje (předseda slk)
komise Protikorupční rada libereckého kraje (předseda Zplk)
komise pro veřejné zakázky (předseda Zplk)
komise pro národnostní menšiny (předseda slk)
komise kulturní (předseda slk)
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ZastuPitelstvo lk 2012/ iii. volební období
rozdělení mandátů
Politická strana
ČSSD (Česká strana sociálně demokratická)
ODS (Občanská demokratická strana)
KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy)
SLK (Starostové pro Liberecký kraj)
SOS (Strana pro otevřenou společnost)
celkem

Počet mandátů
16
12
8
8
1
45

Poř. číslo

titul

jméno

Příjmení

kandidát za politickou stranu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Bc.
Mgr.
Mgr.
Ing.

Ing.
JUDr.

Zdeněk
Radek
Stanislav
Karel
Bohumil
Pavel
Ivo
Pavel
Lukáš
Roman
Jaroslav
Vít
Otta
Martin
Milan
Stanislav
Petr
Karel
Jindřich
Dana
Vladimír
Vladimír
Hana
Stanislav
Petr
Tomáš
Jaroslav

Bursa
Cikl
Eichler
Kapoun
Kašpar
Novák
Palouš
Petráček
Pleticha
Šotola
Podzimek
Příkaský
Raiter
Sepp
Šír
Valdman
Beitl
Dlouhý
Kvapil
Halberstadtová
Richter
Malena
Moudrá
Pěnička
Polák
Sláma, MSc.
Švehla

ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS
ODS

28

Mgr.

Radim

Zika

ODS
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MUDr.
Ing.
JUDr. Ing.
Ing.
RNDr.
Mgr.

Mgr.
Ing.
Ing.
Bc.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

Poř. číslo

titul

jméno

Příjmení

kandidát za politickou stranu

29

Mgr.

Miroslav

Beran

KSČM

Pavlína
Kateřina
Josef
Taťjana
Věra
Josef
Miloš
Jiří
Jaromír
Vladimír
Václav
Marek

Hrabálková
Klikarová
Havlík
Nováková
Picková
Souček
Tita
Drda
Dvořák
Mastník
Horáček
Pieter

KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK

Martin
Stanislava
Pavel
Lidie

Půta
Silná
Žur
Vajnerová, MBA

SLK
SLK
SLK
SOS

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Ing.
PhDr.
Ing.
Ing.
Mgr.
Mgr.

Ing.
Mgr.
Ing.

rozdělení mandátů v Zastupitelstvu libereckého kraje

ČSSD

16

ODS

12

KSČM

8

SLK

8

SOS

1
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ZastuPitelstvo lk 2012/ iii. volební období

bc.
Zdeněk bursa

mgr.
radek cikl

mgr.
stanislav eichler

ing.
karel kapoun

bohumil kašpar

mudr.
Pavel novák

ing.
ivo Palouš

Pavel Petráček

ČSSD

ČSSD

ČSSD

ČSSD

ČSSD

ČSSD

ČSSD

ČSSD

judr. ing.
lukáš Pleticha

roman Šotola

ing.
jaroslav Podzimek

rndr.
vít Příkaský

mgr.
otta raiter

martin sepp

milan Šír

mgr.
stanislav valdman

ČSSD

ČSSD

ČSSD

ČSSD

ČSSD

ČSSD

ČSSD

ČSSD

ing.
Petr beitl

ing.
karel dlouhý

jindřich kvapil

bc.
dana halberstadtová

mgr.
vladimír richter

vladimír malena

mgr.
hana moudrá

mgr.
stanislav Pěnička

ODS

ODS

ODS

ODS

ODS

ODS

ODS

ODS

Petr Polák

ing.
tomáš sláma

judr.
jaroslav Švehla

mgr.
radim Zika

mgr.
miroslav beran

Pavlína
hrabálková

kateřina
klikarová

ing.
josef havlík

ODS

ODS

ODS

ODS

KSČM

KSČM

KSČM

KSČM

taťjána
nováková

Phdr.
věra Picková

josef souček

ing.
miloš tita

ing.
jiří drda

mgr.
jaromír dvořák

vladimír mastník

mgr.
václav horáček

KSČM

KSČM

KSČM

KSČM

SLK

SLK

SLK

SLK
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marek Pieter

martin Půta

SLK

SLK

ing.
stanislava silná

mgr.
Pavel Žur

ing. lidie
vajnerová, mba

SLK

SLK

SOS

ZastuPitelstvo lk 2012/ iv. volební období
rozdělení mandátů
Politická strana
SLK (Starostové pro Liberecký kraj)
ZpLK (Změna pro Liberecký kraj)
KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy)
ČSSD (Česká strana sociálně demokratická)
ODS (Občanská demokratická strana)
celkem

Poř. číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

titul

Počet mandátů
13
10
10
7
5
45

jméno

Příjmení

kandidát za politickou stranu

Ing.

Martin
Michael
Hana
Marek
Eva
Lena
Vladimír
Petr
Vladimír
Vladimír
Jaromír
Jiří
Tomáš
Jan
Zuzana
Jaromír
Miroslav
Vladimír
André
Ivan
Ivana
Josef
Alena
Stanislav
Kateřina
Josef
František

Půta
Canov
Maierová
Pieter
Burešová
Mlejnková
Boháč
Tulpa
Mastník
Stříbrný
Dvořák
Löﬀelmann
Vlček
Korytář
Kocumová
Baxa, Ph. D.
Hudec
Opatrný
Jakubička
Kunetka
Hujerová
Jadrný
Losová
Mackovík
Klikarová
Souček
Pešek

SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
ZpLK
ZpLK
ZpLK
ZpLK
ZpLK
ZpLK
ZpLK
ZpLK
ZpLK
ZpLK
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM

Ing.

Miloš

Tita

KSČM

Ing.

Ing.
Ing.

Mgr.
Mgr.
Mgr.
PhDr.
PhDr.
Ing.

Bc.
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Poř. číslo

titul

jméno

Příjmení

kandidát za politickou stranu

29

Jan

Dvořák

KSČM

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

František
Josef
Lukáš
Miroslav
Lenka
Romana
Pavel
Radek
Martin
Zdeněk
Vít
Petr
Eva
Hana
Vladimír
Tomáš
Otakar

Chot
Adamčík
Čížek
Beran
Kadlecová
Žatecká
Petráček
Cikl
Sepp
Bursa
Příkaský
Beitl
Bartoňová
Doležalová
Šámal, Ph. D.
Sláma, MSc.
Špetlík

KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ODS
od 27. 11. - 18. 12. 2012 ODS
od 19. 12. - 11. 1. 2013 ODS
ODS
ODS
ODS

Mgr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.
Bc.
RNDr.
Ing.
Ing.
Mgr.
MUDr.
Ing.
Mgr.

43
44
45

rozdělení mandátů v Zastupitelstvu libereckého kraje
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SLK

13

ZplK

10

KSČM

10

ČSSD

7

ODS

5

ZastuPitelstvo lk 2012/ iv. volební období

martin Půta

ing.
michael canov

hana maierová

marek Pieter

ing.
eva burešová

lena mlejnková

ing.
vladimír boháč

Petr tulpa

SLK

SLK

SLK

SLK

SLK

SLK

SLK

SLK

vladimír mastník

vladimír stříbrný

mgr.
jaromír dvořák

jiří
löﬀelmann

mgr.
tomáš vlček

mgr.
jan korytář

Zuzana kocumová

Phdr.
jaromír baxa, Ph.d.

SLK

SLK

SLK

SLK

SLK

ZpLK

ZpLK

ZpLK

Phdr.
miroslav hudec

ing.
vladimír opatrný

andré jakubička

ivan kunetka

ivana hujerová

josef jadrný

alena losová

bc.
stanislav mackovík

ZpLK

ZpLK

ZpLK

ZpLK

ZpLK

ZpLK

ZpLK

KSČM

kateřina klikarová

josef souček

ing.
František Pešek

ing.
miloš tita

jan dvořák

František chot

josef adamčík

lukáš Čížek

KSČM

KSČM

KSČM

KSČM

KSČM

KSČM

KSČM

KSČM

mgr.
miroslav beran

mgr.
lenka kadlecová

mgr.
romana Žatecká

Pavel Petráček

mgr.
radek cikl

martin sepp

bc.
Zdeněk bursa

rndr.
vít Příkaský

KSČM

ČSSD

ČSSD

ČSSD

ČSSD

ČSSD

ČSSD

ČSSD

ing.
Petr beitl

ing.
eva bartoňová

mgr.
hana doležalová

ing.
tomáš sláma, msc.

mgr.
otakar Špetlík

ODS

ODS

ODS

mudr.
vladimír Šámal,
Ph. d.

ODS

ODS

ODS
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vÝborY ZastuPitelstva libereckého kraje
a jejich Členové Za období 2008 - 2012
Výbor ﬁnanční (15 členů):

zvolen/a za

předseda:
místopředseda:
členové:

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

tajemník:

Mgr. Vladimír Richter
Ing. Hana Vidnerová
Ing. Eva Kočárková
Lukáš Bělohradský
Ing. Jiří Kittner
Jiří Stodůlka
Ing. Petr Lajtkep
Josef Pěnička
Ing. Milena Nováková
Sylva Moravcová
Roman Šotola
Ing. Josef Havlík
Ing. Jaroslav Morávek
Ing. Stanislava Silná
Vladimír Stříbrný
Ing. Ilja Štěpánek
ilja.stepanek@kraj-lbc.cz

člen ZK

člen ZK

člen ZK
člen ZK
člen ZK

Výbor kontrolní (11 členů):
předseda:
místopředseda:
členové:

tajemnice:

Ing. Jiří Drda (do 1.4. 2012)
Ladislav Slánský
Mgr. Markéta Puzrlová
Luděk Opočenský
Miroslav Tůma
Bc. Zdeněk Krenický
Jana Rotschedlová
Ing. Jaroslav Kulhánek
Štěpán Oploštil
JUDr. Josef Vondruška
Antonín Lízner
Mgr. Petra Řepíková
petra.repikova@kraj-lbc.cz

SLK
ČSSD
SOS
ODS
ODS
ODS
ČSSD
ČSSD
ČSSD
KSČM
SLK

člen ZK

Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport (15 členů):
předseda:
místopředseda:
členové:
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Mgr. Stanislav Pěnička
Mgr. Tomáš Vlček
Ing. Eva Bartoňová
Mgr. Jaromír Dvořák
PhDr. Kateřina Sadílková
Bc. Dana Halberstadtová
Ing. Jaromíra Čechová
PaedDr. Jiří Týř
Ing. Miroslav Králík
Mgr. Blanka Hornová
Kateřina Ludvíková
Mgr. Miroslav Beran

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

člen ZK

člen ZK

člen ZK

tajemník:

Mgr. Dana Lysáková
Mgr. Danuše Hejlová
Jiří Löﬀelmann
Bc. Tomáš Pokorný

KSČM
KSČM
SLK
tomas.pokorny@kraj-lbc.cz

Výbor dopravy (15 členů):
předseda:
místopředseda:
členové:

tajemnice:

Ing. Miloš Tita
KSČM
Petr Polák
ODS
Ivan Kunetka
SOS
Jan Stejskal
ODS
Mgr. Petr Karásek
ODS
Ing. Milan Kuršel
ODS
Bohumil Kašpar
ČSSD
Bc. Pavla Řechtáčková
ČSSD
Ing. Josef Jeníček
ČSSD
Hana Zuzánková
ČSSD
Mgr. Jiří Vařil, MBA
KSČM
Ing. Ivan Jágr
KSČM
Ing. Michael Canov
SLK
Ing. Luděk Sajdl
SLK
Lenka Malá
SLK
Kateřina Slováčková katerina.slovackova@kraj-lbc.cz

člen ZK
člen ZK

člen ZK

Výbor hospodářského a regionálního rozvoje (15 členů):
předseda:
místopředseda:
členové:

tajemník:

Ing. Karel Dlouhý
Ing. František Hruša
Ing. Jan Mečíř
JUDr. Jaroslav Švehla
Jaromír Studnička
od 31. 1. 2012
Jaroslav Andrysík
do 19. 1. 2012
Jan Douděra
Bc. Zdeňka Slavíčková
Ing. Karel Krejsa
Ivan Stránský
Pavel Šourek
Karel Nápravník
Ing. Václav Čížek
Ing. Antonín Svoboda
Ing. Jiří Formánek
Jiří Vosecký
Ing. Lukáš Chmel
lukas.chmel@kraj-lbc.cz

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

člen ZK

člen ZK

Výbor zemědělství a životního prostředí (15 členů):
předseda:
místopředseda:
členové:

Milan Šír
Josef Souček
Jaroslav Zajíc
Jiří Teplý

ČSSD
KSČM
SOS
ODS

člen ZK
člen ZK
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tajemnice:

Ing. Karel Šaral
Jindřich Kvapil
Ing. Petr Máška
Ing. Josef Procházka
Ing. Jan Šíma
Ing. Klaus Marijczuk
Ing. Milan Erbert
Lukáš Čížek
Lenka Cincibusová
Jana Mlejnecká
Ing. Petr Matyáš
RNDr. Jitka Šádková

ODS
ODS
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
KSČM
KSČM
SLK
SLK
SLK
jitka.sadkova@kraj-lbc.cz

člen ZK

Výbor zdravotnictví (15 členů):
předseda:
místopředseda:
členové:

tajemnice:

Mgr. Stanislav Valdman
ČSSD
Bc. Stanislav Mackovík
KSČM
MUDr. Ivo Jörg
SOS
Ing. Tomáš Sláma MSc.
ODS
Ing. Dan Ramzer
ODS
Mgr. Hana Moudrá
ODS
Vladimír Janata
od 21. 2. 2012
ODS
MUDr. Jiří Hassa
do 31. 1. 2012
ODS
Ing. Pavel Ráček
ČSSD
Ilona Vlachová
ČSSD
Doc. MUDr. František Holm, CSc.
ČSSD
Renáta Šímová
ČSSD
Ing. Milan Trpišovský, MBA
ČSSD
Ing. Bohumil Pick
KSČM
Vladimír Mastník
SLK
Mgr. Pavel Žur
SLK
Bc. Radmila Bártová
radmila.bartova@kraj-lbc.cz

člen ZK

člen ZK
člen ZK

člen ZK
člen ZK

Výbor sociálních věcí (15 členů):
předseda:
místopředseda:
členové:

tajemnice:
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PhDr. Věra Picková
Mgr. Hana Moudrá
Stanislav Kolomazník
Naděžda Jozífková
David Pěnička
Jaroslava Hámová
Mgr. Libuše Šotolová
Jana Kašparová
Pavel Paldus
Mgr. Pavel Svoboda
Mgr. Otta Raiter
Taťjana Nováková
JUDr. Jana Zejdová
Jana Švehlová
Iva Kreisingerová
Renata Drašarová

KSČM
ODS
SOS
ODS
ODS
ODS
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
KSČM
KSČM
SLK
SLK
renata.drasarova@kraj-lbc.cz

člen ZK
člen ZK

člen ZK
člen ZK

Výbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (15 členů):
předseda:
místopředseda:
členové:

tajemnice:

Bohumil Kašpar
Marek Pieter
Mgr. Věra Vohlídalová
Ing. Eva Burešová
Ing. Petr Beitl
Vladimír Malena
Martin Chaloupka
Mgr. Petr Haken
Aleš Hozdecký
Michal Wildner
Jaroslav Suchánek
Jindřich Zeman, DiS.
Milena Frenclová
Kateřina Klikarová
Mgr. Josef Svoboda
Mgr. Daniel David
Mgr. Jana Damborská

ČSSD
SLK
SOS
SOS
ODS
do 20. 4. 2012
ODS
od 24. 4. 2012
ODS
ODS
ODS
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
KSČM
KSČM
SLK
jana.damborska@kraj-lbc.cz

člen ZK
člen ZK

člen ZK
člen ZK

člen ZK
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vÝborY ZastuPitelstva libereckého kraje
a jejich Členové na období 2012 - 2016
Usnesením č. 23/IV/12/ZK byly zřízeny výbory Zastupitelstva Libereckého kraje
a stanoven počet členů výboru

Výbor ﬁnanční (15 členů):
předseda:
místopředseda:
členové:

Ing. Petr Beitl
nebyl zvolen
Ing. Stanislava Silná
Mgr. Bc. Kateřina Malá
RNDr. Michal Hron
Mgr. Jaromír Beran
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Josef Pilnáček
František Chot
Ing. Hana Vidnerová
Ing. Helena Šafaříková
RSDr. Sylva Moravcová
Mgr. Vladimír Richter
Bc. Petr Vyhnal

Výbor kontrolní (11 členů):
předseda:
místopředseda:
členové:

Ing. František Pešek
nebyl zvolen
Ing. Jiří Drda
Antonín Lízner
Ladislav Slánský
Mgr. Pavel Svoboda
Alena Dvořáčková
Ivana Jablonovská
JUDr. Jaroslav Švehla
Mgr. Hana Doležalová
Mgr. Věra Skřivánková

zvolen/a za
ODS
SLK
SLK
SLK
SLK
ZpLK
ZpLK
KSČM
KSČM
KSČM
ČSSD
ODS

člen ZK

člen ZK

zvolen/a za
KSČM

člen ZK

SLK
SLK
ČSSD
ČSSD
ZpLK
ZpLK
ODS
ODS
KSČM

Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport (15 členů):
zvolen/a za
předseda:
místopředseda:
členové:
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Mgr. Jaromír Dvořák
nebyl zvolen
Ing. Miloslav Louma
Mgr. Tomáš Vlček
Ing. Jan Mečíř
Milan Přívratský
Milan Kubát
Jiří Malec
Mgr. Miroslav Beran

SLK
SLK
SLK
SLK
ZpLK
ZpLK
ZpLK
KSČM

člen ZK

člen ZK

člen ZK

Mgr. Dana Lysáková
Ing. Ladislav Perk
Mgr. Danuše Hejlová
PaedDr. Jiří Týř
Mgr. Radek Cikl
Ing. Eva Bartoňová
Ing. Jana Čechová

KSČM
KSČM
KSČM
ČSSD
ČSSD
ODS

člen ZK

Výbor dopravy (15 členů):

zvolen/a za

předseda:
místopředseda:
členové:

ZpLK

člen ZK

SLK
SLK
SLK
SLK
ZpLK
ZpLK
KSČM
KSČM
KSČM
ČSSD
ČSSD
ODS
ODS

člen ZK
člen ZK
člen ZK

Ivan Kunetka
nebyl zvolen
Ing. František Chlouba
Ing. Luděk Sajdl
František Kaiser
Ing. Tomáš Hocke
Jindřich Berounský
PhDr. Miroslav Hudec
Ing. Miloš Tita
Josef Adamčík
Mgr. Jiří Vařil, MBA
Martin Sepp
Bohumil Kašpar
Bc. Jan Stejskal
Petr Karásek
Ing. Josef Jeníček

člen ZK

Výbor hospodářského a regionálního rozvoje (15 členů):
zvolen/a za
předseda:
místopředseda:
členové:

Ing. Eva Burešová
nebyl zvolen
Ing. Jiří Formánek
Jiří Vosecký
Jiří Ulvr
Ing. Blanka Nedvědická
Ing. Vladimír Opatrný
Blažena Hušková
Karel Nápravník
Alena Košťáková
JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
RNDr. Vít Příkaský
RNDr. Zdeněk Kadlas
Ing. Karel Dlouhý
Oldřich Čepelka

SLK
SLK
SLK
SLK
ZpLK
ZpLK
ZpLK
KSČM
KSČM
ČSSD
ČSSD
ODS
ODS

člen ZK

člen ZK
člen ZK
člen ZK
člen ZK
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Výbor zemědělství a životního prostředí (15 členů):
zvolen/a za
předseda:
místopředseda:
členové:

Vladimír Stříbrný
nebyl zvolen
Ing. Petr Válek
Zdeněk Vedral
Lenka Cincibusová
Šárka Mazánková
Ondřej Petrovský
Simona Jašová
Josef Souček
Lukáš Čížek
Roman Valach
Ing. Petr Máška
Jindřich Zeman, DiS.
Ing. Jaroslav Podzimek
Bc. Tomáš Hasil
Vladimíra Pachlová

SLK

člen ZK

SLK
SLK
SLK
ZpLK
ZpLK
ZpLK
KSČM
KSČM
KSČM
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ODS

člen ZK

Výbor zdravotnictví (15 členů):

zvolen/a za

předseda:
místopředseda:
členové:

KSČM

Jan Dvořák
nebyl zvolen
Ing. Alena Kuželová, MBA
Bc. František Kučera
Ing. Břetislav Václavík
MUDr. Martin Hrubý
Alexandra Jorgová
Halina Doležalová
Miloslav Ferles
Bc. Stanislav Mackovík
MUDr. Milada Rosenbergová
Mgr. Romana Žatecká
MUDr. Pavel Novák
Ing. Tomáš Sláma, MSc.
Jiří Stodůlka
MUDr. PhD. Jan Marušiak

SLK
SLK
SLK
SLK
ZpLK
ZpLK
ZpLK
KSČM
KSČM
ČSSD
ČSSD
ODS
ODS

člen ZK

člen ZK
člen ZK
člen ZK

Výbor sociálních věcí (15 členů):
zvolen/a za
předseda:
místopředseda:
členové:
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Pavel Petráček
nebyl zvolen
Jana Švehlová
Mgr. Radoslava Žáková
Lenka Malá
Iva Kreisingerová
Bedřiška Klíchová
PhDr. Miroslav Hudec

ČSSD
SLK
SLK
SLK
SLK
ZpLK
ZpLK

člen ZK

Lenka Ackermannová
Taťjána Nováková
Miloslava Hudáková
Lenka Zimmermannová
Radka Kotoučková
Mgr. Lenka Kadlecová
Mgr. Hana Moudrá
Mgr. Zora Machartová

ZpLK
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
ČSSD
ODS

člen ZK

Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury (16 členů):
zvolen/a za
předseda:
místopředseda:
členové:

André Jakubička
nebyl zvolen
Bc. Markéta Humpoláková
Ing. Petr Matyáš
Mgr. Daniel David
Jiří Lukeš
Ivana Jablonovská
Kateřina Klikarová
Helena Slavíková
Josef Svoboda
Ing. Miroslav Králík
Milena Frenclová
Mgr. Stanislav Valdman
Martin Chaloupka
Ing. Lidie Vajnerová, MBA

ZpLK
SLK
SLK
SLK
ZpLK
ZpLK
KSČM
KSČM
KSČM
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ODS

člen ZK

člen ZK
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kalendÁrium 2012
leden
6. – 8. ledna proběhl již 45. ročník Jizerské 50, který přilákal
5000 závodníků. Vítězem se v kategorii mužů stal český
závodník z Jablonce nad Nisou Stanislav Řezáč.
17. ledna přijal hejtman LK Stanislav Eichler spolu se
statutární náměstkyní Lidií Vajnerovou, náměstkem Vítem
Příkaským a členem Rady LK Zdeňkem Bursou v sídle Libereckého kraje J. E. Pascuala Ignacia Navarra Ríose, nového
velvyslance Španělského království v ČR a Alejandro Huerta,
radu pro ekonomické a obchodní záležitosti Španělského
království. Cílem návětěvy bylo zmapování případné
spolupráce LK a Španělského království v oblastech
ekonomiky, regionálního rozvoje nebo cestovního ruchu
a kultury.
26. ledna se konal sněm Sdružení obcí Libereckého kraje
za účasti náměstků hejtmana LK Víta Příkaského a Radka
Cikla a radního Jaroslava Podzimka.

Únor
10. února se v Domě kultury konal již VIII. ročník Hejtmanského plesu. Výtěžek plesu 177 800 Kč byl rozdělen mezi
vybrané organizace v Libereckém kraji – mezi Základní
školu a Mateřskou školu pro sluchově postižené v Liberci
a Hospicovou péči sv. Zdislavy – Liberec.
13. února předal hejtman LK Stanislav Eichler ocenění
Jaroslavu Zemanovi, majiteli ﬁrmy DETOA Albrechtice s.r.o.
Jaroslav Zeman získal v soutěži Ernst & Young titul Podnikatel roku 2011 Libereckého kraje.
16. února se pod záštitou náměstka hejtmana Víta Příkaského konalo 8. setkání starostů a místostarostů LK
21. února se sešli hejtman Pardubického kraje Radko
Martínek, Libereckého kraje Stanislav Eichler a Královéhradeckého kraje Lubomír Franc v Pardubicích u příležitosti
podpisu Dohody o dlouhodobé spolupráci Čechů a Poláků
během katastrof či živelních pohrom a jiných mimořádných
událostech mezi Královéhradeckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím.

březen
5. března proběhlo setkání Rady Libereckého kraje se
senátory a poslanci zvolenými za Liberecký kraj. Předmětem debaty byla aktuální témata z jednotlivých resortů.
6. března proběhlo v budově sídla LK setkání Rady Libereckého kraje se zástupci měst a obcí LK, kterým byly prezentovány informace a aktuality z jednotlivých resortů.
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8. března přijali hejtman LK Stanislav Eichler a jeho statutární náměstkyně Lidie Vajnerová velvyslance Argentinské
republiky v ČR - J. E. Vicente Espeche Gila. Předmětem
schůzky bylo především představení kraje a republiky
a možnosti vzájemné spolupráce.
13. března zahájilo Sdružení Českolipsko společná setkávání subjektů cestovního ruchu a tím podniklo další krok
na cestě za partnerstvím v aktivním regionu Neisseland – Českolipsko. První produktový seminář byl tematicky zaměřen
na Kulturu & dějiny, Řemesla & tradice a regionální
výrobky.
22. – 24. března se Liberecký kraj zúčastnil 12. ročníku
veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2012.
Nejúspěšnějšími výrobky byly polské uzeniny, drahé kameny z Jablonce n. N. a suvenýry z Liberce.

duben
Liberecký kraj získal ocenění v soutěži Zlatý erb 2012,
ze které si odvezl zvláštní cenu ministra pro místní rozvoj
Kamila Janovského za nejlepší turistickou prezentaci na
webových stránkách.
v dubnu byl zahájen roční projekt SLAĎ, který se zabývá
slaďováním pracovního a rodinného života zaměstnanců
Krajského úřadu Libereckého kraje. Partnery projektu jsou
liberecké Centrum Kašpar, o.s. a Střední odborná škola
a Gymnázium Liberec, p. o. Projekt SLAĎ je ﬁnancován z
Evropského sociálního fondu, ze státního rozpočtu a z rozpočtu Libereckého kraje.
16. dubna přivítal hejtman LK Stanislav Eichler spolu
s dalšími zástupci Libereckého kraje v sídle LK v Liberci oﬁciální delegaci švýcarského kantonu St. Gallen v čele s ministrem kantonální vlády pro resort stavebnictví Willi
Haagem. Strany zrekapitulovaly průběh uplynulé spolupráce a vytyčily těžiště pro spolupráci na období
2012/2013. Dohodly se na pokračování spolupráce
v projektu Partnerství, a to konkrétně na realizaci knihovnické konference, která se uskutečnila 9. - 12. května 2012
v Krajské vědecké knihovně v Liberci a dále jednali o problematice protipovodňových opatření.
25. dubna se radní pro zemědělství a životní prostředí
Jaroslav Podzimek zúčastnil Setkání zástupců Pardubického,
Libereckého a Královéhradeckého nad tématem enviromentální vzdělávání, výchova, osvěta a ekoporadenství.

květen
22. – 25. května navštívila Liberecký kraj delegace z Orenburské oblasti, partnerského regionu Libereckého kraje

v Rusku v čele s gubernátorem Jurijem Alexandrovičem
Bergem. V rámci návštěvy se uskutečnilo setkání s podnikateli LK, kterého se účastnili Sergej Vagin z ekonomického
úseku Velvyslanectví RF v ČR, generální konzul RF v Karlových Varech Sergej Ščerbakov a obchodní rada RF v ČR
Alexander V. Turov. Dále bylo podepsáno Memorandum
o spolupráci. Delegaci doprovázeli hejtman LK Stanislav
Eichler, náměstek hejtmana LK Vít Příkaský, radní Jaroslav
Podzimek a Pavel Petráček a ředitel Krajského úřadu LK
René Havlík.
23. května se již podeváté konal v budově Krajského úřadu
LK v Liberci a blízkém okolí tradiční Den otevřených dveří.
Široká veřejnost měla především možnost prohlédnout si
prostory budovy Krajského úřadu LK, vidět pracovní zázemí
členů rady a zastupitelstva kraje, seznámit se s činností IZS
a s dětmi se zúčastnit pestrého doprovodného programu.
26. května proběhl na sosnovském autodromu u České
Lípy již jedenáctý ročník „Dne s policií a ostatními složkami
integrovaného záchranného systému“, který přilákal stovky
návštěvníků. Součástí bylo vystoupení psovodů, zásah
u simulované dopravní nehody nebo vystoupená Martina
Šimůnka, trojnásobného mistra světa v trialu.
29. května přijal hejtman LK Stanislav Eichler italského
poutníka Gianluca Ratta na jeho cestě do Guinnesovy knihy
rekordů.

Červen
15. června se Liberecký kraj prezentoval na Czech Street
Party v Bruselu.
15. června byl Liberecký kraj oceněn za nejkomplexnější
systém veřejné dopravy v ČR pro rok 2012 v rámci
5. ročníku unikátní socioekonomické studie MasterCard
česká centra rozvoje. Diplom převzal náměstek hejtmana
LK Martin Sepp.
20. června převzal ředitel Krajského úřadu LK René Havlík
ocenění „Perspektivní organizace“. Hodnocení bylo provedeno podle modelu EFQM Excellence Model 2010
– „START“.
22. června proběhl již osmý ročník Krajských slavností,
v jejichž rámci byly prezentovány výrobky a potraviny
výrobců Libereckého kraje, pro návštěvníky byl připraven
bohatý program. Byli vyhlášeni výherci fotosoutěže studentů středních škol se sídlem v LK a poprvé bylo uděleno
ocenění Mistr rukodělné výroby Libereckého kraje.

Červenec
2. července byla vyhlášena v soutěži „Vesnice roku Libereckého kraje 2012“ obec Studenec. Soutěže se zúčastnilo
15 obcí. Obec Studenec zaujala komisi svým přístupem

k mládeži a dětem, fungováním řady sportovních oddílů
a klubů, rozvojem v oblasti spolkového života v obci
a zapojením místních obyvatel, strategickým koncepčním
rozvojem a péčí o životní prostředí a školství.
4. července vyhlásila vybraná komise výrobky, kterým byla
udělena značka Regionální potravina. Staly se jí Houbová
paštika - Jatky Lomnice a.s., Sýrový mls - Tomáš Pelikán,
Zemědělská farma, BIO kozí kefír - Pulíček Josef, Dědečkův
rohlík - Maškovo pekařství, Zrno z Lomnice - JVS Semilská
pekárna, s.r.o., Hruškový mošt - Moštovna Lažany, spol. s.r.o.
a Český česnek z Podkrkonoší - Jan Hradecký – Alena Mihulková.

srpen
2. srpna se v sídle LK setkal hejtman LK Stanislav Eichler
s Jerzy Tutajem, členem Rady Dolnoslezského vojvodství
zodpovědného za regionální rozvoj. Účelem jednání byla
prezentace přípravy strategie Dolnoslezského vojvodství
v souvislosti se sousedstvím s Libereckým krajem.
7. srpna si Liberecký kraj připomněl tragické povodně
v roce 2010 při pietním setkání v sídle LK.
15. srpna se hejtman LK Stanislav Eichler spolu se Stanislawem Tillichem, předsedou vlády Svobodného státu
Sasko, zúčastnil slavnostního startu 18. mistrovství Evropy
seniorů v lehké atletice v Žitavě.
22. srpna proběhla slavnostní ražba krajského platidla
– mince Krajánek, které je prvním krajským platidlem v ČR.
Motivy mince jsou hrady Trosky a Bezděz. Mince slouží
k propagaci LK a zároveň jako platidlo na hradech a zámcích.

Září
2. září proběhly jubilejní desáté Krajské dožínky v Bílém
Kostele a navštívilo je přes 1000 návštěvníků. Tradičně bylo
v rámci dožínek uděleno ocenění Nejlepší výrobek
Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství
roku 2012. Nejvyšší bodové ohodnocení získal výrobek Kitl
Meducínka, výrobce KITL s.r.o.
7. září byla v Liberci hejtmanem LK Stanislavem Eichlerem
v Libereckém OC Forum zahájena výstava terakotové
armády – celkem 12 vojáků, jednoho koně a samotného
císaře Čchin Š'-chuang-ti. Výstava trvala do 3. října 2012.
13. září Studijní návštěvu čínské delegace zabývající se
oblastí veřejné správy a eGovermentu přivítal v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci jeho ředitel René
Havlík. Třináctičlennou čínskou delegaci vedl Chen Gang,
zástupce náměstka Úřadu státní služby.
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15. září se uskutečnil již 12. ročník Memoriálu záchranářů
z Manhattanu – závodu hasičů, policistů a zdravotnických
záchranářů v běhu po schodech do 21. podlaží výškové
budovy (78 metrů) sídla Libereckého kraje v Liberci.
Vzácným hostem akce, kterou zahájila náměstkyně
hejtmana LK Lidie Vajnerová (SOS), byla Sherry Keneson-Hall,
kulturní attaché velvyslanectví USA v ČR.
17. – 22. září proběhl Týden bezpečnosti v Libereckém
kraji.
18. září byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže
Stavba roku Libereckého kraje 2012. Soutěže se zúčastnilo
11 staveb a první místo, tedy cenu Doc. Ing. arch. Karla
Hubáčka, Dr. h. c., získala Vila u lomu, Liberec – Vesec,
ASANO spol. s. r. o.
19. září získal Liberecký kraj druhé místo v ČR na základě
výsledků studie zaměřené na socioekonomický rozvoj
krajů ve v letech 2008-2012.
28. září Prezident České republiky Václav Klaus společně
s hejtmanem Libereckého kraje Stanislavem Eichlerem
a starostou města Chrastava Michaelem Canovem otevřel
nový secesní most přes řeku Jeřici v Chrastavě.

Říjen
1. října Hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler (ČSSD)
vyznamenal devět příslušníků složek Integrovaného
záchranného systému Libereckého kraje.
9. října získalo certiﬁkát Regionální produkt Jizerské hory
dalších 36 výrobců.
8. – 10. října Hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler
(ČSSD) společně s ředitelem Krajského úřadu Libereckého
kraje René Havlíkem, tajemníkem Bezpečnostní Rady
Libereckého kraje Rudolfem Broulíkem a zástupcem radiační, chemické a biologické ochrany AČR plukovníkem Miroslavem Knoppem přijali pozvání vojenského
představitele ČR při NATO a EU generálmajora Jiřího Balouna a navštívili sídlo Severoatlantické aliance v Bruselu.
12. – 13. října proběhly volby do krajských zastupitelstev.
26. října získalo šest osobností ocenění Pocty hejtmana
LK. Ocenění z rukou hejtmana Stanislava Eichlera převzali
kpt. Michal Košč – in memoriam, Ing. Luboš Novák, CSc.,
Ing. Vladimír Páral, prof. Dr. Jan Patočka DrSc., dr. h. c. – in
memoriam, RNDr. Ivan Šolc, CSc. a Bohumil Žloutek.

listopad
6. listopadu se konalo největší cvičení složek Integrovaného záchranného systému v r. 2012, kdy šlo o dvě
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souběžná cvičení pod stejným námětem. Z úrovně kraje
probíhalo cvičení „VODA 2012“ a z úrovně republiky cvičení „ZDROJE 2012“, které bylo řízeno Správou státních
hmotných rezerv.
7. listopadu vyhlásil Liberecký kraj výsledky srovnávacího
výzkumu Město pro byznys, vítězem se stalo město
Jablonec nad Nisou.
27. listopadu se konalo ustavující zastupitelstvo Libereckého kraje. Do 45 křesel usedli noví zastupitelé. Hejtmanem
Libereckého kraje byl pro 4. volební období zvolen
23 hlasy Martin Půta. Stejným počtem hlasů byli zvoleni
náměstci hejtmana Marek Pieter, Hana Maierová a Josef
Jadrný. Radními se stali Alena Losová, Petr Tulpa, Vladimír
Mastník a Ivana Hujerová.

Prosinec
4. prosince uskutečnil nově zvolený hejtman LK Martin
Půta svou první cestu po Libereckém kraji. V jednom dni
navštívil Jablonec nad Nisou a nejvýchodnější, nejjižnější,
nejzápadnější a nejsevernější obec kraje.
6. prosince se hejtman Martin Půta v Žitavě zúčastnil
Občanského fóra pro občany pořádaného Evropským
parlamentem.
11. prosince proběhlo setkání zástupců samospráv s nově
jmenovanou Radou Libereckého kraje v sídle LK. Zúčastnilo se na sto šedesát starostů měst a obcí Libereckého
kraje. Tématem setkání bylo nejen představení členů nové
Rady Libereckého kraje, ale také představení jejich vize
vedení resortů, které jim byly svěřeny.

kalendÁrium 2012 ve FotograFiích

Nově zvolený hejtman Martin Půta přebírá úřad
od odstupujícího hejtmana Stanislava Eichlera
v průběhu ustavujícího zastupitelsta
Libereckého kraje

Den otevřených dveří Krajského úřadu
Libereckého kraje

Krajské slavnosti
- předávání ocenění Mistr rukodělné výroby

Krajské slavnosti

Dožínkový průvod

Memoriál záchranářů z Manhattanu

Slavnostní otevření secesního mostu
v Chrastave prezidentem ČR Vaclavem Klausem

Den s policií a ostatními složkami IZS
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vZtahY s veŘejností
kontaktní centrum
Kontaktní centrum, pracoviště ve vestibulu budovy sídla
LK, zajišťuje přístup k informacím v oblasti vztahů občan
– veřejná správa. Je dostupné prostřednictvím telefonní
linky na čísle: 486 226 111 nebo na e-mailové adrese:
kc@kraj-lbc.cz.

internetové stránky libereckého kraje
www.kraj-lbc.cz
Internetové stránky Libereckého kraje jsou jedním
z nejdůležitějších nástrojů k propagaci kraje a poskytování
informací veřejnosti a médiím. Stránky fungují nejen jako
shromaždiště zákonem povinně zveřejňovaných informací, ale také jako přehled aktualit kraje a krajského úřadu,
informace o činnosti odborů krajského úřadu, představitelích kraje a jejich činnosti, např. přímé přenosy jednání
Zastupitelstva LK, ale také informace vztahující se
k regionu. Součástí stránek kraje je mimo jiné videogalerie,
kde mohli návštěvníci v roce 2012 shlédnout pravidelné
pořady mapující aktuální dění v kraji. Velice oblíbeným
virtuálním místem je webový portál Cestou necestou,
zřízený krajem pod adresou http://www.liberecky-kraj.cz/,
který nabízí podrobný přehled akcí a zajímavých míst po
celém Libereckém kraji, tipy na výlety i praktické rady pro
turisty v českém, anglickém, německém a polském jazyce.

informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty. V průběhu roku 2012 nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti ani odvolání proti rozhodnutí. V průběhu roku
2012 nebyla předmětem rozhodnutí soudu žádná žádost
o poskytnutí informace a nebyla poskytnuta žádná
výhradní licence. Byla podána 1 stížnost na postup při
vyřizování žádosti o informace. Výroční zpráva byla
projednána a schválena v radě kraje dne 22. 1. 2013, číslo
usnesení: 99/13/RK. Výroční zpráva je dostupná na webových stránkách LK na adrese:
http://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/page1113.

Podpora významných akcí v libereckém
kraji záštitami členů rady lk
Liberecký kraj v roce 2012 zaštítil a podpořil celkem 70
sportovních, kulturních, společenských či dobročinných
akcí, z čehož 39 bylo podpořeno záštitou hejtmanem LK
Stanislavem Eichlerem a 31 záštitou ostatními členy Rady
kraje. Jde o akce charakteristické pro Liberecký kraj, popř.
podporující spolupráci mezi regiony.

akce pro veřejnost v sídle libereckého kraje
měsíčník liberecký kraj
Dalším zdrojem informací pro veřejnost je pravidelně vydávaný Měsíčník Libereckého kraje. Díky měsíčnímu
nákladu více než 182 tisíc kusů se noviny zdarma dostávají
do poštovních schránek domácností v kraji.
Vedle fyzické podoby novin nabízí kraj také elektronickou
podobu ke stažení na adrese:
http://www.kraj-lbc.cz/mesicnik-libereckeho-kraje.

Zveřejňování informací
Pracovníci oddělení tiskového a vnějších vztahů odboru
kancelář hejtmana denně vydávaji aktuální komentované
tiskové zprávy a prohlášení. V roce 2012 zveřejnil kraj více
než 1 400 tiskových sdělení. Nejčastější dotazy novinářů
se v roce 2012 týkaly dopravy, stavu komunikací v Libereckém kraji a odstraňování škod po povodních v roce 2010.

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb.,
o svobodném přístupu k informacím
V roce 2012 bylo podáno celkem 54 žádostí o poskytnutí
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V květnu se konala tradiční akce určená pro širokou
veřejnost – již devátý ročník Dne otevřených dveří sídla
Libereckého kraje. Zájemci měli především možnost
prohlédnout si prostory budovy Krajského úřadu LK,
prohlédnout si pracovní zázemí členů rady a zastupitelstva
kraje, nebo se např. seznámit s činností Integrovaného
záchranného systému LK. Dále se s dětmi zúčastnit
pestrého doprovodného programu, kde nechyběla
prezentace libereckých uměleckých škol ve formě módní
přehlídky, tanečních i jiných vystoupení.
V prosinci navštívilo přes tisíc návštěvníků Vánoční trhy
2012, na kterých nabízeli své ručně vyrobené zboží klienti
zařízení sociálních služeb Libereckého kraje, např. domovy
pro seniory, pro zdravotně postižené, sdružení věnující se
širokému spektru klientů sociálních služeb. V dubnu se ve
stejném duchu konaly Velikonoční trhy.
Budova sídla LK také v průběhu roku 2012 hostila několik
výstav významných umělců i škol regionu. Jednou z nejvýznamnějších byla např. vernisáž konající se ke konci roku
a to k adventní výstavě dřevěných plastik a graﬁky
nazvané Václav Plechatý a kamarádi.
V sálech budovy sídla LK proběhla pro veřejnost řada konferencí a diskusí na aktuální témata.

udělení ocenění Pocty hejtmana
libereckého kraje

ocenění, která získal liberecký kraj
v roce 2012

Hejtman Libereckého kraje každoročně uděluje vybraným
významným osobnostem spjatým s Libereckým krajem
zlaté dukáty hejtmana spolu s oceněním, které vyjadřuje
uznání a respekt těmto osobnostem za zásluhy v oblastech
jejich působení. Akce se v roce 2012 konala 25. října
a oceněni byli: kpt. Michal Košč – in memoriam za hrdinské
činy a chrabrost ve službách 1. československého armádního sboru; Ing. Luboš Novák, CSc. za významný přínos
v oblasti vědy a výzkumu; Ing. Vladimír Páral za celoživotní
přínos v oblasti literatury; prof. Dr. Jan Patočka DrSc., Dr. h. c.
– in memoriam za celoživotní přínos v oblasti ﬁlosoﬁe
a lidských práv; RNDr. Ivan Šolc, CSc. za celoživotní přínos
v oblasti fyziky, matematiky a astronomie a Bohumil Žloutek
za celoživotní přínos v oblasti kulturního dědictví.

V dubnu Liberecký kraj získal ocenění v soutěži Zlatý erb
2012, ze které si odvezl zvláštní cenu ministra pro místní
rozvoj Kamila Janovského za nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách.

Záslužné medaile libereckého kraje
Liberecký kraj každým rokem oceňuje především členy
složek Integrovaného záchranného systému Libereckého
kraje. Záslužnými medailemi kraj vyjadřuje uznání za aktivní činnost, která je zaměřena na ochranu životů, zdraví
a majetku občanů. Hejtman Libereckého kraje předal
během slavnostního setkání v budově sídla Libereckého
kraje 1. 10. 2012 záslužné medaile prvního a druhého
stupně devíti oceněným. Záslužnou medaili I. stupně získali nprap. Petr Chodur za záchranu lidských životů a Pavel
Kurﬁřt za záchranu lidského života. Záslužnou medaili II.
stupně získali Ludvík Halmich, plukovník PO ve výslužbě,
za dlouholetou příkladnou práci ve prospěch složek IZS
a ochrany obyvatelstva v Libereckém kraji, plk. Mgr. Petr
Jakubec za dlouhodobou příkladnou práci ve prospěch
složek IZS Libereckého kraje, MUDr. Lucie Langová za příkladnou práci v ZZS Libereckého kraje a řízení zásahu při
hromadném onemocnění dětí , kpt. Mgr. Kurt Malina za
dlouhodobou příkladnou práci ve prospěch složek IZS
Libereckého kraje, Bc. Zbyněk Řeha za dlouhodobou
příkladnou práci ve prospěch složek IZS Libereckého kraje,
MUDr. Eva Tauchmanová za dlouhodobou a příkladnou
práci při poskytování přednemocniční a nemocniční péče
a za výrazné přispění ke zkvalitnění a standardizaci neodkladné péče ZZS Libereckého kraje a MUDr. Jiří Waschmuth za dlouholetý přínos v oboru urgentní medicíny,
medicíny katastrof a hromadných neštěstí v rámci ZZS
Libereckého kraje.

V červnu byl Liberecký kraj oceněn za nejkomplexnější systém veřejné dopravy v ČR pro rok 2012 v rámci 5. ročníku
unikátní socioekonomické studie MasterCard česká centra
rozvoje.
V červnu získal Krajský úřad LK ocenění „Perspektivní organizace“. Hodnocení bylo provedeno podle modelu
EFQM Excellence Model 2010 – „START“. V rámci KÚ LK byly
hodnoceny tyto oblasti: vedení, strategie, pracovníci, partnerství a zdroje, procesy a služby, výsledky, zákazníci – výsledky, pracovníci – výsledky, KÚ LK – výsledky, klíčové
výsledky.
V září získal Liberecký kraj druhé místo v ČR na základě výsledků studie zaměřené na socioekonomický rozvoj krajů
v letech 2008-2012.
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hosPodaŘení libereckého kraje Za rok 2012
Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2012 již mohl do
značné míry vycházet z ekonomické reality roku 2011
a relativně stabilního, i když velmi slabého, ekonomického
výhledu České republiky na rok 2012. Největší negativní
vliv na přípravu rozpočtu kraje, a to jak s dopadem na příjmovou, tak výdajovou stránku, měly změny zejména daňových zákonů. Konkrétně to bylo zvýšení snížené sazby
DPH z 10 % na 14 % od 1.1.2012 při současném razantním
snížení podílů krajů na výnosech z této daně z 8,92 % na
8,29 %, což znamenalo více než sedmiprocentní pokles
podílu na této dani. Přitom právě DPH tvoří u krajů téměř
50 % daňových tzn. vlastních výnosů, které jsou stěžejními
z hlediska jejich využití při plánovaných výdajích na provoz, opravy a investice do středních škol, domovů důchodců, ústavů sociální péče, záchranné zdravotní služby,
silnic II. a III. třídy, muzeí, knihoven a galerií.
I na základě těchto změn a výhledu byl rozpočet kraje
2012 sestaven s očekáváním nižších příjmů pro rok 2012
oproti roku 2011 při respektování zásady vyrovnanosti
rozpočtu kraje a obezřetnosti nastaveného příjmového
a výdajového rámce rozpočtu Libereckého kraje na rok
2012. Očekávané daňové příjmy schváleného rozpočtu
Libereckého kraje byly pro rok 2012 schváleny v celkovém
objemu 2 076 000 tis. Kč, včetně částky 1 000 tis. Kč správních poplatků, což bylo o 47 400 tis. Kč méně, než schválený rozpočet na rok 2011. Skutečný vývoj daňových
příjmů kraje v roce 2012 byl téměř shodný s rokem 2011
a skutečné plnění daňových příjmů kraje dosáhlo k 31. 12.
2012 výše 2 194 817 tis. Kč, včetně 6 392 tis. Kč daně
z příjmů právnických osob hrazenou krajem.
Celkové skutečné příjmy kraje v roce 2012 dosáhly
objemu 6 856 285 tis. Kč, z nichž jako každoročně největší
podíl představovaly přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu. Jednalo se zejména o dotace na přímé náklady na
vzdělávání poskytované Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy na ﬁnancování škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi nebo svazky obcí, které představovaly objem ﬁnančních prostředků ve výši 3 269 353,9 tis.
Kč, dotace na ﬁnancování soukromých škol v regionu za
rok 2012, které představovaly částku 144 242 tis. Kč, dotace
na asistenty pedagogů pro děti se sociálním znevýhodněním a podpory sklářských oborů ve výši 10 908 tis. Kč.
Ministerstvem dopravy byl v roce 2012 poskytnut příspěvek na úhradu ztráty dopravců z provozu veřejné drážní
dopravy v kraji ve výši 89 623 tis. Kč. I v roce 2012 obdržel
Liberecký kraj ﬁnanční prostředky související s vypořádáním a likvidací srpnových povodní roku 2010 na území
Libereckého kraje, když mu byly poskytnuty ﬁnanční
prostředky Ministerstvem pro místní rozvoj na obnovu
území ve výši 148 048 tis. Kč, které byly využity na rekonstrukce a opravy mostů na silnicích II. a III. třídy (tento podíl
MMR tvoří pouze 50 %). Současně v roce 2012 obdržel kraj
ﬁnanční prostředky také z Fondu Solidarity v úhrnném
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objemu 150 595 tis. Kč, z čehož 90 415 tis. Kč bylo určeno
obcím. Přibližně 30 106 tis. Kč tvoří ostatní dotace poskytované státním rozpočtem prostřednictvím ostatních
ústředních orgánů státní správy mj. Ministerstvem práce a
sociálních věcí, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem kultury a Ministerstvem ﬁnancí, v rámci státní dotační politiky. Dotací ze
státního rozpočtu byly kryty i výdaje kraje resp. krajského
úřadu spojené s přeneseným výkonem státní správy ve
výši 60 887 tis. Kč, což je o 1 988 tis. Kč méně než v roce
2011. V roce 2012 byly kraji dále poskytnuty zálohové
a zpětně proplacené platby za realizaci projektů spoluﬁnancovaných z prostředků EU v celkovém objemu
240 742 tis. Kč.
Výše uvedené příjmy v podobě účelových dotací byly zároveň zahrnuty do výdajové části rozpočtu kraje se zachováním jejich účelu, který je striktně určen jednotlivými
poskytovateli ﬁnančních prostředků.
Z vlastních příjmů kraje, resp. zdrojů, pokryl kraj výdaje na
příspěvky na provoz krajem zřízených příspěvkových
organizací v resortech školství, sociální péče, dopravy, kultury, životního prostředí a zdravotnictví, které dosáhly
celkového objemu 963 717 tis. Kč, zajištění drážní
a autobusové dopravní obslužnosti ve výši 529 130 tis. Kč,
bez zahrnutí státní dotace 89 623 tis. Kč na pokrytí ztráty
z osobní drážní dopravy, přímé vlastní kapitálové výdaje
za 137 094 tis. Kč a zajištění spoluﬁnancování, včetně nezpůsobilých výdajů, projektů spoluﬁnancovaných Evropskou unií v objemu 119 439 tis. Kč. Činnosti zastupitelstva,
krajského úřadu včetně výkonů vlastních působností kraje
byly kryty ﬁnančními prostředky ve výši 461 922 tis. Kč.
Mezi výkony vlastní působnosti patří např. výdaje na zajištění mimořádných oprav na silnicích II. a III. třídy po zimě
(10 000 tis. Kč), krajského programu BESIP včetně kampaně
proti nepřiměřené rychlosti (13 450 tis. Kč), výdaje spojené
s integrovaným dopravním systémem a kartového centra
(20 948 tis. Kč), podpory sportu a sportovních areálů (17
818 tis. Kč), výdaje na výměny oken v resortu školství
(22 000 tis. Kč), zajištění regionální funkce knihoven a podpory českých divadel (7 200 tis. Kč), lékařskou pohotovostní službu (11 800 tis. Kč) nebo výdaje na ošetření
podnapilých osob (5 000 tis. Kč). Liberecký kraj nad rámec
vlastních prostředků také ﬁnancoval „program“ komplexní
revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje z úvěrových prostředků, které v roce 2012
dosáhly výše 230 739 tis. Kč oproti 13 120 tis. Kč v roce
předchozím. Příjmy i výdaje kraje roku 2012 byly dále výrazně ovlivněny systémem centrálního nákupu energií,
tzn. plynu a elektrické energie, které kraj nakupuje a následně přefakturovává svým organizacím s celkovým ﬁnančním plněním ve výši 193 123 tis. Kč v roce 2012.

Obdobně byly z vlastních zdrojů kraje ﬁnancovány výdaje
z krajem zřízených peněžních fondů, a to krizového fondu
ve výši 5 978 tis. Kč, fondu ochrany vod ve výši 15 974 tis.
Kč, fondu požární ochrany ve výši 14 044 tis. Kč, lesnického
fondu ve výši 6 997 tis. Kč, grantového fondu ve výši 85 284
tis. Kč, fondu kulturního dědictví ve výši 6 442 tis. Kč a sociálního fondu ve výši 3 482 tis. Kč.
Zejména prostřednictvím peněžních fondů se tak rozpočet
kraje, formou vlastní dotační politiky, podílel na neinvestičním i investičním rozvoji regionu.
V průběhu roku 2012 bylo na úrovni zastupitelstva a rady
kraje operativně provedeno celkem 331 rozpočtových
změn, které reagovaly na skutečnosti, které ovlivňovaly
hospodaření a rozpočet kraje, ať to byly změny týkající se
zapojení obdržených účelových dotací nebo jiných změn
parametrů závazných a speciﬁckých ukazatelů příjmů a výdajů rozpočtu kraje. Celkové skutečné příjmy kraje v roce
2012 dosáhly objemu 6 856 285 tis. Kč a celkové skutečné
výdaje kraje v roce 2012 dosáhly úrovně 7 022 239 tis. Kč.
Saldo příjmů a výdajů kraje dosáhlo v roce 2012 výše – 165
954 tis. Kč. Výsledné záporné saldo hospodaření kraje je
kryto změnou stavu ﬁnančních prostředků na bankovních
účtech kraje a ﬁnančními prostředky z částečného čerpání
úvěrových zdrojů na „program“ revitalizaci mostů na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje.
Zůstatky na základních běžných účtech kraje k 31. 12. 2012
činily 1 005 837 tis. Kč a zůstatky běžných účtů peněžních
fondů kraje činily 79 682 tis. Kč. Výše zůstatků byla výrazně
ovlivněna mj. přijatými zálohovými platbami v předchozích obdobích na realizaci dopravních staveb spoluﬁnancovaných z Regionálního operačního programu ve výši
142 025 tis. Kč a zálohovými platbami od ostatních řídících

orgánů vybraných operačních programů, které souvisely
mj. s realizací Globálních grantů, projektů v oblasti sociální
péče a vzdělávání v úhrnné výši 81 793 tis. Kč, přičemž výdaje na uvedené projekty budou realizovány v roce 2013.
Zbývající část zůstatků deponovaných na bankovních účtech kraje dále z velké většiny kryjí smluvně vázané akce a
projekty, zejména těch spoluﬁnancovaných z fondů EU, jejichž realizace se neuskutečnila v roce 2012, které mají být
realizovány až v roce 2013.
Další informace a rozbory jsou uvedeny v tabulce „Bilance
příjmů a výdajů rozpočtu Libereckého kraje za rok 2012“
a v grafu „Podíl jednotlivých sdílených daní a poplatků na
celkových daňových příjmech Libereckého kraje v roce
2012“.
Hospodaření kraje za rok 2012 je každoročně přezkoumáváno Ministerstvem ﬁnancí České republiky. Z jeho dosavadního průběhu vyplývá, že v hospodaření Libereckého
kraje nebyly doposud zjištěny závažné nedostatky s tím,
že konečný výsledek tohoto přezkumu bude znám až s termínem projednání závěrečného účtu kraje za rok 2012. Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2012 bude
předložen orgánům kraje k projednání v červnu 2013.
Nad rámec zákonem stanovené povinnosti přezkoumávání hospodaření kraje Ministerstvem ﬁnancí má Liberecký
kraj sjednánu ratingovou společnost Moody´s Investors
Service Limited, která každoročně provádí analýzu ﬁnančních i neﬁnančních toků a závazků kraje, na základě které
uděluje kraji ratingové hodnocení. Na základě výsledků těchto analýz byl i v roce 2012 kraji potvrzen lokální, národní
rating na stupni Aa1.cz se stabilním výhledem, což je
druhá nejvyšší možná známka.

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Libereckého kraje za rok 2012
v tis. kč
schválený
rozpočet

upravený
rozpočet

skutečnost

Plnění (%)

2 076 000

2 082 465

2 194 817

105,40%

Nedaňové příjmy

166 991

330 072

353 309

107,04%

Kapitálové příjmy

0

19 541

19 548

100,04%

84 887

4 289 139

4 288 611

99,99%

Příjmy celkem po konsolidaci

2 327 878

6 721 217

6 856 285

102,01%

Běžné výdaje

2 136 130

6 774 705

6 358 366

93,85%

144 873

1 313 386

663 873

50,55%

2 281 003

8 088 091

7 022 239

86,82%

46 875

-1 366 874

-165 954

x

ukazatel
Daňové příjmy

Přímé dotace

Kapitálové výdaje
výdaje celkem po konsolidaci
saldo příjmů a výdajů
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Vynaložené ﬁnanční prostředky z rozpočtu kraje k 31. 12. 2012 dle jejich využití
využití vynaložených prostředků

výdaje v tis. kč

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
- výdaje na mzdy a platy v oblasti základního vzdělávání a předškolní výchovy (MŠ)
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - výdaje na mzdy a platy středního školství
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - výdaje příspěvkových organizací kraje
Výdaje na dopravní územní obslužnost
Budovy, haly a stavby
Neinvestiční transfery obcím
Neinvestiční transfery neﬁnančním podnikatel. subjektům – právnickým osobám
Nákup ostatních služeb
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Plyn
Investiční transfery obcím
Opravy a udržování
Elektrická energie
Investiční transfery neﬁnančním podnikatel. subjektům –právnickým osobám
Neinvestiční transfery občanským sdružením
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti
Výdaje z ﬁnančního vypořádání minulých let mezi RR, obcemi a DSO
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových období
Ostatní úroky a ostatní ﬁnanční výdaje
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Neinvestiční transfery vysokým školám
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Úroky vlastní
Konzultační, poradenské a právní služby
Nákup materiálu
Investiční transfery občanským sdružením
Ostatní výdaje

2 222 639
1 098 492
1 068 514
618 753
453 001
210 310
190 248
160 187
134 610
104 155
95 885
91 413
89 222
57 727
53 262
36 145
31 463
29 538
29 061
21 008
18 570
15 964
13 335
12 493
12 360
11 134
11 032
131 720

celkem vynaložené ﬁnanční prostředky dle účelu

7 022 239
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Vynaložené ﬁnanční prostředky z rozpočtu kraje k 31. 12. 2012 dle odvětví
využití vynaložených prostředků
Zemědělství a lesní hospodářství
Cestovní ruch
Silnice
Silniční doprava
Železniční doprava
Ostatní záležitosti v dopravě
Vodní hospodářství
Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání
Školy zajišťující střední vzdělávání
Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže
Vyšší odborné školy
Základní umělecké školy
Ostatní záležitosti ve vzdělávání
Kultura a ochrana památek
Tělovýchova a zájmová činnost
Zdravotnictví
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Sociální péče a pomoc a sociální zabezpečení
Opatření pro krizové stavy, požární ochrana a integrovaný záchranný systém
Veřejná správa a služby
Ostatní jinde nezařazené
celkem vynaložené ﬁnanční prostředky dle odvětví

výdaje v tis. kč
11 218
7 773
796 572
287 123
365 208
21 585
16 450
1 980 501
1 186 090
456 228
18 550
134 269
184 957
137 515
84 266
275 741
59 408
16 957
307 573
120 547
282 897
270 811
7 022 239
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Vybrané ukazatele z rozvahy Libereckého kraje k 31. 12. 2012 (AKTIVA)
v tis. kč
a. stÁlÁ aktiva
z toho:
dlouhodobÝ nehmotnÝ majetek
Software
Ocenitelná práva
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobÝ hmotnÝ majetek
Pozemky
Kulturní předměty
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobÝ FinanČní majetek
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
dlouhodobé PohledÁvkY
Poskytnuté návratné ﬁnanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Ostatní dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
b. obĚŽnÁ aktiva
z toho:
ZÁsobY
Materiál na skladě
krÁtkodobé PohledÁvkY
Odběratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Poskytnuté návratné ﬁn. výpomoci
Daň z přidané hodnoty
Poskytnuté zálohy na transfery (dotace)
Náklady příštích období
Dohadné účty aktivní
Ostatní výše neuvedené
krÁtkodobÝ FinanČní majetek
Jiné běžné účty
Základní běžný účet
Běžné účty peněžních fondů
Ceniny
Úhrn aktiv
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3 169 465,77
161 663,94
46 571,35
64,80
51 283,45
63 744,34
1 128 767,64
17 539,71
534,43
374 980,18
72 534,91
663 158,31
20,10
1 589 966,83
1 589 966,83
289 067,36
2 513,63
22 000,00
70,00
264 483,73
2 486 420,83
2 259,04
2 259,04
1 397 521,94
758,92
25 043,45
10 314,40
260,00
817,85
59 645,77
1 403,52
1 299 261,05
16,98
1 086 639,85
1 083,49
1 005 837,17
79 681,68
37,51
5 655 886,60

Vybrané ukazatele z rozvahy Libereckého kraje k 31. 12. 2012 (PASIVA)
v tis. kč
c. vlastní kaPitÁl
z toho:
jmení ÚČetní jednotkY a uPravující PoloŽkY
Jmění účetní jednotky
Transfery (dotace) na pořízení dlouhodobého majetku
Oceňovací rozdíly při změně metody
Opravy minulých období
FondY ÚČetní jednotkY
Ostatní fondy
vÝsledkY hosPodaŘení
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
d. ciZí Zdroje
z toho:
dlouhodobé ZÁvaZkY
Dlouhodobé úvěry
Ostatní dlouhodobé závazky
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
krÁtkodobé ZÁvaZkY
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy
Zaměstnanci
Jiné závazky vůči zaměstnancům
Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění
Jiné přímé daně
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (dotace)
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé závazky
Úhrn Pasiv

2 949 834,75
2 062 098,08
2 358 320,38
467 378,29
-760 324,56
-3 276,03
79 681,68
79 681,68
808 054,98
294 916,03
513 138,96
2 706 051,85
2 098 820,73
900 080,06
38 770,00
1 159 970,67
607 231,13
25 465,02
34 480,98
253,43
17,85
5 079,84
1 442,47
8 567,68
326 799,98
6 391,22
188 757,39
9 975,27
5 655 886,60
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Školství, mlÁdeŽ a ZamĚstnanost
V roce 2012 se v resortu školství i nadále odrážely nízké
počty žáků způsobené nepříznivým demograﬁckým vývojem posledních let. V různých věkových kategoriích se však
vliv demograﬁckého vývoje projevuje rozdílně. Nejvýraznější úbytek žáků pociťovaly střední školy, naopak v předškolním a základním vzdělávání již došlo k mírnému
nárůstu počtu dětí a žáků. Ten byl způsoben nastoupením
silnějších ročníků dětí narozených v letech 2006 až 2009.
V roce 2012 byl Zastupitelstvem Libereckého kraje pod
usnesením č. 89/12/ZK ze dne 20. 3. 2012 schválen Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Libereckého kraje 2012. V souladu s jeho prioritami se
projevila úprava kapacit oborů ve vybraných středních
školách navržená v rámci poslední optimalizace škol.
Pro zvyšování kvality vzdělávání byly v Libereckém kraji
rozšířeny jednotné přijímací zkoušky na další maturitní
obory, vyjma oborů s talentovou zkouškou.
Na podporu odborného vzdělávání je pokračováno
především programem Techyes. Jeho nejvýznamnější
aktivitou v roce 2012 se stal projekt NadoTECH, zviditelňující devět Libereckým krajem zřizovaných středních
škol, které nabízí Stipendijní program pro žáky ve vybraných oborech vzdělání. Pod hlavičkou TECHyes proběhl
i již šestý ročník veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí – EDUCA 2012 MYJOB Liberec, uskutečněný v prostorách liberecké Tipsport arény. Šestého ročníku veletrhu
se zúčastnilo 73 středních a vysokých škol a dalších vzdělávacích zařízení a 45 ﬁrem a institucí. Návštěvnost akce
za celé tři dny dosáhla přes 10 000 zájemců o práci a vzdělávání. Dále proběhly již tradiční akce Automobileum
2012 či Škola roku Libereckého kraje, v níž ocenění
a ﬁnanční odměnu ve výši 500 000,- Kč získala Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300,
příspěvková organizace.
Ve spolupráci se školami a školskými zařízeními kraje
bylo ve školním roce 2011/2012 zorganizováno celkem
41 okresních a 56 krajských postupových kol předmětových olympiád a uměleckých přehlídek vyhlášených
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Na jejich
realizaci obdržel Liberecký kraj neinvestiční dotaci ve
výši 1 095 000,- Kč pro školní rok 2011/2012. Ze svého
rozpočtu vyčlenil kraj na podporu práce s talentovanou
mládeží a na dofinancování soutěží částku 300 000,- Kč.
V Grantovém fondu Libereckého kraje Program č. 10 – podpora
projektů v resortu školství byla pro rok 2012 v oblasti
volného času alokována částka 3 000 000,- Kč. Maximální
výše podpory byla Výzvou stanovena na 50 000,- Kč ve
dvou vypsaných předmětech podpory:
Volnočasové aktivity a Společné aktivity dětí, rodičů, škol
a školských zařízení a komunitní funkce škol a školských
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zařízení. Celkem bylo přijato 285 projektů. Schválené
projekty hodnotil Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Libereckého kraje, který navrhl k podpoře celkem
191 projektů.
Z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost byly v roce 2012 vyhlášeny další
čtyři výzvy k předkládání projektů v celkovém objemu
125 000 000,- Kč v globálních grantech: Zvyšování kvality
ve vzdělávání v Libereckém kraji II, Rovné příležitosti dětí
a žáků v Libereckém kraji II, Další vzdělávání pracovníků
škol a školských zařízení v Libereckém kraji II a Podpora
nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji. Zároveň
probíhala realizace projektů Libereckého kraje. V únoru
2012 byl ukončen projekt Informační a vzdělávací portál
Libereckého kraje, v němž vznikl portál EDULK.cz. V září
pak byl ukončen projekt Zvyšování kompetencí vedoucích
pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje
v oblasti řízení a personální politiky, v němž se vzdělávali
manažeři škol. Realizován byl i projekt Hodnocení kvality
vzdělávání v Libereckém kraji, v rámci něhož probíhá
vlastní zavádění standardů kvality na dvaceti středních
školách. Dalším pokračujícím projektem je projekt
Poradenství v Libereckém kraji zaměřený na rozvoj
poradenských služeb a řešení nedostatečné personální
kapacity jednotlivých poradenských zařízení. Projektem se
podařilo rozšířit poradenská zařízení o 20 pracovních
pozic, pořádáno bylo 25 kurzů zaměřených na zvyšování
kompetencí a výměnu zkušeností. Rovněž došlo k dovybavení technikou, diagnostickými testovými materiály
a dalšími pomůckami poradenských zařízení či zajištění
externí supervize v celkové částce 2 200 000,- Kč.
Na provozní neinvestiční výdaje bylo školám a školským
zařízením zřizovaných krajem poskytnuto více než
274 000 000,- Kč. V roce 2012 byla zahájena realizace akce
„Výměna otvorových výplní u vybraných příspěvkových
organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu“
za téměř 70 000 000,- Kč bez DPH. V roce 2012 proběhla
výměna otvorových výplní na 5 školách v celkové hodnotě
29 000 000,- Kč bez DPH.
Výměna u zbývajících 6 příspěvkových organizací bude
dokončena v roce 2013. Z rozpočtu kraje bylo dále poskytnuto na investiční akce téměř 23 000 000,- Kč. Z tohoto
ﬁnančního objemu byly realizovány investiční akce za více
než 18 000 000,- Kč. V roce 2012 bylo například rekonstruováno sociální zařízení u Střední zdravotnické školy v Turnově,
střecha a atika u Vyšší odborné školy mezinárodního
obchodu a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou a byla
zajištěna statika stropních konstrukcí u Střední průmyslové
školy stavební v Liberci.

Výuka v základní škole

Praxe žáků střední školy
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Zdravotnictví, tĚlovÝchova a sPort
Rozvoj zdravotnických služeb,
podpora kvality péče
Liberecký kraj významně podporuje rozvoj zdravotnických
služeb poskytovaných prostřednictvím zdravotnických
zařízení a podílí se tak na zajišťování vysokého standardu
kvality poskytované péče. V roce 2012 investoval Liberecký
kraj do fungování, podpory a rozvoje zdravotnictví
249 785 082 Kč.
v tomto ﬁnančním objemu je kromě investičních
dotací především zahrnuto:
1)171 878 000 Kč
- na provozní příspěvky příspěvkovým organizacím kraje,
2) 5 000 000 Kč
- na ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci,
3) 11 800 000 Kč
- na lékařskou pohotovostní službu,
4) 1 569 414 Kč
- na Podporu preventivních a léčebných programů z grantového fondu kraje
Zdravotnická záchranná služba LK pokračuje ve spolupráci
s LK na projektu - Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje – Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace
technologií pro příjem tísňového volání základních složek
integrovaného záchranného systému Libereckého kraje.
V souladu s tímto projektem dojde k přestěhování
krajského operačního střediska z Husovy ulice do vily
v Klášterní ulici. Zdravotnické záchranné službě se dále
podařilo obnovit akreditaci Ministerstva zdravotnictví pro
pořádání dlouhodobého kvaliﬁkačního kurzu „Řidič vozidla
dopravy nemocných a raněných“ a dále získala akreditaci
ke specializované způsobilosti lékařů v oboru urgentní
medicína, čímž se stává soběstačná v kvaliﬁkačním i dalším
vzdělávání těchto profesí.

lita) hodnocení kvality lůžkových zařízení. Projekt podporuje informovanost a aktivní přístup pacientů ke svému
zdraví a zároveň umožňuje zdravotnickým zařízením prostřednictvím zpětné vazby od pacientů své služby dále
zlepšovat. Výsledky průzkumu jsou veřejně dostupné pro
naše občany.
Také Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa kráčí směrem
zkvalitňování péče a dobrovolně se připravuje na splnění
standardů kvalitní a bezpečné péče. Liberecký kraj podporuje tuto aktivitu jak morálně, tak i ﬁnančně.
Liberecký kraj již druhým rokem podporoval podmínky
pro nástup lékařů – absolventů do rezidentských vzdělávacích programů v oborech všeobecný praktický lékař
a praktický lékař pro děti a dorost. Liberecký kraj poskytuje
též administrativní podporu v procesu získání tzv. akreditace zdravotnických zařízení, která je předpokladem pro
specializační vzdělávání mladých lékařů v terénu.

Zdravotní politika
– podpora veřejného zdraví
Investice do podpory veřejného zdraví je již desátým
rokem realizována naplňováním programu Dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu obyvatel Libereckého
kraje. V rámci tohoto programu kontinuálního zkvalitňování podmínek pro zdraví v Libereckém kraji bylo v roce
2012 realizováno mnoho zajímavých akcí a projektů, jako
např. podpora prevence vzniku osteoporózy, nádorů ženských orgánů a prevence zubních kazů, prevence obezity
u školních dětí.
Za významnou akci je považováno otevření protialkoholní
a protitoxikomanické Záchytné stanice v Krajské nemocnici Liberec, která bude sloužit pro klienty Liberecka, Jablonecka a Turnovska.

V Léčebně respiračních nemocí ve Cvikově se podařilo díky
rekonstrukci sauny v dětské části léčebny zkvalitnit a zpříjemnit nabídku poskytovaných služeb. Rekonstrukcí dvou
výtahů bude zajištěna bezpečnost jak pacientů, tak personálu. Léčebna respiračních nemocí již třetím rokem
úspěšně realizuje vzájemná setkání a akce v rámci českoněmeckého projektu „Aktivní mosty“. Projekt čítá dosud
12,5 tisíc účastníků na obou stranách.

Správní oddělení odboru zdravotnictví zajišťuje především
výkon přenesené působnosti. V roce 2012 tato činnost
konkrétně představovala:

V roce 2012 podpořil Liberecký kraj průzkum spokojenosti
pacientů „Kvalita očima pacientů“ v Krajské nemocnici Liberec. Nemocnice se stala držitelem certiﬁkátu „Spokojený
pacient“ a získala Rating A+ (významně nadstandartní kva-

• vydání 174 nových registrací a nových oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 40 změn, 38 zrušení,
• celkem 14 rozhodnutí ve věci odvolání proti lékařským
posudkům, z toho 9 rozhodnutí o profesionalitě nemoci,
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Další činnosti ve zdravotnictví
– přenesená působnost

4 rozhodnutí o posudku lékaře pracovně lékařských
služeb a 1 rozhodnutí o odvolání proti ukončení dočasné
pracovní neschopnosti,
• řešení celkem 12 stížností, z toho 1 oprávněná, 1 neoprávněná, 1 odložená, k 1 zasláno vysvětlující stanovisko, 1 podnět k ustanovení Nezávislé odborné komise,
1 předána pro nepříslušnost na ČSSZ a 6 předáno k přímému vyřízení poskytovateli zdravotních služeb,
• územní znalecké komise – 1 komise ustavena, byla projednána, 3 komise projednány z roku 2011, s platností
zákona č. 372/2011 Sb., od 1. 4. 2012 je nahrazují Nezávislé odborné komise – 1 podnět k ustanovení Nezávislé
odborné komise,
• organizační zajištění 49 výběrových řízení před uzavře-

ním smlouvy o úhradě a poskytování zdravotní péče
mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními pojišťovnami, na základě hlasování bylo vydáno celkem
5 nedoporučujících stanovisek pro poskytovatele zdravotních služeb,
• převzetí zdravotnické dokumentace od 5 lékařů, rozesláno 3500 ks zdravotnické dokumentace na žádost pacientů nově zvoleným poskytovatelů zdravotních služeb,
• provedení celkem 14 plánovaných kontrol a 1 kontrola
mimořádná.

Příklady významných dotací do zdravotnictví v Libereckém kraji v roce 2012
Poskytnuté ﬁnanční
prostředky

subjekt

iČ

název projektu

Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a.s.

27283518

Rekonstrukce prostor LDN

23 592 000,00

Krajská nemocnice Liberec,
a.s.

27283933

Nákup mobilního CT přístroje

18 000 000,00

Krajská nemocnice Liberec,
a.s.

27283933

Vybavení protialkoholní
a protitoxikomanické záchytné stanice

Léčebna respiračních
nemocí ve Cvikově, p.o.

00673951

Rekonstrukce sauny

1 000 000,00

Krajská nemocnice Liberec,
a.s.

27283933

Modernizace a obnova přístrojového vybavení
cerebrovaskulárního centra

10 500 000,00

Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a.s.

27283518

Modernizace a obnova přístrojového
vybavení iktového centra

3 750 000,00

Panochova nemocnice
Turnov s.r.o.

27488748

Vybudování sociálních buněk
rehabilitace a chirurgie

326 666,00

Lázně Kundratice, a.s.

46708880

Dovybavení ambulance
pro lékařskou pohotovost

211 594,00

SMRŽO-MEDIC, s.r.o.

28690028

Obnova počítačového vybavení
Agentury domácí péče

99 700,00

Pořízení polohovacího
odpruženého vozíku Kids Rock

151 350,00

Jitka Pavlová – fyzická osoba
nepodnikající

Muzikoterapie v Léčebně respiračních
nemocí Cvikov

Nový mobilní počítačový tomograf
v Krajské nemocnici Liberec

455 180,00

Péče o pacienty v LDN
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa
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Sport
Liberecký kraj v roce 2012 rozdělil v oblasti sportu
a tělovýchovy částku přesahující 45 000 000 Kč. Tato částka
byla rozdělena do několika oblastí prostřednictvím především neinvestičních a investičních dotací. Tímto způsobem
byla podpořena činnost sportovních gymnázií a výchovy
sportovních talentů v Jablonci nad Nisou a Jilemnici částkami 400 000 Kč. Podpořeny byly i významné sportoviště
a areály v Libereckém kraji - Jizerská a Krkonošská magistrála, Sport park Liberec, Autodrom v Sosnové, Sportovní
areál Břízky a v neposlední řadě také Klasický areál v Harrachově, a to v celkové částce 6 000 000 Kč. V oblasti vrcholového sportu byly podpořeny kluby v Libereckém kraji
účastnící se extraligových soutěží, například FC Slovan
Liberec, Bílí Tygři Liberec, VK Dukla nebo FK Baumit Jablonec. Na základě dlouhodobě uzavřené smlouvy poskytnul
Liberecký kraj v roce 2012 další část dotace ve výši 4 000 000 Kč
na organizaci Mistrovství světa v lyžování juniorů, které se
na začátku roku 2013 úspěšně uskutečnilo v Liberci. Částkou přesahující 20 000 000 Kč pak bylo podpořeno na 130
dalších projektů, ze kterých můžeme vyzdvihnout například Memoriál Ludvíka Daňka, Mistrovství Evropy v MTB,
Všesokolský slet, Sport ﬁlm Liberec, Světový pohár v gymnastickém step a dance aerobiku a další.
V oblasti školního sportu byla z rozpočtu Libereckého kraje
ve výši 980 000 Kč ﬁnancována účast reprezentace Libereckého kraje na Hrách V. zimní olympiády dětí a mládeže
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České republiky 2012 v Moravskoslezském kraji, konané ve
dnech 29. ledna – 3. února 2012 (část prostředků na přípravu reprezentace byla vynaložena již v roce 2011).
Odtud si žáci z Libereckého kraje přivezli 21 zlatých, 13 stříbrných, 17 bronzových medailí a 1. místo v celkovém hodnocení krajů. Zaznamenali tak již páté vítězství z pěti
doposud organizovaných olympiád dětí a mládeže. Ve
spolupráci s Asociací školních sportovních klubů v rámci
Programu podpory školního sportu a tělovýchovy byly
podpořeny projekty, jejichž cílem bylo zkvalitnění výuky
tělesné výchovy, zejména zvýšení bezpečnosti při výuce
tělesné výchovy a zpestření o nové moderní sporty. Podpořeno bylo 66 projektů v celkové částce 660 000 Kč.
V Grantovém fondu Libereckého kraje - Program č. 14
– podpora tělovýchovy a sportu - byla pro rok 2012
alokována částka 4 625 000 Kč. Minimální výše podpory
byla výzvou stanovena na 10 000 Kč a maximální výše
podpory byla stanovena na 100 000 Kč. Podprogramy podpory tělovýchovy a sportu byly: Údržba, provoz a nájmy
tělovýchovných a sportovních zařízení, Pravidelná činnost
sportovních oddílů pracujících s dětmi a mládeží, Sportovní akce místního nebo regionálního charakteru, Činnost
handicapovaných sportovců a Vzdělávání pracovníků
a dobrovolníků v oblasti tělovýchovy a sportu.
Celkem bylo přijato 226 projektů.

sociÁlní vĚci
Oddělení sociálně právní ochrany dětí /OSPOD/ vykonává
přenesenou působnost v oblasti sociálně-právní ochrany
dětí, a to jako metodický, koordinační a kontrolní orgán
vůči obecním úřadům obce s rozšířenou působností
a pověřeným osobám k výkonu SPOD. Dále působí jako
prvoinstanční orgán v oblasti náhradní rodinné péče.
Během uplynulého roku oddělení uskutečnilo 6 metodických porad pro pracovníky obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (vykonávající agendu náhradní rodinné
péče, kurátory pro mládež a vedoucí oddělení SPOD).
V roce 2012 oddělení SPOD vykonalo 3 kontroly na těchto
úřadech, a to v Novém Boru, Železném Brodu a Tanvaldu.
Rovněž byly vykonány kontroly u pověřených osob k výkonu SPOD, a to v Centru pro rodinu Náruč, o. s. Turnov,
v o. s. Compitum v Jablonci nad Nisou, v Poradně pro
rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Liberci, v Dětském
domově Jablonné v Podještědí, které je zřizovatelem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen
ZDVOP) Hvězdička. Dále byly zkontrolovány podmínky pověření v ZDVOP Klokánek Smržovka Fondu ohrožených
dětí a ZDVOP Klokánek Lázně Libverda Fondu ohrožených
dětí.
Dále byla vykonána kontrola v Zařízení pro výkon pěstounské péče v Jablonci nad Nisou. Pracovnice OSPOD
krajského úřadu uspořádaly v průběhu několik seminářů
pro pracovníky OSPOD obecních úřadů obcí s rozšířenou
působností a koncem roku uspořádaly také informační
semináře s tématem novely zákona o sociálně-právní
ochraně dětí.
Oddělení sociální práce v rámci metodické a kontrolní
činnosti zajišťuje procesy koordinace postupu sociálních
pracovníků a sociálních kurátorů pro dospělé na svém
území, činí kroky ke sjednocení způsobu uplatňování
známých metod sociální práce, za tím účelem provádí
analýzu a vyhodnocení míry implementace a úrovně
metod sociální práce, kontroluje výkon státní správy v této
oblasti. Na oddělení je zařazen krajský protidrogový koordinátor, který se podílí na přípravě Národní strategie
protidrogové politiky, metodicky vede své partnery na obcích s rozšířenou působností a spolupracuje s Radou vlády
pro koordinaci protidrogové politiky a ostatními organizacemi zabývajícími se touto problematikou. Oddělení zajišťuje i činnost koordinátora romských poradců, který
zejména vede pracovníky obcí s rozšířenou působností,
podílí se na zpracování koncepcí problematiky etnických
menšin, navrhuje opatření ke zlepšení situace Romů
a etnických menšin ve společnosti, spolupracuje s Radou
vlády pro záležitosti romské menšiny, Agenturou pro sociální začleňování a v neposlední řadě monitoruje vyloučené
lokality na území kraje.
V oddělení plánování a ﬁnancování sociálních služeb jsou
sloučeny agendy, které zajišťují celkovou koncepci sociální

politiky na území kraje, tvorbu sítě sociálních služeb a nastavení klíče ﬁnancování služeb zařazených do sítě. Oddělení zpracovává koncepční dokumenty týkající se
sociálních služeb a koordinuje procesy plánování sociálních služeb na území celého kraje. Na základě přenesené
působnosti § 101 zákona o sociálních službách č. 108/2006
Sb. zpracovává souhrnnou žádost o poskytnutí dotace poskytovatelům sociálních služeb ze státního rozpočtu po vyhodnocení všech jednotlivých žádostí a zpracovává
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém
kraji dle § 95 písm. d) zákona o sociálních službách
108/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů. Na
oddělení se koordinují dotační programy vyhlašované
v oblasti sociálních věcí krajem a předávají se informace
o aktuálních výzvách MPSV ostatním oddělením, samosprávám obcí a poskytovatelům sociálních služeb.
Do oddělení byly v roce 2009 začleněny 2 realizační týmy
individuálních projektů. Jedná se o Projekt „IP1 - Služby
sociální prevence v Libereckém kraji“ v objemu 225 milionů Kč a projekt „IP2 – Podpora střednědobého plánování
a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji“
v objemu 32 milionů Kč, které jsou ﬁnancovány z OP LZZ
z ESF a ze státního rozpočtu. Projekt IP2 byl úspěšně zrealizován k 31. 9. 2011 a na tento projekt pružně navázal
dvouletý projekt IP3 „Rozšíření nástrojů pro podporu
systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji“,
který bude ukončen v roce 2013.
Oddělení sociálních služeb v rámci výkonu přenesené působnosti vede, v souladu se zákonem o sociálních
službách, registr poskytovatelů sociálních služeb. Stejně
jako v letech předchozích docházelo v průběhu roku 2012
k aktualizaci údajů uvedených v tomto registru a k registraci nových poskytovatelů sociálních služeb se sídlem
nebo bydlištěm na území Libereckého kraje. V rámci této
agendy jsou dále, v souladu se zákonem o státní kontrole,
prováděny kontroly plnění podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo
vydáno rozhodnutí o registraci.
V říjnu roku 2012 zorganizovalo oddělení sociálních služeb
pracovní poradu krajských registrátorů, přičemž jako téma
bylo stanoveno projednávání správních deliktů podle zákona o sociálních službách, které jsou v kompetenci krajského úřadu. Zúčastnili se nejen zástupci 11 krajů, ale též
zástupci MPSV ČR.
V souvislosti se „Sociální reformou I.“ došlo k převodu
agendy inspekce poskytování sociálních služeb pod krajské pobočky Úřadu práce ČR. Zaměstnanci oddělení sociálních služeb se i nadále, jako řádný člen inspekčního
týmu, inspekcí účastní.
Oddělení sociálních služeb dále, v rámci výkonu samostatné působnosti, zajišťuje agendu kompetencí k zařízením sociálních služeb, které kraj zřizuje, např. domovy pro
seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením,
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odborné sociální poradenství apod., a ekonomickou
agendu a metodiku směrem k těmto zřizovaným organizacím.
Tři z 18-ti zřizovaných příspěvkových organizací jsou zapojeny do celorepublikového procesu transformace pobytových sociálních služeb realizovaného v rámci pilotního
projektu MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“.
Jedná se o Domov pro osoby se zdravotním postižením
Mařenice, příspěvková organizace; Domov Sluneční dvůr,

příspěvková organizace a Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace. V rámci
projektu dojde k výstavbě nových domů pro osoby se
zdravotním postižením v běžné zástavbě a budou zcela
opuštěny stávající nevyhovující a od veřejnosti odloučené
objekty, ve kterých je služba poskytována. V roce 2012 bylo
podáno 5 projektových žádosti ke schválení MPSV.

V roce 2012 byly realizovány v příspěvkových organizacích zřizovaných
Libereckým krajem tyto investiční akce:
rekonstrukce kuchyně Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace,
rekonstrukce příjezdové cesty Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace,
rekonstrukce elektrického vedení v zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace,
odstranění vlhkosti v Jedličkově ústavu, příspěvková organizace,
rekonstrukce vzduchotechniky v Domově důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace,
změna topného média v Domově důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace.

V roce 2012 byly realizovány tyto významné akce a činnosti:
Zahajovací konference k projektu IP3 dne 17. 2. 2012.
Velikonoční trhy - výstava a prodej výrobků ze zařízení sociálních služeb Libereckého kraje - 4. 4. 2012.
Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se uskutečnilo setkání pěstounů.
Čtvrtý Veletrh poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje proběhl dne 6. 6. 2012 v zábavním
centru Babylon - byl určen široké veřejnosti, která se tak mohla seznámit s činnostmi organizací
poskytujících sociální služby v kraji. Tento Veletrh byl pořádán v rámci projektů IP2 a IP1.
Jednání Krajské poradní skupiny v rámci Krajské koordinační struktury pro plánování dne 14. 9. 2012.
Ve dnech 14. - 16. 9. 2012 proběhlo víkendové setkání pěstounských rodin.
Beneﬁce pro Hospic s Petrou Janů a Vlastimilem Harapesem – 26. 9. 2012.
Dvoudenní seminář na téma „Drogy a vězeňství“ ve dnech 29. – 30. 11. 2012.
Vánoční trhy - výstava a prodej výrobků ze zařízení sociálních služeb Libereckého kraje - 28. 11. 2012.
Vydávání občasníku věnovaného sociálním věcem s názvem „SOCIÁLKA“.
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Životní ProstŘedí a ZemĚdĚlství
Rok 2012 byl v resortu životního prostředí a zemědělství,
jako již tradičně, bohatý na celou řadu aktivit jak v samostatné, tak i přenesené působnosti.

Štola v Jablonci nad Nisou

V gesci vodoprávního úřadu docházelo ke zvyšování
bezpečnosti vodních děl. Na VD Harcov byly povoleny
inženýrsko – geologické průzkumné vrty a na VD Souš byla
dokončena instalace automatizovaného technicko bezpečnostního dohledu. V rámci správní činnosti se vodoprávní úřad i nadále zaměřoval na kvalitu podzemních
a povrchových vod. V rámci akce Čistá Ploučnice byly
kolaudovány čistírny odpadních vod (ČOV) v České Lípě
a v Novém Boru, dále byla např. kolaudována nová ČOV
Pivovaru Svijany. V Jablonci nad Nisou vodoprávní úřad dozoroval stavbu protipovodňové štoly a řešil zde řadu střetů
a stížností. Ve spolupráci se správci povodí byly uspořádány 3 semináře s protipovodňovou tematikou. Semináře
se nově zabývaly zejména ledovými jevy na toku Jizery.
Liberecký kraj dále spolupracoval s úřadem ombudsmana
na systematickém řešení odstraňování nedostatků stanovení záplavových území. V roce 2012 byl ukončen mezinárodní projekt LABEL závěrečnou konferencí v Drážďanech.
Protipovodňová opatření ve veřejném zájmu v lesích byla
v roce 2012 soustředěna na péči o říčku Vošmendu a její
přítoky, kde se provádělo zejména zpevnění koryta toku.
V oblasti státní správy lesů probíhalo především schvalování lesních hospodářských plánů v oblasti Frýdlantska.
V oblasti samostatné působnosti se OŽPZ zaměřoval na
koordinaci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
v Libereckém kraji (dále jen EVVO), metodicky řídil Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje (dále jen STŘEVLIK),
koordinoval projekt Agrární poradenské a informační centrum LK a administroval žádosti různých subjektů o ﬁnanční podporu z Grantového fondu LK a Fondu ochrany
vod LK. V rámci grantové politiky LK vyhlásil OŽPZ v roce
2012 výzvy k předkládání žádostí do 4 programů. Celkově

odbor administroval grantovou podporu 92 projektů v celkové výši 18,387 mil. Kč. V rámci tradičního Kalendáře
vzdělávacích akcí resortu, připravovaného ve spolupráci
s Regionální agrární radou LK a řadou dalších neziskových
organizací, bylo realizováno celkem 32 akcí z oblasti zemědělství a 23 akcí z oblasti EVVO. Mezi nejvýznamnější patřily 10. krajské dožínkové slavnosti v Bílém Kostele nad
Nisou, 2 dny regionálních potravin, konference k EVVO na
základních a mateřských školách či pořádání oslav Dnů
Země v Oldřichově v Hájích a České Lípě. Během roku 2012
byl natočen a odvysílán cyklus Fakta pro život, ve kterém
byl přiblížen široké veřejnosti Liberecký kraj z pohledu různých oblastí životního prostředí. Ve spolupráci s příspěvkovou organizací STŘEVLIK pokračovala realizace projektu
na podporu EVVO v mateřských školách Mrkvička. Za podpory OŽPZ byl Městským střediskem ekologické výchovy
Divizna při ZOO Liberec realizován obdobný projekt pro
základní školy MRKEV. OŽPZ také koordinoval a administroval již 9. ročník soutěže Výrobek roku LK z odvětví potravinářství – zemědělství. Nabídka příspěvkové
organizace STŘEVLIK byla obohacena otevřením naučné
Včelí stezky.

Včelí stezka Oldřichov v Hájích

Tradičně byly zorganizovány 3 semináře pro odborné lesní
hospodáře a Myslivecká konference. Ta byla zaměřena zejména na chov spárkaté zvěře a metodickou pomoc v pronájmu honiteb. Pokračovala spolupráce s odborem
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dopravy a okresními mysliveckými spolky na ochranné aplikaci pachových zradidel podél vybraných úseků silnic. Na
těchto ošetřených plochách poklesl úhyn zvěře po střetu
s dopravními prostředky o 80%. Liberecký kraj také pokračoval ve vyplácení ﬁnančních příspěvků na hospodaření
v lesích. Mezi 168 žadatelů bylo rozděleno 7 mil. Kč.
Na úseku ochrany ovzduší byl v září 2012 vyhlášen „Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Libereckého
kraje – aktualizace 2012“, který ve svých opatřeních řeší, jak
přispět ke zlepšení, případně k udržení stávající úrovně
kvality ovzduší v Libereckém kraji. V červenci 2012 byla
zpracována „Rozptylová studie Libereckého kraje“. Rovněž
byla za rok 2012 zpracována zpráva „Hodnocení kvality
ovzduší Libereckého kraje“, která poskytuje aktualizované
konkrétní údaje o stavu znečištění ovzduší na území našeho kraje.
Na úseku nakládání s odpady pokračovala v roce 2012
práce na projektu se společností EKO-KOM a.s. „Intenziﬁkace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“,
který přispívá k trvale vysoké míře a efektivitě třídění komunálních odpadů na území Libereckého kraje. V rámci tohoto projektu proběhl další ročník soutěže obcí a měst
„Zlatá popelnice“, pokračovala realizace školního programu pro vybrané školy LK v návaznosti na činnosti
prováděné v předchozích letech. V roce 2012 rovněž
i nadále probíhala spolupráce se společnostmi Asekol s.r.o.
a ELEKTROWIN a.s. na projektech podporujících zpětný
odběr elektrozařízení.
V oblasti ochrany přírody a krajiny byla realizována II. část
projektu „Implementace soustavy NATURA 2000“ ﬁnancovaného z Operačního programu životní prostředí. Pokračovala i realizace projektu „Management invazních druhů
v Euroregionu Nisa“ ﬁnancovaného z programu Cíl 3 Česko
– Sasko. Byl schválen projekt „Revitalizace zvláště chráněných území spravovaných Krajským úřadem Libereckého
kraje“. V roce 2012 byla provedena aktualizace Koncepce
ochrany přírody LK schválené Zastupitelstvem LK v roce
2004. V rámci správní činnosti i nadále probíhal proces vyhlašování evropsky významných lokalit soustavy NATURA
2000 jako zvláště chráněných území, včetně projednávání

Jeskyně ve Skalici u České Lípy
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plánů péče o ně. V roce 2012 bylo vyhlášeno
6 maloplošných zvláště chráněných území v rámci implementace
soustavy NATURA. Byly realizovány velké managementové
projekty v chráněných územích, např. oprava podzemních
prostor v Přírodní památce Skalice u České Lípy (ochrana
netopýrů), ošetření habrové aleje u zámku v Přírodní památce Zahrádky u České Lípy (ochrana páchníka hnědého). V rámci správní činnosti se odbor zaměřil

Valdštejnská alej v Zahrádkách u České Lípy

i na ochranu zvláště chráněných druhů živočichů využívajících lidská sídla - netopýrů a rorýsů. V souvislosti s ochranou rorýse obecného pak za zmínku stojí zahájení
realizace, v České republice zcela ojedinělého, projektu na
stavbě rorýsovníku, přesněji hnízdní věže pro rorýse, která
bude stát v zahradě Základní školy Arbesova v Jablonci
nad Nisou. V souvislosti s velkým množstvím vydaných výjimek na stavební činnosti zaměřené na likvidací následků
povodně v roce 2010 byla prováděna v roce 2012 aktivní
kontrola již realizovaných či probíhajících stavebních akcí
na povodněmi dotčených tocích.
Resort ŽPZ Libereckého kraje spustil v roce 2012 nový
portál s informacemi o životním prostředí. Najdete jej na
stránkách http://geoportal.kraj-lbc.cz. Portál přináší především digitální mapové podklady zahrnující od půdního
fondu a geologie přes informace k ochraně přírody po
takové speciality jako je odpadové hospodářství a povodňová ochrana. Prostřednictvím mapového prohlížeče
a tematicky uspořádaných map se tak mohou zájemci
seznámit s různými oblastmi životního prostředí v našem
kraji. Novinkou je mapová aplikace, která mapuje výskyt
nebezpečných chemických látek v kraji. Portál není určen
pouze pro odborníky, ale nabízí využití široké veřejnosti.
Přináší i aktuality z oblasti životního prostředí, takže je zde
například možné se dozvědět o tom, jaký úspěch zaznamenala „Mapa vůní“ instalovaná na posledním ročníku
Dnů GIS Liberec ve spolupráci se Zoologickou zahradou
Liberec, či o připravovaných seminářích a dalších akcích
resortu. Akce zaznamenala velký úspěch i v zahraničí - jako
o jediné akci tohoto typu o ní informoval i americký tisk.
V roce 2012 se odbor podílel, kromě jiného, na připomínkování novely zákona č. 76/2006 Sb., o integrované prevenci. Tato novela, z důvodu transpozice směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslo-

vých emisích, mimo jiné rozšiřuje kategorie zařízení spadající pod tento zákon. V současné době je v LK takovýchto
zařízení 56.
V oblasti prevence závažných havárií byla v důsledku realizace významných investičních opatření aktualizována
a schválena bezpečnostní zpráva pro zařízení s.p. Diamo
ve Stráži pod Ralskem. V oblasti posuzování vlivů na životní
prostředí v loňském roce v polské Bogatyni proběhla mezinárodní konzultace k záměru Revitalizace výrobního výkonu PGE Turów, spočívající ve výstavbě energetického
bloku o výkonu kolem 460 MW. Zástupci Libereckého kraje
obhajovali zájmy české strany na minimalizaci negativních
vlivů tohoto záměru na české území. V roce 2012 OŽPZ
svým stanoviskem podpořil 182 projektů žádajících dotaci
z Operačního programu životní prostředí. Nejvíce stanovisek bylo vydáno na projekty týkající se zlepšování stavu
přírody a krajiny, zlepšování kvality ovzduší a udržitelného
využívání zdrojů energie a v neposlední řadě také realizace
varovného protipovodňového systému obcí. Rovněž
kladně bylo z hlediska posuzování vlivů na ŽP podpořeno
37 projektů zařazených do ROP NUTS II Severovýchod, zejména se jednalo o projekty na materiálně technické vybavení škol a zdravotních zařízení. Pracovníci oddělení se
pravidelně zúčastňují porad stavebních úřadů a úřadů

územního plánování s aktuálními informacemi v oblasti
posuzování vlivů na ŽP. V roce 2012 tuto metodickou
pomoc rozšířili o spolupráci s pracovištěm Krajské hygienické stanice LK a v oblasti posuzování vlivů koncepcí
na ŽP byla poskytnuta metodická pomoc místním akčním
skupinám v LK. Na úseku prevence závažných havárií je
průběžně v rámci namátkových kontrol prováděna metodická pomoc provozovatelům, kteří nakládají s nebezpečnými chemickými látkami. K tomuto účelu slouží
i zprovozněná nová samostatná tematická mapová aplikace – Riziková zařízení Libereckého kraje. Informace v této
aplikaci jsou k dispozici nejen pro odborné uživatele,
ale také pro širokou laickou veřejnost. Z odborné
veřejnosti mají svůj rozšířený přístup s editačními
pravomocemi především složky integrovaného záchranného systému.

GIS DAY - mapa vůní
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doPrava
Liberecký kraj se již od roku 2003 intenzivně zabývá na
úrovni zastupitelstva prevencí v oblasti zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V koncepci,
kterou zastupitelstvo kraje schválilo, jsou vytyčeny různé
aktivity z oblasti lidského činitele a pozemních komunikací, jejichž základním cílem je snižování dopravních
nehod, a zejména jejich následků, na pozemních komunikacích všech kategorií. Celý dokument je pravidelně ročně
vyhodnocován, aktualizován a doplňován. K dispozici je
v nezkrácené podobě 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, při které

zahyne osoba, dle výpočtu KHS v Liberci, přesahuje částku
10 mil. Kč, morální cenu nelze kvantiﬁkovat vůbec. V roce
2012 zahynulo na silnicích Libereckého kraje 25 osob při
3 859 dopravních nehodách. Pozornost resortu dopravy
byla v loňském roce opět nasměrována na oblast zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
a zejména na oblast lidského činitele, který je příčinou
drtivé většiny dopravních nehod. Značná pozornost byla
věnována místům na silniční síti, na kterých docházelo
k dopravním nehodám. Resort dopravy uplatňuje
podmínku bezpečnostních auditů při stavebních řízeních
nebo rozborech většího počtu dopravních nehod v jedné
lokalitě.

Porovnání celkového počtu dopravních nehod v Libereckém kraji v letech 2006 až 2012
dopravní nehody

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Česká Lípa

2 012

1 922

1 737

1 276

971

910

1 052

Jablonec nad Nisou

1 758

1 593

1 309

753

669

655

621

Liberec

3 389

3 329

2 962

1 751

1 632

1 535

1 721

Semily

1 405

1 149

1 080

586

592

520

465

liberecký kraj

8 564

7 993

7 088

4 366

3 864

3 620

3 859

Automobilizace v České republice a v Libereckém kraji v letech 2010 až 2012
Automobilizace = počet obyvatel na jedno osobní vozidlo
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v souvislosti s rozšířením schengenského prostoru
a s tím souvisejícím zrušením kontrol na vnitřních hranicích bylo nutné sjednotit postupy při úpravách na hraničních přechodech států zapojených do schengenské
spolupráce. Stanovení dopravního režimu mezi územími
těchto států není nijak omezováno mezinárodními smlouvami a vychází přímo z jednání, které si dohodnou jednotlivé protistrany. Výstavbu nového silničního propojení

silnice I/35 přes polské území s německou silnicí B 178 pro
motorová vozidla bez tonážního omezení se stále nepodařilo zrealizovat. Na české straně se v dalších letech plánuje
o
rozšíření příhraničního úseku silnice III/27017
výhybny, které umožní bezpečné průjezdy vozidel. Do budoucna již Liberecký kraj neplánuje otevření žádného silničního propojení na krajské silniční síti.

Přeshraniční spojení na území Libereckého kraje k 31. 12. 2012
místa protnutí státních hranic

Země

speciﬁkace

druh provozu

Průjezdnost vozidel

Krompach x Jonsdorf
Petrovice x Lückendorf
Hrádek nad Nisou x Porajów
Kunratice x Bogatynia
Černousy, Ves x Zgorzelec – Spytków
Habartice x Zawidów
Srbská x Miloszów
Nové Město pod Smrkem x Czerniawa Zdrój
Harrachov x Jakuszyce
Hrádek nad Nisou x Zittau/Žitava
Frýdlant (Černousy) x Zawidów
Harrachov x Jakuszyce

SRN
SRN
Polsko
Polsko
Polsko
Polsko
Polsko
Polsko
Polsko
SRN
Polsko
Polsko

III/27017
II/270 l S 132
I/35 l 1026
III/03511 l 352
III/0353 l I/13 l 355
III/2918 l 12367
II/2910 l 361
I/10 l 3
žel. 089 l žel. 037 l žel. 36

silniční
silniční
silniční
silniční
silniční
silniční
silniční
silniční
silniční
železniční
železniční
železniční

do 3,5 tuny
do 3,5 tuny + BUS x)
do 12 tun + BUS xx)
do 6 tun + BUS x)
do 3,5 tuny
do 12 tun + BUS xx)
do 3,5 tuny + BUS x)
do 6 tun + BUS x)
bez omezení
-

x) před výjezdem z ČR je umístěna dopravní značka B13 "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez"
a dodatková tabulka s nápisem "MIMO BUS".
xx) dopravní značení omezující provoz je umístěno až na polském území

I v uplynulém roce Liberecký kraj věnoval velké úsilí opravám a rekonstrukcím silnic II. a III. třídy, zejména pokračovaly obnovy krajského majetku po povodních a akce z ROP.
V roce 2012 byly například dokončeny akce rekonstrukce

silnice III/2921 a III/2922 Pelechov - Záhoří –Semily + 2
mosty, výstavba okružní křižovatky v Mimoni a proběhla
rekonstrukce 52 mostů na silnicích II. a III. třídy.

cesta ke zkvalitnění silniční sítě ještě zdaleka není u konce, k ilustraci slouží níže uvedená tabulka
s grafem:

Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji v letech 2006 až 2012
stav povrchu vozovek
(délka v km)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

výborný

337,351

367,304

364,414

526,163

447,169

230,197

183,551

dobrý

606,878

419,694

579,403

383,528

397,198

566,456

574,652

vyhovující

339,047

345,016

251,254

358,625

399,604

283,428

250,478

nevyhovující

439,206

516,251

546,774

401,759

425,999

357,561

338,109

havarijní

380,212

451,739

357,871

421,327

423,428

656,164

746,418

celkem

2 102,694

2 100,004

2 099,716

2 091,402

2 093,398

2 093,806

2 093,208
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Rozdělení stavu povrchu vozovek silnic II. a III. třídy ve vybraných obcích v Libereckém kraji
v roce 2012
100%

3,66

3,60

3,48

4

40%

3,12

3,01

2,94

2,92

2,90

2,87

2,85

2,75

2,69

2,58

2,30

3

2,5

1,99

2,25

2,49

60%

3,09

3,5

80%

2

20%

1,5

0%

havarijní

nevyhovující

vyhovující

Odstraňování škod po povodních
V srpnu roku 2010 postihly Liberecký kraj povodně,
konkrétně menší měrou části okresů Česká Lípa a větší
měrou část okresu Liberec. Povodněmi bylo zasaženo celkem 198 mostů na silnicích II. a III. třídy z celkového počtu
666 na celém území Libereckého kraje, z toho 121 mostů
bylo narušeno tak, že byla či případně stále je omezena
zatížitelnost mostu. Celkem 22 mostů vyžaduje kompletní
rekonstrukci. Celkové škody na mostech na silnicích II. a III.
třídy byly vyčísleny na 453,2 mil. Kč. Na silnicích II. a III. třídy
v Libereckém kraji bylo zasaženo celkově 38 úseků, které
byly či stále jsou neprůjezdné z důvodu sesuvu silnice, sesuvu půdy nad silnicí, zaplavení, poškození mostu apod.
Celkové škody na silniční síti v majetku Libereckého kraje
byly vyčísleny na 1,59 mld. Kč. Celkové škody na silniční síti
v majetku Libereckého kraje a na mostech na silnicích II.
a III. třídy byly vyčísleny na 2,037 mld. Kč.
Při odstraňování škod na silniční síti ve vlastnictví Libereckého kraje v největší míře Liberecký kraj využívá čerpání
ﬁnančních prostředků z programu Ministerstva pro místní
rozvoj „Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou", kde je spoluúčast
kraje 50 % celkových způsobilých výdajů.
Do konce roku 2012 Liberecký kraj získal cca 162 mil. Kč
z programu Ministerstva pro místní rozvoj na opravy
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mostů poškozených povodněmi. Dále jsou podány žádosti
na čtyři velké liniové projekty o celkových nákladech 619,4
mil. Kč. Jedná se o akce silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok
(I.etapa), silnice II/592 Chrastava (I.etapa), silnice III/03513
a III/03515 Heřmanice – Dětřichov a silnice III/0353
a III/0357 Víska - Višňová – Poustka, které budou realizovány v roce 2013.
Liberecký kraj získal v roce 2012 prostředky z Fondu solidarity EU (dotace činí 100 % uznatelných nákladů).
V dubnu loňského roku Liberecký kraj obdržel informaci,
že uspěl se žádostí v plné výši a obdržel z FSEU ﬁnanční
prostředky ve výši 38 874 163,05 Kč. Koncem loňského
roku obdržel z mimořádné výzvy FSEU částku
16 243 360,14 Kč.
Liberecký kraj byl úspěšný i při získání dotace z programu
Cíl 3, Prioritní osa 1, oblast podpory 5 – Opatření na odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010 a podpora preventivních opatření souvisejících s povodněmi. Ve
výše uvedeném programu uspěl s projektem „Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních
2010“ a získal dotaci ve výši cca 40 000 mil. Kč, ze které
budou realizovány akce Silnice III/27014 Krompach, Juliovka – Krompach, Silnice III/26321 Svor – hranice Libereckého kraje, včetně mostu číslo 26321-3.

Úkolem pro následující období zůstává doﬁnancování akcí
silnice III/27252 Vítkov, silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok
(II.etapa), silnice II/592 Chrastava (II.etapa) a silnice II/290
Bílý Potok o celkovém odhadovaném ﬁnančním objemu
cca 896 mil. Kč.

Cestující veřejnosti bylo za rok nabídnuto 16 mil. km
kolejové a silniční veřejné dopravy. V srpnu 2010 zahájil
provoz vlaků v Libereckém kraji nový dopravce, společnost
Viamont, a.s., od 20. 12. 2011 GW Train Regio a.s., který
provozuje drážní dopravu ve spolupráci s polským dopravcem Przewozy Regionalne na nově zprovozněné trati
z Harrachova do Szklarske Poreby. V prosinci 2010 zahájil
provoz vlaků v Libereckém kraji první dopravce vzešlý z výběrového řízení, společnost Vogtlandbahn-GmbH, na
mezinárodní trati Liberec – Hrádek n.N. – Zittau (Sasko)
– Varnsdorf (Ústecký kraj) – Seifhennersdorf (Sasko)/Rybniště (Ústecký kraj), moderními jednotkami Desiro na
osobních vlacích pod obchodním názvem Trilex. V prosinci
2011 následovalo spuštění dalšího provozu vlaků dle
zadávacího řízení – na vlacích tzv. Jizerskohorské železnice
se po tratích obepínajících Jizerské hory rozjely pod hlavičkou Českých drah, a.s. zcela nové moderní jednotky
Stadler RS1. Liberecký kraj tak v roce 2012 objednával dopravní obslužnost vlaky regionální dopravy u 3 dopravních
společností na základě celkem 4 smluv (2 s Českými
drahami), v objemu přes 4 mil. km.

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 dopravy 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 a od roku
2009 i podíl státu na úhradu regionální železniční dopravy.
Pro rok 2012 byla rozpočtována částka ve výši téměř
607 mil. Kč (včetně účelových dotací z MD ve výši cca. 89 mil. Kč),
která byla vyplacena celkem dvanácti dopravním společnostem, na základě uzavřené smlouvy o závazku veřejné
služby s Libereckým krajem, na úhradu ztráty plynoucí
provozováním drážní, tramvajové a autobusové dopravy.

Následující tabulka informuje o současném rozsahu dopravní obslužnosti na území Libereckého kraje:
Počet obyvatel
kraje

Počet
obcí

Zajištění DO
vlakem
i autobusem

X

S

N

Zajištění DO
pouze autobusem

X

S

N

Zajištění DO
pouze vlakem

X

DO veřejnou
dopravou
nezajištěna vůbec

S

N

X

S

N

29

23

0

47

27

Počet obcí
439 942

215

92

63

69 123

76

96

0

Legenda k tabulce: do - dopravní obslužnost veřejnou dopravou; X - pracovní den; s - sobota; n - neděle

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

Motto:

v úrovni dopravní infrastruktury mezi oblastmi v kraji
a optimalizování dopravní obslužnosti území veřejnou
dopravou.
Jedenáctým rokem byla aktualizována „Analýza stavu
dopravy na území Libereckého kraje“, která je k nahlédnutí
na www.kraj-lbc.cz.

Liberecký kraj je signatářem charty
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inFormatika
Rozvoj e-Governmentu přináší stále větší tlak na rozvoj
informačních technologií nejen na samotném krajském
úřadě, ale i v území kraje. Odbor informatiky v roce 2012
zaměřil své úsilí na úspěšné pokračování v cestě rozvoje
e-Governemtu. Bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele technologií pro technologické centrum Libereckého
kraje, v předpokládaném objemu více než. 150 mil. Kč
Rozvoj e-Govermentu není podmíněn jenom vyspělými
technologiemi informačních systémů, kde se díky vysoké
odbornosti zaměstnanců odboru informatiky daří jejich
úspěšný rozvoj. Nezbytnou podmínkou úspěchu je
i vysoká odborná příprava uživatelů. Právě proto po celý
rok 2012 pokračovalo vzdělávání zaměstnanců úřadu
v oblasti e-Govermentu. Nyní jsou všichni zaměstnanci
úřadu proškoleni prezenční formou v aplikacích Word,
Excel a samostatném kurzu zaměřeném na Administrativní
bezpečnost a certiﬁkační politiku. Tato prezenční školení
zajišťují zaměstnanci odboru informatiky. Paralelně
s prezenčním školením proběhlo napříč úřadem několik
e-learningových školení. Tento projekt zajistí dlouhodobou kvalitní přípravu a vzdělávání uživatelů. Odbor informatiky bude v započatném trendu vzdělávání pokračovat
i v následujících letech.
Do správy odboru informatiky patří také všechny multimediální technologie, které jsou instalovány na krajském
úřadě. Nejvýznamnější z nich je multimediální a zastupitelský sál. Zastupitelský sál je vybaven moderním hlasovacím zařízením, včetně velkoplošných zobrazovačů
výsledků hlasování a průběhu zasedání zastupitelstva.
Pro veřejnost, která se z kapacitních důvodů nemůže
zúčastnit zasedání zastupitelstva, je možno zprostředkovat
audio přenos ze sálu na parkoviště krajského úřadu nebo
do multimediálního sálu. V závěru roku 2012 byl zahájen
provoz přímého přenosu z konání zastupitelstva. Záznam
je následně zveřejněn na portálu Libereckého kraje.
Multimediální sál je po částečné rekonstrukci vybaven
čtyřmi novými vysoce výkonnými dataprojektory. Řídící
jednotka umožňuje současné zobrazení informací z jednoho zdroje na všech projektorech nebo z různých zdrojů
na každém projektoru zvlášť. Tato inovace dovoluje rozdělit multimediální sál na čtyři samostatné sály s vlastním videookruhem. V případě potřeby je možné propojit oba
sály tak, že návštěvníci mohou prostřednictvím videopřenosu sledovat dění v prostorách zastupitelského sálu.
Realizované řešení přineslo rozšíření možností pro využití
multimediálního sálu. O kvalitě vybavení a profesionálním
zabezpečení svědčí i to, že v roce 2012 proběhlo na obou
hlavních sálech téměř 600 akcí bez jediného nedostatku.
V současné době zajišťuje odbor informatiky provoz
a správu téměř 460 pracovních stanic včetně notebooků,
více než 100 mobilních komunikačních prostředků (i-Pad,

51
Annual report 2012

i-Phone, „chytré mobilní telefony“), dále v hlavní a záložní
servrovně spravuje 60 virtuálních serverů, 11 fyzických
serverů, velikost produkčních datových úložišť přesahuje
8 TB (8 000 GB), s čímž koresponduje i velikost udržovaných
dat, zálohy a archivy dat dosahují téměř 60 TB (60 000 GB).
Mimo to je také nutné zmínit správu a údržbu několika desítek aktivních síťových prvků, v neposlední řadě i tiskáren,
multifunkčních zařízení, plotterů a dalších aktivních či
pasivních zařízení, včetně několika desítek kilometrů strukturované kabeláže.
Velmi významným počinem pro následný rozvoj informačních technologií a zvláště technologického centra Libereckého
kraje byla celková rekonstrukce stávající servrovny
a vybudování zcela nové záložní servrovny, která je v jiném
požárním sektoru, čímž je zajištěna vysoká bezpečnost uložených dat. Obě servrovny jsou vybaveny každá dvěma na
sobě nezávislými okruhy klimatizačních jednotek, které
v případě havárie jednoho okruhu jsou schopny zajistit nepřetržité chlazení. Samozřejmostí je vybavení záložními
zdroji, které poskytnou v případě krátkodobých výpadků
napájení dostatečnou rezervu příkonu po dobu, než je
opět obnovena dodávka elektrické energie. Servrovny jsou
připojeny k motorgenerátoru, který je schopen dodávat
elektrickou energii i pro některá další zařízení v budově
úřadu. Není bez zajímavosti, že obě servrovny jsou
24 hodin střeženy kamerovým systémem, jenž je napojen
na centrální pult ochrany. Součástí zabezpečení servroven
je i automatický zhášecí systém.
Pod odbor informatiky spadá též Kontaktní centrum.
V roce 2012 podstatně rozšířilo své služby pro občany
a návštěvníky krajského úřadu. Kontaktní centrum je pro
ve většině případů prvním, s čím se občan či návštěvník
úřadu setká. Všichni si velmi dobře uvědomujeme, jak záleží na prvním dojmu. Pracovnice Kontaktního centra rozhodně přispívají k dobrému vnímání úřadu. Zajišťování
telefonního styku s veřejností a osobní kontakt na recepci
jsou základní činnosti Kontaktního centra. Mimo to zajišťuje Kontaktní centrum pracoviště CzechPOINT pro veřejnost. Návštěvník úřadu zde může mimo jiné získat výpis
z rejstříku trestů, z obchodního a živnostenského rejstříku,
z katastru nemovitostí, z bodového hodnocení řidiče a
v neposlední řadě autorizovanou konverzi listinných, nebo
elektronických dokumentů. Dále je zde možné získat zápisové lístky pro uchazeče o studium na střední škole, nebo
nechat si provést vidimaci a legalizaci dokumentů. Pro
úřad zajišťuje kontaktní centrum vystavování OPUSCARD
a vede agendu elektronických podpisů.
Není bez zajímavosti, že pracovnice Kontaktního centra
odbavily v roce 2012 celkem 38 920 návštěvníků, vyřídily
8 760 telefonních hovorů, 19 153 mailů a provedly 2 942
úkonů na pracovišti CzechPOINT.

Odbor informatiky bude i v roce 2013 pokračovat v nastoupeném trendu zvyšování kvality poskytování služeb
v oblasti IT, a to nejen pro úřad, ale i pro území kraje, což

bude také umožněno zahájením realizace projektu technologického centra. Mezi další plánované aktivity patří
i převzetí a zajištění provozu krajské karty OPUSCARD.

Servrovna Krajského úřadu Libereckého kraje

Kontaktní centrum Krajského úřadu Libereckého kraje
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kriZové ŘíZení kraje
Působností v oblasti krizového řízení se zabývalo pět
zaměstnanců oddělení krizového řízení odboru kancelář
hejtmana. Oblast krizového řízení je výkonem státní správy
v přenesené působnosti. Jedná se o průřezovou činnost
procházející celým spektrem povinností v přenesené působnosti výkonu státní správy svěřené kraji a krajskému
úřadu. V tom spočívá složitost činností v této oblasti a nutnost aktivní spolupráce s většinou odborů krajského úřadu
i mnohými vnějšími subjekty a organizacemi. Oddělení krizového řízení v rámci krajského úřadu zabezpečuje a koordinuje kromě úkolů vlády, ministerstev vnitra
a obrany, do jejichž působnosti krizové řízení spadá, i další
odborné úkoly krizového řízení, které jsou v gesci jiných
ústředních správních úřadů. Jsou to ministerstva zdravotnictví, dopravy, průmyslu a obchodu, životního prostředí,
zemědělství, školství, kultury, ﬁnancí, sociálních věcí, ministerstva pro místní rozvoj, úřadu vlády, Správy státních
hmotných rezerv a Národního bezpečnostního úřadu.
Kromě těchto úkolů zaměstnanci oddělení plní i úkoly
v oblasti samostatné působnosti kraje, které jim svěřily
orgány kraje.

správa a administrace Fondu požární ochrany libereckého kraje
Jedná se o účelový fond kraje určený na podporu a rozvoj
materiálního zabezpečení a vybavení jednotek požární
ochrany měst a obcí Libereckého kraje. V roce 2012 bylo přijato 254 žádostí od 120 obcí s požadovaným příspěvkem
kraje ve výši 23 929 399 Kč. Z tohoto počtu žádostí bylo podpořeno 160 žádostí (103 obcí) v celkovém ﬁnančním objemu
14 060 500 Kč. Náročné projekty, podpořené z Fondu požární
ochrany velkými ﬁnančními objemy (0,5 až 1 mil. Kč) jsou zaměstnanci oddělení krizového řízení kontrolovány nejen
z hlediska správnosti čerpání prostředků, ale i kontrolou na místě.

Úkoly kraje v samostatné působnosti
V samostatné působnosti kraje oddělení zajišťuje řadu činností, které jsou náročné především na čas a administrativu. Jedná se o následující činnosti:
správa a administrace grantového programu kraje g-2
„Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“
(dále jen sdružení) G-2 je účelový program určený na podporu sportovní a kulturní činnosti sdružení v rámci kraje.
V roce 2012 bylo předloženo 134 žádostí, ze kterých bylo
skutečně podpořeno 112 akcí v celkovém objemu
příspěvků 1 211 990 Kč.
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Fotograﬁe z akce „Výcvik mladých hasičů“
SDH Zlatá Olešnice
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Tři cisternové automobilové stříkačky (CAS) po generální opravě
v roce 2012 (podpořené z fondu v roce 2011 )

správa a administrace krizového fondu libereckého kraje.
Krizový fond je nástrojem kraje, který slouží především
k zabezpečení ﬁnančních zdrojů kraje v případě nutnosti
okamžitého řešení krizové situace, kdy je třeba okamžitě
pro odstranění příčin nebo následků vzniklé krizové
situace hradit provedená opatření nebo služby. Dále slouží
krizový fond k podpoře aktivit pro zvýšení akceschopnosti
jednotlivých složek integrovaného záchranného systému
(dále jen IZS) na krajské úrovni a dalších subjektů plnících
úkoly ve prospěch IZS a krizového řízení.
Do rozpočtu krizového fondu byla pro rok 2012 přidělena
částka 1 milion Kč. Dále byl do rozpočtu fondu zapojen
zůstatek roku 2011 a prostředky vrácené do rozpočtu
fondu v prosinci 2012 Hasičským záchranným sborem
Libereckého kraje (1 milion Kč – jednalo se o nevyužitý
investiční transfer na odkoupení nemovitosti čp. 188
v Semilech), celkem tedy 14 793 470 Kč.
Kromě výše uvedených účelů se z krizového fondu hradí
tzv. „pomoc na vyžádání“, která je založena na smluvním
(komerčním) základu a je smluvně prováděna dalšími subjekty ve prospěch kraje a IZS. V roce 2012 bylo na úhradu
„pomoci na vyžádání“ vynaloženo krajem 15 815 Kč.
V roce 2012 byly z krizového fondu poskytnuty dotace na
zvýšení akceschopnosti základních složek IZS, to je Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje 2 010 000 Kč
na nákup 63 kusů radiostanic a 1 sanitního vozidla pro
velitele zásahu při krizových a mimořádných situacích.
Dále bylo poskytnuto Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje 1 950 000 Kč na nákup termokamer, výpočetní techniky a motorového vozidla pro přepravu více
osob. Krajskému ředitelství policie Libereckého kraje
2 000 000 Kč na nákup mikrobusu, vysokozdvižné plošiny,
digitálních fotoaparátů, GPS navigací a dalších prostředků
pro práci v terénu při krizových situacích.

Úkoly státu v přenesené působnosti výkonu
státní správy na úrovni kraje
Oblast přenesené působnosti výkonu státní správy je hlavním těžištěm práce oddělení krizového řízení. Činnost
oddělení a jeho přenesená působnost je rozdělena do
několika oblastí.
bezpečnostní rada kraje. Působnost je stanovena v nařízení vlády ČR č. 462/2000 Sb. V rámci této působnosti je
úkolem vedoucího oddělení zajistit a administrovat činnost Bezpečnostní rady Libereckého kraje (dále jen BR LK).
Bezpečnostní radě předsedá hejtman kraje. Bezpečnostní
rada v roce 2012 zasedala sedmkrát. Z toho byla dvě zasedání mimořádná. V září proběhlo mimořádné jednání BR
LK zaměřené na projednání návrhů na udělení „Záslužné
medaile“ hejtmana Libereckého kraje. Předmětem jednání
na červnovém mimořádném zasedání bylo projednání
příspěvku z Krizového fondu Libereckého kraje pro složky
IZS Libereckého kraje. Součástí činnosti oddělení je i metodické řízení bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností.

krizový štáb kraje. Působnost je stanovena Nařízením
vlády ČR č. 462/2000 Sb. Oddělení krizového řízení zajišťuje
personální obsazení, materiální a technické vybavení
a další podmínky pro činnost krizového štábu kraje (dále
jen KŠ) jako pracovního orgánu hejtmana kraje. V roce
2012 byl KŠ Libereckého kraje personálně přeobsazen
a rozšířen. Byly aktualizovány funkční náplně jednotlivých
odborných skupin. To vyvolalo aktualizaci veškeré související dokumentace. Všichni pracovníci KŠ byli proškoleni
ke svým povinnostem a činnosti celého štábu. Krizový štáb
prakticky pracoval při cvičeních „VODA 2012 a cvičení
ZDROJE 2012“. Byla upravena dokumentace štábu na
krajském serveru „K“.
ochrana utajovaných informací (dále jen oui). Působnost je stanovena zákonem č. 412/2005 Sb. Úkoly v této
oblasti spočívají v zajišťování podmínek stanovených
uvedeným zákonem. Patří sem zajištění bezpečnosti
prostor určených pro OUI, fyzická ochrana, evidence a kontroly utajovaných informací, organizace a zabezpečení
školení určených osob, provádění ověřování způsobilosti
určených osob a zajištění ochrany informačních systému
v oblasti OUI. Jedním z hlavních úkolů bylo zajišťování provozu systému vládního utajeného spojení. V této souvislosti byla dokončena aktualizace bezpečnostní
dokumentace, která byla završena kontrolou a vydáním
osvědčení Národním bezpečnostním úřadem. Bylo provedeno i proškolení všech pracovníků KÚ LK, kteří jsou nositeli osvědčení k seznamování se s utajovanými
informacemi.
Řízení obcí s rozšířenou působností. Působnost je
stanovena zákonem č. 240/2000 Sb., a jeho prováděcími
předpisy. V rámci této působnosti oddělení krizového řízení pravidelně cca 1x za dva měsíce organizovalo a realizovalo metodickou přípravu obcí s rozšířenou působností
(dále jen ORP). Oddělení zabezpečuje nebo provádí školení
a semináře s pracovníky krizového řízení těchto obcí.
Součástí řízení obcí je také kontrola výkonu přenesené
působnosti státní správy v dané oblasti.
V roce 2012 bylo provedeno 5 kontrol výkonu přenesené
působnosti v oblasti krizového řízení, a to u ORP Železný
Brod, Tanvald, Jilemnice, Turnov a Semily. Dále bylo v průběhu roku poskytnuto 5 metodických pomocí ORP
v oblasti krizového a havarijního plánování a hospodářských opatření pro krizové situace.
krizové a havarijní plánování. Působnost je stanovena
zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému, a zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.
Činnost spočívá v přípravě opatření pro prevenci a likvidaci
závažných havárií, mimořádných událostí a krizových
stavů. K tomu je na úrovni kraje zpracován Havarijní plán
kraje, který se průběžně každý měsíc aktualizuje a také Krizový plán kraje. Hlavním úkolem v roce 2012 bylo
dopracování a schválení Krizového plánu kraje podle novelizované legislativy. Plán byl schválen 21. prosince 2012.
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Byly plánovány i provedeny prověrky a metodické nácviky
schopností reakce složek IZS pro případ vzniku mimořádných událostí. K tomu byl zpracován Plán provedení
cvičení IZS na rok 2012. Na krajské úrovni bylo plánováno
celkem 9 cvičení. Největší cvičení se konalo 6. listopadu
2012, kdy se jednalo o dvě souběžná cvičení pod stejným
námětem.
Z úrovně kraje probíhalo cvičení „VODA 2012“ a z úrovně
republiky cvičení „ZDROJE 2012“ které bylo řízeno Správou
státních hmotných rezerv. Obě cvičení splnila stanovené
cíle a úkoly a prokázala připravenost orgánů krizového řízení na řešení krizových situací.
Na zabezpečení nákladů souvisejících se cvičeními pro rok
2012 bylo v rozpočtu kraje vyčleněno 80 000 Kč. Skutečný
příspěvek kraje na pokrytí nákladů cvičení činil 58 237 Kč.
obranné plánování. Působnost v této oblasti je stanovena
ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., zákonem č.
585/2004 Sb., zákonem č. 219/1999 Sb., zákonem č.
222/1999 Sb., a Nařízením vlády ČR č. 51/2004 Sb. V souvislosti s touto působností hlavním úkolem oddělení pro rok
2012 byla aktualizace Dílčího plánu obrany v návaznosti
na nově schválený Plán obrany ČR. Největší část aktualizací
se týkala objektů možného napadení, opatření k zabezpečení mobilizace ozbrojených sil. Opatření a katalog opa-
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tření pro Národní systém reakce na krize, jsou kompletně
přepracovány a doplněny katalogové listy pro činnost za
krizových situací. Dále byla provedena i aktualizace mapového díla vojensko-geograﬁcké vyhodnocení území Libereckého kraje. Toto vyhodnocení je převedeno do digitální
podoby v systému GIS samostatnou vrstvou.
oblast hospodářských opatření pro krizové stavy. Působnost je dána zákonem č. 241/2000 Sb. Hlavním úkolem
v rámci nového zpracovávání krizového plánu kraje bylo
doplnění a aktualizace Plánu nezbytných dodávek kraje.
Činnost je prováděna prostřednictvím speciálního SW
„ARGIS“. Pro vyžadování věcných prostředků byla vydána
nová metodika, která byla projednána se všemi ORP v kraji
a která vyžaduje uplatňování požadavků cestou SW Krizkom. Uplatňování požadavků bylo celkem čtyřikrát procvičováno, z toho jednou na celostátní úrovni. Využití nové
metodiky s vyžadováním a zabezpečováním věcných prostředků bylo také součástí provedeného cvičení „ZDROJE
2012“. V roce 2012 oddělení také pokračovalo ve zkvalitňování dokumentace regulačních opatření. Hlavní důraz
byl dán na dokumentaci nádvorních čerpacích stanic pro
jejich použití v případě ropné nouze a při zavedení regulace prodeje pohonných hmot.

hosPodÁŘskÝ a regionÁlní roZvoj
Rok 2012 byl šestým rokem naplňování dvou základních
koncepčních dokumentů Libereckého kraje – strategie
rozvoje libereckého kraje 2006 – 2020 (dále SRLK)
a Programu rozvoje libereckého kraje 2007 – 2013
(dále PRLK). S Programem rozvoje bylo v roce 2012 vydáno
277 souladů k projektům ucházejících se o ﬁnanční podporu z evropských nebo krajských zdrojů. Dle metodiky,
vytvořené pracovníky odboru v roce 2009, byl vypracován
průběžný monitoring Prlk 2011, který schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje na konci roku 2012.
V souvislosti s blížícím se začátkem nového plánovacího
období Evropské unie 2014 – 2020 pracoval Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů (ORREP) na
aktualizaci Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006 – 2020.
Aktualizace na základně nové analýzy území ověřila platnost vize a strategických cílů nastavených v původní strategii kraje v roce 2006 a vytvořila tak základní platformu
a výchozí podklad pro zahájení zpracování nového
Programu rozvoje libereckého kraje 2014 – 2020.
V roce 2010 byla Zastupitelstvem Libereckého kraje schválena Územní energetická koncepce libereckého kraje,
která zároveň navrhla opatření, která by měl kraj v rámci
naplňování tohoto strategického dokumentu podporovat.
V této souvislosti byl v roce 2012 zahájen proces zavedení
energetického managementu v objektech ve vlastnictví
Libereckého kraje a realizovaly se investiční akce v rámci
zateplování budov ve vlastnictví kraje.
V roce 2012 probíhalo plnění úkolu vyplývajícího z regionální surovinové politiky libereckého kraje (dále jen
RSP LK), která byla Zastupitelstvem Libereckého kraje
schválena v závěru roku 2011. Pro potřeby samosprávy
i odborů úřadu zabývajících se problematikou nerostných
surovin byl Českou geologickou službou Praha vytvořen
Registr ložisek nerostných surovin a těžební činnosti. Registr obsahuje přehled všech ložisek nerostných surovin
nacházejících se na území kraje, umožňuje vyhledávání ložisek podle katastrálních území, obcí, druhu suroviny, chráněných ložiskových území, dobývacích prostorů, stavu
využití ložiska a dalších atributů.
Celoročně se ORREP zabýval také problematikou bývalého vojenského prostoru ralsko, především využití plochy bývalého vojenského letiště Ralsko a jeho řešení
v Zásadách územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen
ZÚR LK). ORREP ve spolupráci s Městem Ralsko připravil
vyhlášení druhé veřejné soutěže na záměr na využití bývalého vojenského letiště Ralsko, jejímž smyslem bylo
shromáždit ideové záměry, které by navrhovaly nové
možné využití lokality bývalého vojenského prostoru Ralsko a umožnily posoudit, jak nejlépe využít potenciál tohoto území. Z celkového počtu 10 návrhů vybrala

a odměnila odborná komise složená ze zástupců úředníků
krajského úřadu a samosprávy Města Ralsko a kraje 3 nejlepší návrhy. Vítězem se stal návrh společnosti L-Consult,
s.r.o. Liberec.
Odbor byl zapojen do procesu implementace regionální
inovační strategie libereckého kraje (dále ris lk), která
byla v roce 2009 dokončena a poté schválena Zastupitelstvem Libereckého kraje. Součástí této strategie je Akční
plán RIS LK obsahující konkrétní projekty přispívající k naplnění cílů této strategie. Došlo ke zprovoznění Informačního portálu Libereckého kraje pro inovace na webové
adrese http://www.portal-inovace.cz/. V průběhu roku
2012 pokračovala ve své činnosti Pracovní skupina pro rozvoj inovací v Libereckém kraji jako poradní orgán pro
resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů a rozvoje venkova. Jejími členy jsou například
zástupci Technické univerzity v Liberci, Krajské hospodářské komory, agentur Czechinvest a CzechTrade, Výzkumného ústavu textilních strojů a.s., Podnikatelské rady
Libereckého kraje, klastru technických textilií CLUTEX, podnikatelských svazů a poradenských ﬁrem. Práce skupiny
spočívá ve zpracování návrhů koncepčních kroků a podnětů v oblasti tvorby a fungování prostředí příznivého pro
rozvoj ekonomiky založené na znalostech a inovacích a environmentálně a materiálově šetrných technologiích
o vyšší přidané hodnotě. Hlavním výstupem práce pracovní skupiny bylo v roce 2012 výběr projektů v rámci
první veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích „Inovační vouchery 2011-2012“ a příprava druhého ročníku
veřejné soutěže "Inovační vouchery 2012-2013", zaměřené
k podpoře inovačních aktivit podniků a jejich propojování
s institucemi vývoje a výzkumu.
Liberecký kraj je zapojen do realizace projektu Proincor,
který je podpořen z Operačního programu Nadnárodní
spolupráce a je zaměřen na podporu rozvoje inovací u malých a středních podnikatelských subjektů. Podílí se na
práci tzv. Výboru poradců tohoto projektu.
ORREP se věnuje teoretickým východiskům i praktickému
uplatňování principů udržitelného rozvoje. Liberecký
kraj je zapojen do práce Pracovních skupin Rady vlády pro
udržitelný rozvoj, a to konkrétně Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území a Pracovní skupiny pro
místní Agendu 21. Tyto pracovní skupiny rozpracovávají
metodické postupy pro konkrétní aktivity a projekty zaměřené na téma udržitelného rozvoje.
V období 2. 11. 2010 – 1. 11. 2012 byl realizován projekt
s názvem „budování kapacit podpory udržitelné výroby
a spotřeby v libereckém kraji“ zaměřený na
osvětu
a propagaci nástrojů tzv. udržitelné spotřeby
a výroby. Jedná se o nástroje vedoucí k maximalizaci eko-
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nomických přínosů pro podnikatelské subjekty, instituce
veřejné správy i jednotlivce a minimalizaci negativních dopadů jejich ekonomických aktivit na životní prostředí i společnost.
Tento projekt uspěl ve 4. výzvě Revolvingového fondu
MŽP na podporu udržitelného rozvoje a rozhodnutím ministra životního prostředí byl Libereckému kraji poskytnut
grant ve výši 1 043 820 Kč. Obsahem projektu je realizace
akreditovaného interaktivního kurzu „Manažer udržitelné
výroby a spotřeby“ pro cílové skupiny, kterými jsou zástupci malých a středních podnikatelských subjektů,
zástupci organizací veřejného sektoru a pedagogičtí a výzkumní pracovníci. Součástí projektu je praktická aplikace
vstupního hodnocení možností inovací nástrojů udržitelné
výroby a spotřeby u několika zapojených organizací.

kou, katedrou geograﬁe v rámci studentských praxí, zadávání bakalářských prací a konzultací. V roce 2012 odbor
spolupracoval také s fakultou ekonomickou, kde se podílel
na projektech souvisejících s problematikou regionálního
rozvoje.
V důsledku bleskových povodní, které postihly území
Libereckého kraje v srpnu 2010, zajišťoval odbor předběžný odhad nákladů na obnovu majetku 81 obcí sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území. Celkové
škody dosáhly hranice 8,2 mld. Kč. V roce 2011 uspěl Liberecký kraj s žádostí do Fondu solidarity eu a získal možnost čerpat na povodňové škody z balíku 11 mil. Eur. V roce
2012 administroval ORREP žádosti obcí o dotaci z tohoto
fondu pro postižené obce a podařilo se takto získat do obcí
Libereckého kraje okolo 81 mil. Kč.

V návaznosti na vstup libereckého kraje do národní sítě
Zdravých měst České republiky v roce 2011 se Liberecký
kraj zaměřil na vytvoření sítě partnerů k předávání „dobrých praxí“. Byla založena Pracovní skupina pro projekt
Zdravý Liberecký kraj složená nejen ze zástupců samosprávy a krajského úřadu, ale např. také neziskových organizací a měst a obcí. Tyto se také staly členy Národní sítě
Zdravých měst a vyjádřily tak svůj zájem o naplňování
zásad a cílů základních dokumentů Evropské unie a Světové zdravotnické organizace, které se zabývají oblastmi
udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života, zejména
Agenda 21 a Zdraví 21 a dalších významných mezinárodních a národních dokumentů, jako jsou Athénská
a Záhřebská deklarace Zdravých měst a Národního akčního plánu zdraví a životního prostředí.

Odbor dále pokračoval v aktivitách, které napomáhají
dlouhodobé snaze Libereckého kraje snižovat počet tzv.
brownﬁeldů na území kraje. Na webových stránkách Libereckého kraje lze nalézt databázi brownﬁelds (www.krajlbc.cz/brownﬁelds), která byla vytvořena v r. 2007 a je
každoročně aktualizována. Tato aplikace usnadňuje potenciálním investorům vyhledání vhodné lokality odpovídající
přímo jejich požadavkům. Do databáze byla vložena veškerá data získaná z vyhledávací studie brownﬁelds a současně je zajištěna každoroční aktualizace dat, která jinak
velmi rychle zastarávají. V r. 2012 byla též aktualizována tzv.
Aktivní nabídka vybraných brownﬁelds, což je vybraný přehled aktuálních lokalit, které vlastníci mají zájem prodat
nebo pronajmout. V tomto roce zároveň proběhl cyklus výstav „Brownﬁelds v LK“ (vestibul KÚLK, Eurocentrum Jablonec nad Nisou, MÚ Semily, MÚ Hrádek nad Nisou, MÚ
Frýdlant). Cílem bylo představení úspěšně revitalizovaných
brownﬁelds Libereckého kraje. Dále byl vydán Manuál na
odstranění „nevyužitelných“ lokalit typu brownﬁelds, který
obsahuje návod, co vše je zapotřebí zajistit, když chceme
odstranit brownﬁeld (dotčené orgány, potřebná dokumentace, likvidace ekologické zátěže atd.).
Aktualizována byla opět také databáze greenﬁelds
(www.kraj-lbc.cz/greenﬁelds), která vznikla v roce 2009 a
v níž se nyní nachází 19 lokalit.
Obě výše zmíněné databáze jsou na webu dosažitelné také
v angličtině, aby Liberecký kraj mohl snáze oslovit také zahraniční investory. Na téma brownﬁelds a greenﬁelds jsou
každoročně pořádány odborné semináře pro veřejnost
a starosty měst a obcí LK.

V roce 2012 odbor pokračoval ve spolupráci s místními
akčními skupinami (mas) a mikroregiony. V současnosti
působí na území kraje 9 MAS. Na podporu jejich činnosti
poskytl Liberecký kraj v roce 2011 dotaci v celkové výši
2 mil. Kč, kterou mohly MAS využít také během roku 2012.
V první polovině roku proběhla společná propagace Libereckého kraje a MAS na výstavě Regiony 2012 v Lysé nad
Labem. Během tří dnů výstavy se na společném stánku
střídali zástupci MAS, kteří návštěvníky informovali o své
činnosti a zajímavostech na svém území. Na výstavě měli
možnost prezentovat své umění i místní výrobci, takže návštěvníci mohli koupit med nebo výrobky z keramiky či bižuterie, dřevěné šperky nebo slaměné ﬁgurky. Pro
prezentaci MAS byly vydány propagační materiály.
Zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje se během
roku účastnil jednání celostátní sítě pro venkov, což je
organizace, které má za úkol seskupit organizace a státní
správu zapojenou do podpory rozvoje venkova a zemědělství a být komunikačním a marketingovým nástrojem
Programu rozvoje venkova.
Odbor celoročně spolupracuje s Technickou univerzitou
v Liberci, Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogic-
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V roce 2012 se Liberecký kraj zúčastnil mezinárodního
veletrhu investic, ﬁnancí, realit a technologií pro města
a obce, který se konal 24. – 27. 4. na brněnském výstavišti.
veletrh urbis invest ve spojení se Stavebními veletrhy
opět nabídl zajímavou příležitost k představení investičních a rozvojových projektů a k navázání důležitých kontaktů.

Liberecký kraj se také zabývá informovaností z oblasti bytové problematiky. V roce 2012 spolupracoval
se sdružením nájemníků – SON. Na webu kraje byly
zveřejněny informace o poskytovaných dotacích na
podporu regenerace panelových sídlišť, podporu výstavby technické infrastruktury, podporu výstavby
podporovaných bytů a podporu oprav domovních olověných rozvodů.
Již poosmé se konala soutěž stavba roku libereckého
kraje. Soutěž byla rozdělena do 3 hlavních kategorií:
Stavba roku Libereckého kraje - Cena Doc. Ing. arch. Karla
Hubáčka Dr. h. c. – 8. ročník, Cena Ing. dr. Ješe 2012
a Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2012, která je určená pro studenty stavebních oborů z Libereckého kraje.
Veřejnost měla navíc možnost vybrat v hlasování tu
nejsympatičtější stavbu. Nejvyšší ocenění si odnesla společnost ASANO spol. s r. o. s Vilou u lomu, která je postavena v Liberci, Vesci.
ORREP se také podílel na organizaci krajského kola soutěže
vesnice roku v Programu obnovy venkova. Cílem této
dnes již tradiční celorepublikové soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkovského prostoru k aktivní účasti na rozvoji svého domova a upozornit tak i širokou veřejnost na
důležitost venkova. V roce 2012 se do 18. ročníku soutěže
v Libereckém kraji přihlásilo 15 obcí. Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole získala obec Studenec. Modrou stuhu
za společenský život si odnesla obec Mříčná. Zelená stuha
za péči o zeleň a životní prostředí byla udělena obci Karlovice. Bílá stuha za činnost mládeže patří obci Nová Ves nad
Nisou a Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu získala obec Všelibice.
Jako každým rokem se ORREP podílel na organizaci akce
na propagaci geoinformačních systémů - gis day.
Geoinformační systémy byly v roce 2012 využity pro vytváření map a kartogramů podle aktuálních potřeb nejen
pro ORREP, ale také například pro oddělení tiskové a vnějších vztahů.

Program č. 17 – Program obnovy venkova
Prostřednictvím Programu obnovy venkova jsou obcím do
2000 obyvatel příp. svazkům obcí v působnosti Libereckého kraje poskytovány dotace zaměřené především na
obnovu venkovské zástavby, zlepšení občanské vybavenosti, rozvoj technické infrastruktury a péči o vzhled obcí,
ale také na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova. Podporou obnovy vesnic tak dotační program významně přispívá k rozvoji činnosti místních spolků, udržení
venkovských tradic i vytváření nových pracovních příležitostí na venkově. V roce 2012 bylo z Programu obnovy venkova v rámci vyhlášené výzvy podpořeno částkou
10 548 560 Kč celkem 38 projektů.
Program č. 18 – Podpora hospodářsky slabých
oblastí lk
ORREP je správcem programu č. 18 Podpora hospodářsky
slabých oblastí Libereckého kraje. V rámci tohoto dotačního titulu jsou podporovány veškeré aktivity realizované
v hospodářsky slabých oblastech Libereckého kraje, které
jsou v souladu s Programem rozvoje Libereckého kraje.
V roce 2012 nebyla vyhlášena žádná výzva.
Program č. 28 – regionální inovační program
V návaznosti na implementaci Akčního plánu Regionální
inovační strategie Libereckého kraje byl usnesením zastupitelstva kraje č. 334/12/ZK ze dne 25. 9. 2012 schváleno
vyhlášení již druhého ročníku veřejné soutěže ve výzkumu,
vývoji a inovacích „Inovační vouchery 2012-2013“ v rámci
Programu č. 28 Grantového fondu Libereckého kraje – Regionálního inovačního programu. Tento program je zaměřen na podporu rozvoje výzkumu, vývoje a inovačních
aktivit podnikatelských subjektů a prohloubení spolupráce
těchto subjektů s akademickou sférou a organizacemi
splňujícími statut výzkumné organizace. 24. 10. 2012 byla
soutěž vyhlášena, do data uzávěrky žádostí bylo podáno
19 projektů. Oproti prvnímu ročníku se jedná o téměř
stoprocentní nárůst. Tato veřejná soutěž má rozdělit maximálně 1 740 710 Kč, přičemž maximální výše jednoho voucheru (dotace) byla stanovena na 300 000 Kč.

ORREP administruje 4 dotační programy Grantového
fondu Libereckého kraje, peněžního fondu, ze kterého jsou
podporovány aktivity v souladu s Programem rozvoje kraje
a s cíli jednotlivých resortů.
Program č. 1 – Podpora hospodářského a regionálního
rozvoje – zpracování žádostí o dotaci z evropských
fondů
Ke zvýšení absorpční kapacity pro dotace z Evropské unie
a jiných evropských programů v tomto plánovacím období
přispívá Program č. 1 Grantového fondu Libereckého kraje,
který je také spravován ORREP. Tento program přispívá žadatelům o dotace z evropských fondů na zpracování projektových žádostí podávaných v rámci vyhlašovaných výzev
těchto programů. V roce 2012 nebyla vyhlášena žádná výzva.
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kultura a PamÁtkovÁ PéČe
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 a rozpočtových změn), zřizovacích listin, výběrových řízení, záměrů zadání zakázek, majetkoprávních operací, nakládání s movitým a nemovitým
majetkem předaným organizacím k hospodaření, investičních akcí apod. Na činnost kulturních organizací byla
rozpočtována částka ve výši 93 542 255 Kč. V r. 2012 byly
z rozpočtu kraje ﬁnancovány investiční akce v celkové výši
4 618 000 Kč. Je zde zahrnuto elektronické zabezpečení
centrálního depozitáře v Jablonci nad Nisou, zpracování
prováděcího projektu a autorského dozoru interiéru městských lázní – nového objektu Oblastní galerie, investiční
dotace městu Liberec na stavebně interiérové prvky rekonstruovaných lázní a nákup užitkového automobilu pro
Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě. V Muzeu Českého ráje v Turnově byla opravou střechy dokončena
rekonstrukce barokního domu, na níž se kraj podílel ze
svého rozpočtu částkou 1 mil. Kč. Nepodařilo se zahájit
tolik potřebnou rekonstrukci střechy Vlastivědného muzea
a galerie v České Lípě.
Oddělení sleduje činnosti a aktivity zřizovaných kulturních
organizací a v případě potřeby zajišťuje nutnou spolupráci.
Na základě iniciativy Muzea Českého ráje v Turnově, které
je regionálním pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu
v kraji, byl orgány kraje zřízen titul Mistr tradiční rukodělné
výroby Libereckého kraje a Seznam nemateriálních statků
tradiční lidové kultury. Titul Mistr tradiční rukodělné výroby získalo 6 nominovaných řemeslníků v oborech výroba
dřevěných saní, zpracování ovčího rouna, paličkovaná
krajka, ruční sklářská výroba a broušení šperkových
kamenů. Ocenění byla řemeslníkům předána v rámci
programu Krajských slavností. Probíhající rekonstrukce
lázní na galerijní objekt znamenala velké zatížení především pro ředitele Oblastní galerie, který musel koncepčně
řešit budoucí fungování organizace v nových prostorách
v souvislosti se stavebními úpravami.
Oddělení dále administrovalo grantový program G 11 na
podporu kultury v Libereckém kraji. Požadavky subjektů
na podporu kulturních aktivit a akcí v kraji mnohonásobně
převyšují rozpočtované ﬁnanční prostředky. Přesto se daří
zachovat systém postupových přehlídek neprofesionálních uměleckých aktivit. Daleko více se nedostává ﬁnančních prostředků na podporu místní kultury a významných
nadregionálních akcí v kraji.
V požadované výši byly poskytnuty ﬁnanční prostředky
z rozpočtu kraje na výkon regionálních funkcí knihoven.
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Díky této dotaci se daří eliminovat rozdíly v poskytování
knihovnických, informačních a kulturně vzdělávacích služeb knihovnami.
Dotace na činnost Divadla F. X. Šaldy v Liberci a Naivního
divadla v Liberci je již pravidelnou součástí rozpočtu resortu. Finanční prostředky z této dotace částečně pokrývají
např. i svoz dětí z mimolibereckých škol do Naivního divadla v Liberci.

Přehled podpory kulturních aktivit v kraji
Grantový fond G 11 Podpora kultury v LK
Podpora činnosti regionálních divadel
Podpora regionálních funkcí knihoven

1 924 000 Kč
1 700 000 Kč
5 500 000 Kč

Z rozpočtu kraje byly např. v r. 2012 podpořeny již tradiční
nadregionální kulturní události v kraji, jako jsou mezinárodní hudební festivaly Lípa Musica, Dvořákův festival a
Bohemia Cantat a celá řada místních kulturních aktivit obcí.
Rovněž z programu G 99 bylo podpořeno dalších 41 kulturních akcí a projektů v kraji.
V souladu s opatřeními Programu rozvoje kraje pro oblast
kultury oddělení průběžně propagovalo oblast kultury
v médiích. Finančně se oddělení podílelo na realizaci setkání kronikářů obcí okresu Semily a na vydání katalogu
výstavy k 60. výročí vzniku Oblastní galerie. Uskutečnila se
také pravidelná setkání s řediteli příspěvkových organizací
a dva semináře pro starosty obcí, zástupce muzeí a knihoven k tématům celostátní koncepce knihoven, k problematice fungování knihoven a muzeí v kraji.
V rámci přenesené působnosti zajišťovalo oddělení metodickou činnost v oblasti vydávání periodických a neperiodických publikací.
Oddělení organizačně a administrativně zajišťovalo zasedání Výboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Zastupitelstva Libereckého kraje.

Oddělení památkové péče
V průběhu roku 2012 plnilo oddělení památkové péče
úkoly plynoucí ze zákona o státní památkové péči a v rámci
samostatné působnosti administrovalo dotační program
Libereckého kraje zaměřený na obnovu kulturních památek v kraji a zajišťovalo další aktivity z oblasti památkové
péče.
V rámci přenesené působnosti oddělení památkové péče
metodicky řídilo výkon památkové péče v kraji, přičemž
v průběhu roku 2012 svolalo pro pracovníky obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností dvě pracovní schůzky.

Zde byly diskutovány aktuální problémy z praxe pracovníků památkové péče, zjištění z průběžně prováděných
kontrol, problematika dotačních titulů a přestupků na
úseku státní památkové péče. V rámci své pracovní náplně
oddělení památkové péče dále posuzovalo také územně
plánovací dokumentace obcí a další dokumentace a rozvojové dokumenty, které by mohly ovlivnit kulturní památky a plošně památkově chráněná území v Libereckém
kraji.
V rámci samostatné působnosti administrovalo oddělení
památkové péče zejména dotační titul Fond kulturního
dědictví Libereckého kraje, ve kterém byla pro rok 2012
k dispozici částka 6 924 500 Kč. Z prostředků tohoto fondu
podpořil Liberecký kraj celkem 57 projektů obnovy a dokumentace kulturních památek a 2 projekty zaměřené na
realizaci záchranného archeologického výzkumu. Čerpání
dotací z Fondu kulturního dědictví bylo oddělením památkové péče průběžně kontrolováno. Částkou 100 000 Kč odměnil Liberecký kraj vítěze krajského kola soutěže o Cenu
za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón za rok
2011. Vítězem se stalo město Lomnice nad Popelkou.

ním specializuje na obnovu památek, jejich ﬁnancování
a nové využití památkových objektů. Veletrhu se zúčastnilo
přes 140 vystavovatelů z České republiky, Rakouska, Německa, Belgie a Velké Británie. Pro vlastníky památek byl
přínosem v tom, že na místě mohli diskutovat s odborníky
i řemeslníky o problémech, které jejich konkrétní památka
přináší. Kraje představovaly své projekty obnovy památek
a zvaly na návštěvu svých atraktivních lokalit. Liberecký
kraj prezentoval obnovu „Šatlavy“ v České Lípě. Jedná se
o kulturní památku, bývalé vězení – šatlavu, která díky
obnově získala nové využití a slouží jako Archeologické
muzeum Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.
V průběhu celého roku zaměstnanci oddělení památkové
péče aktivně spolupracovali s Ministerstvem kultury ČR,
Národním památkovým ústavem a podíleli se na činnosti
komisí pro regeneraci městských památkových zón v kraji.

Ve dnech 4. – 6. října 2012 se v Průmyslovém paláci konal
první mezioborový veletrh s názvem Památky 2012, kterého se zúčastnil i Liberecký kraj. Veletrh se svým zaměře-
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cestovní ruch
Cestovní ruch je velmi významným hospodářským odvětvím Libereckého kraje. I přesto, že jsme druhým nejmenším krajem České republiky, počtem hostů, kteří nás
navštíví a přenocují, se řadíme na 6. místo. V roce 2012 navštívilo kraj přes 680 000 návštěvníků. Důvodem tohoto
vynikajícího umístění není jen to, že bezesporu patříme
mezi turisticky atraktivní destinace, ale i to, že zde fungují
velmi dobré služby, které návštěvníkům poskytuje podnikatelský sektor.
Podporujeme činnost organizací cestovního ruchu, turistických informačních center a staráme se i o rozvoj cyklistické dopravy, pěší turistiky a běžeckého lyžování
v Libereckém kraji. Propagujeme Liberecký kraj v tuzemsku i v zahraničí, úzce spolupracujeme s agenturou Czechtourism, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,
s organizacemi a podnikateli cestovního ruchu v Libereckém kraji.

Čerpání prostředků z EU
oddělení začalo realizovat přeshraniční projekt:
Investiční projekt Severní Hřebenovka – česko-saská část,
který byl předložen do programu Cíl 3, prioritní osy 2. Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního
ruchu v celkové výši 27 mil. Kč.
a spolu s odborem regionálního rozvoje a evropských
projektů realizuje projekt:
Marketingový projekt v oblasti cestovního ruchu, který byl
úspěšný v ROP NUTS II SEVEROVÝCHOD prioritní osa
3. Cestovní ruch, Oblast podpory 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti ČR v celkové výši 7,4 mil. Kč.
Vedle těchto velkých projektů oddělení cestovního ruchu
úspěšně realizovalo projekt Křehká krása, vybroušená
chuť, který se stal i hlavním tématem na poli cestovního
ruchu, jenž podporoval tradiční výrobu skla, bižuterie
a piva a přiblížil návštěvníkům zážitkovou turistiku. Liberecký kraj realizoval i první ročník výstavy věnované této
tématice, která by měla pokračovat i v následujících letech.
Dalším projektem byla i podpora veletrhu cestovního
ruchu Euroregiontour 2012, který se koná každoročně
v březnu v Jablonci nad Nisou a kde je Liberecký kraj
jedním ze spolupořadatelů.

Podpora turistické infrastruktury
cestovního ruchu
Byla podpořena spolupráce s cyklopartnery, kteří společně
spolupracovali s turistickými regiony a s odborem dopravy
při údržbě cyklotras a aktualizovali data v registru cyklotras
pro mapový portál Libereckého kraje. Byla podpořena
i údržba značení pěších turistických tras včetně jejich vybavení orientačním systémem.
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Podpora organizačním strukturám
cestovního ruchu v Libereckém kraji
Oddělení spolupracovalo v marketingu cestovního ruchu
se sdruženími působícími v cestovním ruchu, a to se Sdružením Český ráj, Krkonoše – svazkem měst a obcí, Sdružením Českolipsko, Turistickým regionem Jizerské hory
– Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko, Tanvaldsko a se Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého kraje.

Prezentace na veletrzích cestovního ruchu
Liberecký kraj se společně s partnery v cestovním ruchu
prezentoval na zahraničních a domácích veletrzích a na
různých prezentačních akcích. Z českých veletrhů se zúčastnil nejvýznamnějšího veletrhu cestovního ruchu Holiday
World v Praze, dále veletrhů v Ostravě, Hradci Králové, Plzni
a Praze. V zahraničí se kraj prezentoval na veletrzích v Nizozemsku, Německu, Polsku a na Slovensku.

Turistický internetový portál Libereckého
kraje: www.liberecky-kraj.cz
Turistický portál www.liberecky-kraj.cz v roce 2012 pokračoval aktualizací a rozvojem tak, aby byl pro návštěvníky
co nejlepší. Zapojili jsme se do sociálních sítí, připravili
nové virtuální prohlídky, doplnili fotobanku a začali vydávat newsletter Cestou necestou. Kromě hlavního portálu
byl spuštěn i nový microsite www.chci-lyzovat.cz a stránky
věnované veletrhu cestovního ruchu Euroregiontour
www.euroregiontour.cz. Liberecký kraj jako jeden z mála
z krajů České republiky využívá se svými partnery v cestovním ruchu sdílenou databázi – datový sklad, jehož cílem je
efektivní využívání informací.

Propagační materiály
Oddělení cestovního ruchu vydalo v roce 2012 nejen za
přispění EU z programu Cíl 3/Ziel 3 brožuru Za skleněným
zážitkem, která korespondovala s tématem Křehká krása,
vybroušená chuť, dále tipy na výlety se zážitkovou turistikou v oblasti skla, bižuterie a piva (současně jsou naeditovány i jako pdf na turistickém portále www.liberecky-kraj.cz),
Venkovskou turistiku a Golf (jazykové mutace).

Grantový fond
V roce 2012 podpořil Liberecký kraj v programu grantové
podpory propagace cestovního ruchu Libereckého kraje
projekty z oblasti naplňování datového skladu turistických
informací Libereckého kraje v rámci destinačních managementů turistických regionů.

Kongresová a incentivní turistika
Liberecký kraj již několik let podporuje oblast kongresové
a incentivní turistiky v kraji. Spoluúčastí v North Bohemia
Convention Bureau o. p. s., společnosti, která zastřešuje

služby v této oblasti, dohlíží na rozvoj tohoto segmentu cestovního ruchu na území celého Libereckého kraje.

Regionální certiﬁkace ubytovacích služeb
V roce 2012 pokračoval v Libereckém kraji projekt regionální značky, který slouží k hodnocení ubytovacích služeb
v Libereckém kraji. Jeho cílem je snaha o celkové zkvalitnění služeb poskytovaných v oblasti cestovního ruchu v Libereckém kraji a zlepšení vzájemné spolupráce mezi
veřejným a soukromým sektorem. Regionální certiﬁkace
byla uvedena do souladu s Oﬁciální jednotnou klasiﬁkací
Asociace hotelů a restaurací.

Turistická informační centra

Rozhledna
Černá Studnice

Ještěd

Na území Libereckého kraje působí 54 turistických informačních center (včetně sezónních), se kterými oddělení
cestovního ruchu pravidelně spolupracuje na výměně
informací, výměně materiálů, vzdělávání či pravidelných
setkávání.

Podpora poskytovatelům služeb
v cestovním ruchu
Oddělení cestovního ruchu spolupracuje s poskytovateli
služeb v cestovním ruchu a to zejména v marketingové
části. Pravidelně pro ně uspořádává Fórum podnikatelů,
nabízí jim zdarma prezentaci na turistických portálech
a zapojuje je do dalších marketingových aktivit, jako jsou
presstripy, famtripy, účast na veletrzích, možnost uvedení
v propagačních brožurách, atd.

Mumlavský vodopád

Návštěvnost Libereckého kraje
V roce 2012 navštívilo Liberecký kraj 680 797 turistů, což
je cca o 48 000 turistů více než v roce 2011. Liberecký kraj
se tímto počtem stal 6. nejnavštěvovanějším krajem ČR.
Nejvíce návštěvníků přijelo v roce 2012 v letních měsících
červenci a srpnu, z toho převaha rezidentů. Co se týká zahraničních návštěvníků, prim hrají turisté ze Spolkové republiky Německo (79 435), následují další v pořadí turisté
z Polska (19 575), z Nizozemska (10 594), ze Slovenska
(7 521) a z Ruska (4 434). Počet přenocování v kraji se
oproti roku 2011 zvýšil cca o 167 000, převahu měli opět
rezidenti. Celkový počet přenocování je 2 316 857.

Cyklisté na Nové louce

Smržovský viadukt

Školení informačních center
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libereckÝ kraj a evroPskÁ unie
Liberecký kraj plní svou roli vůči Evropské unii v trojím
základním postavení.
V prvé řadě disponuje jako každý kraj v ČR stálým zastoupením v Bruselu. Smyslem je především podílet se přímo
na tvorbě evropské politiky a vyjednávat různé podmínky
či získání přímých ﬁnancí pro Liberecký kraj.
Druhou neméně významnou rolí je implementace některých operačních programů (Operační program vzdělávání
a konkurenceschopnost, Regionální operační program
NUTS II Severovýchod, Operační program přeshraniční
spolupráce ČR – Polsko, Operační program přeshraniční
spolupráce ČR – Sasko, Operační program Životní prostředí a další). V rámci těchto operačních programů se Liberecký kraj přímo či nepřímo podílí na realizaci, (tj.
administraci žádostí, hodnocení projektů, kontrole projektů, zastoupení ve výběrových komisích, monitorovacích
výborech apod.). Liberecký kraj se také podílí na řešení budoucnosti kohezní politiky EU v roce 2014+. Pravidelně se
účastní jednání meziregionální poradní skupiny MMR pro
budoucnost kohezní politiky, připomínkuje rámcovou pozici ČR k budoucnosti kohezní politiky, rámcové pozice ČR
k revizi rozpočtu EU a monitoruje problematiku budoucnosti kohezní politiky a zapojení se do tvorby makroregionální strategie.

Nejvýznamněji je kraj implementačně zapojen do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(OPVK), který si klade za cíl rozvíjet vzdělanostní společnost
za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému
celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu
a vývoji. Liberecký kraj se podílí na implementaci OPVK
jako Zprostředkující subjekt pro provádění pomoci z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím realizace
Globálního grantu v Prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání
a Prioritní ose 3 – Další vzdělávání, a to v následujících
oblastech podpory:
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání,
1.2 Rovné příležitosti ve vzdělávání,
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení,
3.2. Podpora nabídky dalšího vzdělávání
V rámci Prioritní osy 1 byla do poloviny roku 2012 ukončena realizace projektů z prvních Globálních grantů. Od
počátku roku 2012 postupně začínala realizace projektů
vzešlých z 1. výzvy druhých Globálních grantů a současně
byla vyhlášena počátkem roku 2. výzva druhých Globálních grantů, přičemž projekty byly schváleny do konce
roku 2012. Počet projektů včetně alokace je v níže uvedených tabulkách.

Tabulka uvádí přehled alokace a počet podpořených projektů za globální granty I.
v rámci Prioritní osy 1:
Prioritní osa

alokace na gg
celkem

rozděleno
v 1. výzvě 2008
(v kč)

rozděleno
v 2. výzvě 2009
(v kč)

rozděleno
v 3. výzvě 2010
(v kč)

Počet podpořených
projektů

1.1

172 473 995

43 980 839 /8

76 750 927 /15

51 680 097/16

39

1.2

62 717 816

15 902 480 /3

27 999 991/6

19 277 000 /6

15

1.3

78 397 270

19 972 536 /5

33 362 391 /8

22 785 343 /7

20

313 589 081

79 855 855

138 113 309

93 742 440

110

celkem

Tabulka uvádí přehled alokace a počet podpořených projektů za globální granty Il.
v rámci Prioritní osy 1:
Prioritní osa

rozděleno
v 1. výzvě 2011
(v kč)

Počet
podpořených
projektů (1. výzva)

rozděleno
v 2. výzvě 2012
(v kč)

Počet
podpořených
projektů (2. výzva)

1.1

48 764 482

16

59 142 475

19

1.2

24 949 869

6

9 119 080

3

1.3

25 551 720

9

17 034 480

8

celkem

99 266 071

31

85 296 035

30
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V Prioritní ose 3 byla během roku 2012 ukončena realizace
16 projektů. V únoru 2012 byla vyhlášena čtvrtá výzva, ze
které bylo z 37 předložených žádostí schváleno k realizaci

Prioritní osa

3.2

16 projektů. Celková ﬁnanční podpora těchto projektů činí
37 887 014 Kč.

rozděleno
v 1. výzvě 2009
(v kč)

Počet podpořených projektů
(1. výzva)

rozděleno v 2.
výzvě 2010
(v kč)

Počet podpořených projektů
(2. výzva)

40 996 211

14

18 486 723

7

rozděleno
v 4. výzvě 2012
(v kč)

Počet podpořených projektů
(4. výzva)

37 887 014

16

Z hlediska implementace je dále kraj zapojen v rámci
programů zaměřených na přeshraniční spolupráci - Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika
– Polská republika 2007-2013 (OP PS ČR – PL) a Program
na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (OP PS ČR –
Sasko). Zasedání česko - saského Monitorovacího výboru
se v roce 2012 konalo 4x. Celkem bylo schváleno 48 projektů. Žadatel z Libereckého kraje ﬁguroval ve 14 projektech. Monitorovací výbor česko – polský v roce 2012 žádné
projekty neschvaloval.

rozděleno v 3. Počet podpořevýzvě 2011
ných projektů
(v kč)
(3. výzva)

52 253 651

15

Projekty Libereckého kraje dokončené v roce 2012
Podle výstupů databáze projektů pravidelně aktualizované odborem regionálního rozvoje a evropských projektů, bylo
v roce 2012 dokončeno celkem 27 projektů, přičemž 22
z nich bylo spoluﬁnancováno z Evropské unie a dalších
5 z jiných dotačních programů. Celkové náklady na tyto
projekty činily více než 368 mil. Kč. Dotace z fondů Evropské unie a z dalších dotačních programů přitom činily
celkem 287 mil. Kč, což je v průměru téměř 80 % celkových
nákladů.

Od roku 2009 se odbor regionálního rozvoje a evropských
projektů podílí na organizaci jednotlivých zasedání Komise
pro regionální rozvoj a evropské záležitosti Rady Asociace
krajů ČR, jejíž členkou je radní Libereckého kraje Ivana Hujerová, pověřena vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.
V roce 2012 se uskutečnila celkem pět jednání Komise, na
nichž se kromě jiného řešila především národní a regionální úroveň Kohezní politiky v období 2014+ , příprava
regionů na budoucí programové období a prosazení priorit regionů do budoucí kohezní politiky.
V roce 2012 dále spolupracoval Liberecký kraj s Výborem
regionů EU, a to účastí v tzv. Monitorovací platformě Evropy 2020. V rámci této platformy má Liberecký kraj možnost vyjadřovat se k zásadním evropským strategickým
dokumentům a poskytovat podklady pro materiály a vý
roční zprávy Výboru regionů EU.
Třetí základní postavení kraje vůči Evropské unii je jeho
role žadatele o dotace z evropských fondů. Tu lze považovat za nejširší. Také v roce 2012 pokračoval Liberecký kraj
v přípravě a realizaci vlastních projektů, které jsou spoluﬁnancovány z různých fondů Evropské unie, ale i z jiných
dotačních programů.
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Následující tabulka představuje přehled programů, které
se podílely na spoluﬁnancování projektů dokončených

v roce 2012. U každého z nich je uveden počet projektů,
celkové náklady na projekty a celková dotace.

Tabulka uvádí přehled počtu dokončených projektů LK v roce 2012 dle operačních programů
název operačního programu

Počet projektů

celkové náklady (kč) celková dotace (kč)

dotační fondy eu
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

4

56 514 139

52 838 732

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko

1

625 000

531 250

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2

18 769 386

18 769 386

Operační program Životní prostředí

2

3 206 179

2 667 280

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

13

285 795 688

209 463 092

Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou

3

1 388 106

694 054

Program švýcarsko-české spolupráce

1

1 273 770

1 082 705

Revolvingový fond Ministerstva životního prostředí ČR

1

1 159 800

1 043 820

27

368 732 068

287 090 319

dotační fondy mimo eu

celkem

Projekty Libereckého kraje v současné době realizované
V současné době je Libereckým krajem realizováno celkem
47 projektů spoluﬁnancovaných z Evropské unie. Celkové
náklady na tyto projekty činí více než 1 217 mil. Kč a schvá-

lené dotace dosahují výše 1 056 mil. Kč. Na spoluﬁnancování projektů se podílí celkem 7 dotačních programů
vyhlášených Evropskou komisí.

Tabulka uvádí přehled počtu realizovaných projektů LK dle operačních programů
operační program
Integrovaný operační program
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Operační program Životní prostředí

2
4
4

celkové náklady
205 549 580
255 928 300
109 090 176

schválená dotace
167 798 228
248 263 583
53 323 502

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR
– Polská republika

2

9 090 500

8 812 213

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR
– Svobodný stát Sasko

9

188 616 700

172 730 730

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

2

3 203 860

2 786 871

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

24

449 048 578

405 341 008

celkem

47

1 220 527 794

1 059 056 235

Nejvíce projektů je realizováno v rámci regionálního
operačního programu („roP“), kde je 6 projektů zaměřeno na zlepšení dopravní infrastruktury, 15 projektů na
rekonstrukci a modernizaci středních škol, jeden projekt
na revitalizaci Jedličkova ústavu, jeden projekt na propagaci cestovního ruchu v Libereckém kraji a jeden projekt,
který pomáhá při čerpání ﬁnancí z ROP a je realizován ve
spolupráci s Pardubickým a Královéhradeckým krajem.
Celkem 9 projektů je dále realizováno se spoluﬁnancováním z operačního programu Přeshraniční spolupráce
Čr-svobodný stát sasko. Jedná se o projekty zaměřené
na obnovu dopravní infrastruktury, na životní prostředí,
ekologickou výchovu, marketingové aktivity a další.
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Počet projektů

Z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost
jsou spoluﬁnancovány 4 projekty. Dva z nich se specializují
na vylepšení sociálních služeb v Libereckém kraji a dva na
vzdělávání či zlepšení služeb krajského úřadu.
Za pomoci operačního programu Životní prostředí kraj
realizuje 3 projekty na zateplení středních škol (ve Frýdlantu a v Jablonci nad Nisou) a jeden projekt na zateplení
domova důchodců v Jindřichovicích pod Smrkem.
V rámci integrovaného operačního programu Liberecký
kraj realizuje projekt na zkvalitnění a modernizaci služeb
veřejné správy a projekt, jehož cílem je zkvalitnění zázemí
operačního střediska Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.

Díky operačnímu program Přeshraniční spolupráce Čr
– Polská republika je realizován projekt technické pomoci
na administraci tohoto programu a také projekt, jehož
cílem je rozvoj území díky spolupráci mezi ČR a Polskou
republikou.
Z Operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední
Evropa je podpořen projekt, který se týká životního prostředí v oblasti povodí řeky Labe a dále projekt na rozvoj
železniční dopravy v Libereckém kraji.
Další významnou aktivitou odboru je poradenství při vyhledávání vhodného dotačního titulu pro nejrůznější projektové záměry. Konzultace jsou poskytovány zejména
elektronickou formou, ale i osobními schůzkami. Celkový
počet takto poskytnutých konzultací je za období 2008-2012
cca 230.
Vzhledem k tomu, že tato zpráva neposkytuje dostatek prostoru k detailnímu popisu projektů, je možné vyžádat na odboru regionálního rozvoje a evropských projektů další
informace (kontakt: projekty@kraj-lbc.cz). Dále je na webových stránkách odboru zřízena sekce „Realizace projektů“,
(http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1863/realizaceprojektu), kde jsou popsány vybrané projekty.

Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu
(www.liberec-region.cz)
Zastoupení bylo založeno v roce 2005 a poskytuje komplexní
služby Libereckému kraji v centrálních orgánech Evropské
unie. Zastoupení se vyjadřuje k aktuálním evropským tématům, kterými se zabývá Výbor regionů. Hejtmanovi Libereckého kraje zastoupení zpracovává projednávanou agendu
a poskytuje potřebný servis. Zastoupení Libereckého kraje
při Evropské unii je tradiční instrument prezentace kraje centru unie, je kontaktním místem pro další evropské regiony
zastoupené v Bruselu a vykonává styčnou funkci s institucemi EU. Zastoupení také tradičně asistuje hejtmanovi v jeho
roli člena Výboru regionů. Zastřešujícím pojmem činnosti regionů v Bruselu je nový termín ´paradiplomacie´. Vzhledem
k principům subsidiarity, které jsou Evropskou unií prosazovány, je reprezentace regionální politiky v Bruselu vítána ze
strany evropských institucí. Prioritním zájmem Zastoupení
jsou témata spojená se stávajícími a budoucími ﬁnančními
nástroji vycházejícími z politik EU. Na základě komunikace
s odpovídajícími generálními ředitelstvími Evropské komise
i se Stálým zastoupením České republiky při Evropské unii,
bylo vyhodnoceno jako žádoucí se zaměřit na možnosti čerpání ﬁnančních zdrojů z komunitárních programů spravovaných přímo orgány Evropské unie. Zastoupení usiluje
o postupné pronikání a zapojení soukromých či veřejných
subjektů do komunitárních grantových struktur EU, jež se zaměřují na projekty společné veřejné užitečnosti a splňují kritéria evropské přidané hodnoty. Příkladná je znalost
zastoupení tzv. rámcových programů Evropské unie pro vý-

zkum a vývoj. Zastoupení Libereckého kraje v Bruselu je fundovaným zdrojem informací na témata týkající se těchto ﬁnančních zdrojů pro všechny subjekty v Libereckém kraji.
Dalším významným tématem Zastoupení Libereckého kraje
v Bruselu je implementace Evropského seskupení pro
územní spolupráci (dále jen ESÚS) jako nového instrumentu
evropské meziregionální spolupráce. Zastoupení monitoruje
veškeré návrhy změn v nařízeních o ESÚS ze strany evropských institucí. Přípravná fáze založení ESÚS s polskou stranou, společně s kraji Královehradeckým, Pardubickým
a Olomouckým vrcholí. Předsmluvní a smluvní ujednání
o založení ESÚS tvoří jednu z náplní činnosti zastoupení.
Mezi další stěžejní témata Zastoupení Libereckého kraje
v Bruselu také patří Společná zemědělská politika, jejíž podoba přímo ovlivňuje život ve venkovských regionech Libereckého kraje. Zastoupení Libereckého kraje sleduje vývoj
evropské legislativy k zemědělské politice a je v permanentním kontaktu se zájmovými skupinami a veřejnými institucemi v tomto oboru v České republice.
Zastoupení podporuje iniciativy typu Evropské město sportu.
Tento titul jako první v České republice získal Liberec.
Zastoupení přispívá do diskuzí a rovněž komunikuje na společná témata s ostatními evropskými regiony, kterých je
v Bruselu zastoupeno kolem tří set. Zastoupení podporuje
tok přímých investic do Libereckého kraje tak, aby Liberecký
kraj byl identiﬁkován jako strategického území pro investice
ﬁrem z jiných evropských regionů.
Mezi již tradiční akce patří spolupořádání Vánočních trhů
spolu s partnerským Saskem, české Street Party, apod.
Zastoupení pracuje na zřízení municipálního kreditního
systému založeného na ﬁnančních nástrojích Evropské investiční banky zprostředkovaného ve spolupráci s českými
bankovními ústavy.
Zastoupení reprezentované osobou vedoucího je registrováno v Rejstříku transparentnosti Evropské unie. Z tohoto vyplývají zásadní informační a behaviorální povinnosti
obsažené také v jednotném kodexu chování a dodržování
daných pravidel. Mechanismus rejstříku zaručuje, že pravidla
budou vynucována a že zároveň budou řešena podezření
z porušení kodexu.
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Partnerské regionY libereckého kraje
Kanton St. Gallen
Švýcarská konfederace
(www.stgallen.ch)

Prešovský samosprávný kraj
Slovenská republika
(http://www.vucpo.sk)

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. V roce 2012 navštívila delegace
kantonu St. Gallen Liberecký kraj a kromě zhodnocení
dosavadní spolupráce mezi oběma samosprávnými celky
byly projednány projekty jako ochrana před povodněmi
a revitalizace vodních ploch a říčních systémů, osídlování
a doprava v aglomeracích, veřejná doprava přes hranice,
odpadové hospodářství nebo projekt veřejná hospodářská
soutěž. Dále byl schválen společný projekt „Švýcarské jaro“,
které se bude konat 27. března 2013 v Liberci.

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 Prešovskému samosprávnému kraji ﬁnanční dar
a přispěl tak na obnovu zničených Tater. Ačkoliv oﬁciální
dokument o vzájemné spolupráci není podepsán, spolupráce probíhá podle potřeby formou společné účasti na
akcích. V březnu 2012 se Prešovský samosprávný kraj prezentoval na jedné z nejvýznamnějších regionálních akcí
roku Libereckého kraje, na veletrhu cestovního ruchu
Euroregion Tour 2012 v areálu Eurocentra v Jablonci nad Nisou.

Dolnoslezské vojvodství
Polská republika
(www.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.
Řeší se tedy oblasti, které vyplývají z těsného sousedství
(doprava, územní plánování, životní prostředí, cestovní
ruch, školství, krizové řízení atd.), a to jak na úrovni Euroregionu Nisa v rámci pracovních skupin, tak přímo obou
samospráv. V březnu 2012 se uskutečnila zahajovací konference projektu „Strategie integrované spolupráce česko
– polského pohraničí“. Jedná se o projekt, který potrvá do
konce roku 2013. Mezi jeho hlavní aktivity patří výměnné
stáže, právní analýzy, vytvoření společného webového portálu a společného sekretariátu, který bude později působit v rámci Evropského seskupení územní spolupráce.

Zemské ředitelství Sachsen
Svobodný stát Sasko
Spolková republika Německo
(www.sachsen.de)
V dubnu 2006 bylo podepsáno Společné prohlášení o spolupráci mezi Libereckým krajem a toho času Vládním
prezidiem Dresden – nyní Zemské ředitelství Sachsen
(Svobodný stát Sasko). Spolupráce byla ﬁnancována ze
schváleného projektu. Jako v případě Polska, řeší se oblasti,
které vyplývají z těsného sousedství, a to jak na úrovni Euroregionu Nisa v rámci pracovních skupin, tak na úrovni
obou samospráv. Přitom se nejedná pouze o spolupráci se
Zemským ředitelstvím Sachsen, ale i jinými kompetentními subjekty nacházejícími se na území Svobodného
státu Sasko. V dubnu 2012 byl s landkreisem Görlitz schválen projekt „Přeshraniční integrace informací, nástrojů a
opatření při předcházení a řešení povodní a katastrof“.
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Orenburská oblast
Ruská federace
(www.orenburgobl.ru)
Město Nový Bor našlo na území Orenburské oblasti
partnerské město Mědnogorsk (podpis dohody obou měst
se uskutečnil dne 16. června 2007 v Mědnogorsku). Představitelé Orenburské oblasti a Libereckého kraje projevují
vzájemnou snahu o navázání kontaktů a během setkání
v září dojednali spolupráci zejména v oblasti hospodářského rozvoje, investic a vzdělávání. V květnu 2012 byla
s Orenburskou oblastí podepsána dohoda o spolupráci.
U příležitosti podpisu dokumentu se uskutečnilo jednání,
setkání s podnikateli Libereckého kraje za účasti představitelů Velvyslanectví Ruské federace, Generálního konzulátu Ruské federace a obchodního rady Ruské federace
v České republice. Rovněž bylo podepsáno memorandum
mezi Technickou univerzitou Liberec a Orenburskou státní
univerzitou.

Region Marche
Itálie
(www.regione.marche.it)
V květnu roku 2010 navštívila Liberecký kraj italská delegace z přímořského městečka San Benedetto del Tronto
z province Marche vedená starostou Giovannim Gasparim.
Ten vyslovil hluboký zájem o spolupráci s Libereckým krajem, zejména v oblasti cestovního ruchu, kultury a v oblasti
zemědělství. V srpnu 2012 odsouhlasila rada kraje návrh
dohody o spolupráci s tím, že dohodu by podepsala nová
politická reprezentace. Italská strana akcentuje spolupráci
zejména v oblastech podpory výměny technických, ekonomických, obchodních a právních informací, výměny
v oblastech hotelového školství s cílem zlepšit vzájemné
gastronomické výrobky nebo spolupráce při organizaci
seminářů a obchodních prezentací.

Provincie Bursa
Turecko
(www.bursa.gov.tr)
Dne 6. října 2010 navštívila turecká delegace z provincie
Bursa vedená guvernérem Şahabettinem Harputem Liberecký kraj. Tématem jednání byla převážně spolupráce
v oblasti cestovního ruchu a kultury. 1. listopadu 2011 podepsala v zastoupení hejtmana statutární náměstkyně
Lidie Vajnerová přátelskou dohodu o spolupráci s provincií
Bursa. V listopadu 2012 kontaktoval oddělení tiskové
a vnějších vztahů Ahmet Hamdi Usta, viceguvernér provincie Bursa, s žádostí o pomoc ve spolupráci při výměně
zkušeností v oblasti lázeňské turistiky. Provincie Bursa
hledá pro EU projekt z oblasti zdravotní turistiky partnery
z různých evropských zemí.

Návštěva delegace z Orenburské oblasti

Návštěva velvyslance Argentinské republiky
v ČR J. E. Vicente Espeche Gilla

Návštěva delegace ze švýcarského
kantonu St. Gallen

Návštěva Jerzy Tutaje, člena
Rady Dolnoslezského vojvodství

Návštěva delegace ze španělského království

Návštěva italského poutníka Gianluca Ratta
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slovo Ředitele krajského ÚŘadu
Vážení obyvatelé Libereckého kraje,
krajský úřad libereckého kraje (KÚ LK) měl
ke konci roku 2012 celkem 397 systemizovaných pracovních míst, z toho 40 pracovních
míst hrazených mimo rozpočet Libereckého
kraje z evropských projektů. Úřad sestává
z 16 odborů a 2 samostatných oddělení.
Přibližně polovina zaměstnanců vykonává
samostatnou působnost, tedy činnosti
potřebné pro samosprávu Libereckého kraje.
Druhá polovina zaměstnanců vykonává státní
správu přenesenou státem na kraj a na tuto
činnost dostává kraj ze státního rozpočtu
příspěvek.
odbor kancelář ředitele v loňském roce ukončil dva významné
projekty - projekt „Posilování institucionální kapacity a efektivnosti Krajského úřadu Libereckého kraje“ a projekt „Efektivní řízení lidských
zdrojů Krajského úřadu Libereckého kraje“. Oba projekty svými výstupy
posunuly kvalitu služeb poskytovaných krajským úřadem výrazně
dopředu. Záměrem projektů totiž bylo zvýšit schopnost úřadu efektivně
řídit svůj provoz, plánovat a alokovat své zdroje, účinně plnit úkoly
a získávat potřebnou sebereﬂexi. Jedním z výstupů projektů za rok 2012
je např. nastavení nového způsobu hodnocení zaměstnanců s využitím
kompetenčních modelů. Dalšími výstupy z projektů je např. nově formulovaná strategie rozvoje úřadu, strategie řízení lidských zdrojů
a komunikační strategie, na jejichž naplňování se v nastávajícím roce
musíme zaměřit. Jen tak bude úřad schopen realizovat svoji vizi, kterou
si zformuloval v předcházející části projektu. V dalším období proto
bude nutné řídit se oním známým „Od řízení kvality ke kvalitnímu
řízení“. Z tohoto pohledu by se určitě dalo říci, že rok 2012 byl pro krajský úřad z hlediska kvality rokem významným. O dobré práci svědčí
i zisk ocenění „Perspektivní organizace“, které krajský úřad obdržel
v rámci Národní ceny kvality.
Nově byl zahájen projekt Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců KÚ LK, který je realizován ve spolupráci s partnery projektu,
Centrem Kašpar, o.s., a Střední odbornou školou a Gymnáziem na
Bojišti. Projekt je zaměřen na vytváření podmínek pro soulad rodinného
a pracovního života a prosazování principů rovných příležitostí žen
a mužů. Součástí projektu je i zřízení mateřské školy, která bude vybudována v majetku svěřeném do správy Střední odborné škole a Gymnáziu na Bojišti.
Odbor kancelář ředitele těsně před koncem roku zprovoznil před budovou kraje dvě nové elektronické úřední desky, které nahradily původní skleněnou úřední desku, na níž se vyvěšovaly dokumenty v
papírové podobě. Dokončena byla také rekonstrukce archivu, kde stávající regálový systém byl nahrazen pojízdným regálovým systémem,
čímž se kapacita archivu pro ukládané archiválie zdvojnásobila.
Personální a mzdové oddělení uspořádalo pro zaměstnance krajského
úřadu a obcí na území Libereckého kraje v rámci metodické pomoci
množství odborných vzdělávacích akcí. Zorganizovány byly také čtyři
cykly pětidenního vstupního vzdělávání pro nové zaměstnance krajského úřadu a obcí. Téměř ve všech těchto případech využívá krajský
úřad lektory z řad vlastních zaměstnanců.
odbor kancelář hejtmana zajišťoval v roce 2012, kdy došlo k volbám
do krajských zastupitelstev, standardní činnosti a agendu pro orgány
kraje, koordinoval spolupráci se samosprávami na území kraje. Dále
vyřídil celkem 54 žádostí o poskytnutí informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Právní odbor mimo jiné prováděl pro obce právní, metodickou a konzultační činnost k zákonu č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
a k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád. Pořádal také pro krajské
příspěvkové organizace, obce a jednotlivé odbory krajského úřadu školení a metodiku za účelem uvedení systému základních registrů do provozu od 1. 7. 2012. V této oblasti spolupracoval s Ministerstvem vnitra
ČR při naplňování registru práv a povinností, aby všechny ohlášené
agendy mohly být řádně registrovány. Pro obce poskytovali zaměstnanci úřadu také metodickou činnost v oblasti veřejné podpory a služeb obecného hospodářského zájmu.
správní odbor podporoval dlouhodobou a trvalou strategií krajského
úřadu, kterou je co nejlepší úroveň výkonu veřejné správy nejen na krajském úřadě, ale ve všech 215 obcích Libereckého kraje. Za tímto účelem
byly v roce 2012 uspořádány pro starosty a úředníky obecních úřadů
semináře, které má krajský úřad akreditované u Ministerstva vnitra ČR,
a jejichž lektory jsou odborníci z řad zaměstnanců krajského úřadu.
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Semináře se uskutečnily na téma správní řízení (Správní právo - správní
řád) – zákon 500/2004Sb., správní řád (2 semináře, celkem 209 účastníků), svobodný přístup k informacím – zákon č. 106/1999 Sb. (149
účastníků), vidimace a legalizace (70 účastníků), správní činnosti na
úseku matrik (74 účastníků) a evidence obyvatel (96 účastníků). Dále
se konaly i přípravné kurzy na zkoušky matrikářů.
V rámci další fáze zavádění základních registrů, které byly spuštěny dne
1. 7. 2012 do ostrého provozu, pořádal krajský úřad ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním (ČUZK) pro obce Libereckého kraje v lednu a únoru 2012 cyklus školení na počítačích, a to
zejména k jednomu ze základních registrů - RUIAN (Registr územní
identiﬁkace, adres a nemovitostí). Na těchto praktických školeních, která
probíhala v počítačové učebně krajského úřadu, se účastníci seznámili
s ukázkou vkládání dat do RUIANu a také se základními informacemi o
čištění dat v tomto registru.
odbor kontroly v roce 2012 provedl v rámci výkonu přenesené působnosti na základě zákona č. 420/2004 Sb. celkem 342 přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Ke zkvalitnění kontrolního procesu bylo odborem kontroly nad rámec
zákona provedeno dalších 37 dílčí přezkoumání hospodaření. Na úseku
samostatné působnosti vykonal odbor kontroly za celý rok 2012 celkem
46 veřejnosprávních kontrol na místě, z toho například 16 kontrol hospodaření krajských příspěvkových organizací, 17 veřejnosprávních kontrol ﬁnančních prostředků poskytnutých z Fondu solidarity EU na
povodně, 6 kontrol grantů poskytnutých z rozpočtu Libereckého kraje
a 3 kontroly odborů krajského úřadu.
odbor územního plánování a stavebního řádu uspořádal pro obce
Libereckého kraje, jež mají ve své gesci Stavební úřady a Úřady územního plánování, odborné porady nejen o velké novele stavebního zákona č. 350/2012 Sb., která vstoupila v účinnost dne 1. 1. 2013, ale taky
k problematice uplatňování vydaných Zásad územního rozvoje Libereckého kraje.
Dále je obcím Libereckého kraje průběžně poskytována metodická
pomoc při tvorbě územních plánů, územně analytických podkladů
a čerpání dotací na podporu tvorby územních plánů jako jednoho z nejdůležitějších koncepčních dokumentů obce.
odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu v roce 2012
uspořádal za účasti zástupců Památkové inspekce Ministerstva kultury
ČR dvě porady pro úředníky obcí s rozšířenou působností na úseku
státní památkové péče. Tematicky byly porady zaměřeny na aktuální
legislativní novinky, reorganizaci Národního památkového ústavu,
vyhodnocení výsledků kontrol a zdůraznění nejčastějších chyb a v neposlední řadě i zodpovězení aktuálních otázek týkajících se památkové
péče a procesních postupů při správních řízeních.
odbor dopravy uspořádal v roce 2012 seminář pro úředníky obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností k přestupkovému řízení a řízení
o bodovém hodnocení řidičů dle zákonů č. 500/2004 Sb., správní řád,
č. 200/1990 Sb., o přestupcích a č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích. Dále byl uskutečněn seminář pro speciální stavební
úřady v Libereckém kraji, pro správce pozemních komunikací na téma
„Příklady, zkušenosti a legislativa řešení bezbariérových řešení pozemních komunikací“.
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu prostřednictvím
Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje nastavil priority na příští období v oblasti vzdělávání.
V souladu s platnou legislativou dobře zvládl extrémní navýšení agendy
při zajištění průběhu státních maturitních zkoušek na středních školách
či poskytování metodické a odborné podpory u konkurzních řízení na
ředitele 150 škol a školských zařízeních. Přes výrazné omezení zdrojů ze
státního rozpočtu byl schopen rozepsat přímé náklady pro více než
9000 zaměstnanců v regionálním školství, kteří pracují na 509 školách
a školských zařízeních.
odboru sociálních věcí se v roce 2012 podařilo nastavit systém komunikace v oblasti plánování a sociální práce v obcích Libereckého kraje.
Bylo toho ještě více, co se v uplynulém roce, který byl navíc rokem
volebním, podařilo.
Děkuji všem, kteří naplňují Vizi krajského úřadu - být respektovanou,
otevřenou a důvěryhodnou institucí, která poskytuje kvalitní služby
a přispívá ke stabilitě a rozvoji kraje.

Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje

struktura krajského ÚŘadu libereckého kraje

Ředitel krajského úřadu libereckého kraje
odbor kancelář hejtmana
oddělení sekretariátu hejtmana
oddělení krizového řízení
organizační oddělení
oddělení tiskové a vnějších vztahů

právní odbor
právní oddělení
oddělení dozoru a legislativy

odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
oddělení rozvojových koncepcí
oddělení přípravy a řízení projektů
oddělení řízení grantových schémat

odbor územního plánování a stavebního řádu
oddělení územního plánování
oddělení stavebního řádu

ekonomický odbor
oddělení rozpočtu a ﬁnancování
oddělení účetní evidence
oddělení ekonomických analýz

odbor informatiky
oddělení software
oddělení hardware
oddělení kontaktní centrum

odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
oddělení organizační a správní
oddělení vzdělávání a koncepcí
oddělení ﬁnancování nepřímých nákladů
oddělení ﬁnancování přímých nákladů
oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti
oddělení projektů ve vzdělávání

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

odbor sociálních věcí
oddělení sociální práce
oddělení plánování a ﬁnancování sociálních služeb
oddělení sociálně právní ochrany dětí
oddělení sociálních služeb

odbor investic a správy nemovitého majetku
oddělení investic
majetkoprávní oddělení
oddělení veřejných zakázek

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

odbor kancelář ředitele
oddělení personální a mzdové
oddělení hospodářské správy
oddělení spisové služby
oddělení autoprovozu

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
oddělení kultury
oddělení památkové péče
oddělení cestovního ruchu

odbor kontroly
oddělení vnější a vnitřní kontroly

odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení zemědělství a ochrany přírody
oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
oddělení ovzduší a odpadů
oddělení vodního a lesního hospodářství
odbor zdravotnictví
správní oddělení
oddělení ekonomiky a zdravotní politiky

oddělení interního auditu
oddělení sekretariátu ředitele

manažer kvality
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statistickÁ data krajského ÚŘadu
libereckého kraje
Počet systemizovaných míst úřadu k 31. 12. 2012 - 395
organizační struktura krajského úřadu
ředitel krajského úřadu
počet vedoucích odborů
počet vedoucích oddělení
počet zaměstnanců realizujících projekty EU
počet ostatních zaměstnanců
počet zaměstnanců obslužných profesí

1
16
53
35
269
21

celkový fyzický počet zaměstnanců úřadu k 31. 12. 2012 - 382

počet
procentní údaj

ženy
265
69,4 %

muži
117
30,6 %

celkem
382
100 %

muži
0
15
25
19
30
28
117

celkem
0
59
105
98
86
34
382

v%
00,00 %
15,45 %
27,49 %
25,65 %
22,51 %
08,90 %
100,00 %

muži
0
15
0
1
16
4
81
117

celkem
2
17
0
2
105
10
246
382

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
věk
do 20 let
21–30 let
31–40 let
41–50 let
51–60 let
nad 61 let
celkem

ženy
0
44
80
79
56
6
265

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
základní vzdělání
vyučen
střední odborné
úplné střední
úplné střední odborné
vyšší odborné
vysokoškolské
celkem

ženy
2
2
0
1
89
6
165
265

v%
00,52 %
04,45 %
00,00 %
00,52 %
27,49 %
02,62 %
64,40 %
100,00 %

v roce 2012 byla míra ﬂuktuace zaměstnanců krajského úřadu ve výši 9,03 %. nemocnost zaměstnanců
nepřesáhla 2,4 %.

mzdové ukazatele
průměrná platová třída
průměrný platový stupeň
průměrný základní platový tarif
průměrný osobní příplatek
průměrný příplatek za vedení
průměrný plat včetně odměn
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10,07
8,18
20 626 Kč
6 807 Kč
5 390 Kč
28 728 Kč

vzdělávání
počet účastníků vstupního vzdělávání
počet účastníků zkoušek zvláštní odborné způsobilosti
počet účastníků e-learningového vzdělávání
počet vzdělávacích akcí
počet vzdělávacích dnů proškolených formou e-learningu
počet účastníků průběžného vzdělávání
počet účastníků celoročních jazykových kurzů

13
8
0
245
0
564
87

náklady na vzdělávání
náklady na vzdělávání dle zákona č. 312/2002 Sb.
náklady na přípravy a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti
náklady na jazykové vzdělávání
náklady na e-learningové vzdělávání
náklady na vzdělávání celkem

874 772 Kč
71 680 Kč
387 516 Kč
0 Kč
1 333 968 kč
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PŘehled PŘísPĚvkovÝch organiZací
libereckého kraje k 31. 12. 2012
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
gymnázium, Česká lípa, Žitavská 2969,
příspěvková organizace
Žitavská 2969, 470 01 Česká Lípa

obchodní akademie a jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, liberec, Šamánkova 500/8,
příspěvková organizace
Šamánkova 500/8, 460 01 Liberec

gymnázium, mimoň, letná 263,
příspěvková organizace
Letná 263, 471 24 Mimoň

obchodní akademie, hotelová škola a střední odborná
škola, turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace
Zborovská 519, 511 01 Turnov

gymnázium, jablonec nad nisou, u balvanu 16,
příspěvková organizace
U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou

střední průmyslová škola, Česká lípa, havlíčkova 426,
příspěvková organizace
Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa

gymnázium, tanvald, Školní 305,
příspěvková organizace
Školní 305, 468 41 Tanvald

střední průmyslová škola stavební, liberec 1,
sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace
Sokolovské náměstí 14, 460 31 Liberec 1

gymnázium F.X. Šaldy, liberec 11, Partyzánská 530,
příspěvková organizace
Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11

střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická
a vyšší odborná škola, liberec 1, masarykova 3,
příspěvková organizace
Masarykova 3/460, 460 84 Liberec 1

gymnázium, Frýdlant, mládeže 884,
příspěvková organizace
Mládeže 884, 464 01 Frýdlant
gymnázium ivana olbrachta, semily,
nad Špejcharem 574, příspěvková organizace
Nad Špejcharem 574, 513 01 Semily
gymnázium, turnov, jana Palacha 804,
příspěvková organizace
Jana Palacha 804, 511 01 Turnov
gymnázium, jablonec nad nisou, dr. randy 4096/13,
příspěvková organizace
Dr. Randy 4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou
gymnázium a střední odborná škola, jilemnice,
tkalcovská 460, příspěvková organizace
Tkalcovská 460, 514 01 Jilemnice

střední průmyslová škola textilní, liberec, tyršova 1,
příspěvková organizace
Tyršova 1, 460 81 Liberec
vyšší odborná škola sklářská a střední škola, nový bor,
Wolkerova 316, příspěvková organizace
Wolkerova 316, 473 01 Nový Bor
střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,
kamenický Šenov, havlíčkova 57,
příspěvková organizace
Havlíčkova 57, 471 14 Kamenický Šenov
střední uměleckoprůmyslová škola a vyšší odborná
škola, jablonec nad nisou, horní náměstí 1,
příspěvková organizace
Horní náměstí 1/800, 466 80 Jablonec nad Nisou

gymnázium a střední odborná škola pedagogická,
liberec, jeronýmova 425/27, příspěvková organizace
Jeronýmova 425/27, 460 07 Liberec

střední uměleckoprůmyslová škola sklářská,
Železný brod, smetanovo zátiší 470,
příspěvková organizace
Smetanovo zátiší 470, 468 22 Železný Brod

obchodní akademie, Česká lípa,
náměstí osvobození 422, příspěvková organizace
náměstí Osvobození 422, 470 01 Česká Lípa

střední uměleckoprůmyslová škola a vyšší odborná
škola, turnov, skálova 373, příspěvková organizace
Skálova 373, 511 01 Turnov

vyšší odborná škola mezinárodního obchodu
a obchodní akademie, jablonec nad nisou,
horní náměstí 15, příspěvková organizace
Horní náměstí 15, 466 79 Jablonec nad Nisou

střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola
zdravotnická, liberec, kostelní 9,
příspěvková organizace
Kostelní 9, 460 31 Liberec
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střední zdravotnická škola, turnov, 28. října 1390,
příspěvková organizace
28. října 1390, 511 01 Turnov

Základní škola, jablonec nad nisou, liberecká
1734/31, příspěvková organizace
Liberecká 31, 466 01 Jablonec nad Nisou

střední odborná škola a gymnázium, liberec,
na bojišti 15, příspěvková organizace
Na Bojišti 15, 460 10 Liberec

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

střední škola strojní, stavební a dopravní, liberec ii,
truhlářská 360/3, příspěvková organizace
Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec

Základní škola a mateřská škola při nemocnici, liberec,
husova 357/10, příspěvková organizace
Husova 357/10, 460 01 Liberec

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

Základní škola praktická a Základní škola speciální,
jablonné v Podještědí, komenského 453,
příspěvková organizace
Komenského 453, 471 25 Jablonné v Podještědí

integrovaná střední škola, vysoké nad jizerou,
dr. Farského 300, příspěvková organizace
Dr. Farského 300, 512 11 Vysoké nad Jizerou
střední odborná škola a střední odborné učiliště,
Česká lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
28. října 2707, 470 06 Česká Lípa
střední průmyslová škola technická,
jablonec nad nisou, belgická 4852,
příspěvková organizace
Belgická 4852, 466 01 Jablonec nad Nisou
střední škola řemesel a služeb, jablonec nad nisou,
smetanova 66, příspěvková organizace
Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou
střední škola gastronomie a služeb, liberec,
dvorská 447/29, příspěvková organizace
Dvorská 447/29, 460 05 Liberec V
střední škola, lomnice nad Popelkou,
antala staška 213, příspěvková organizace
Antala Staška 213, 512 51 Lomnice nad Popelkou
střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant,
bělíkova 1387, příspěvková organizace
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant
střední odborná škola, liberec, jablonecká 999,
příspěvková organizace
Jablonecká 999, 460 04 Liberec

Základní škola a mateřská škola, jablonec nad nisou,
kamenná 404/4, příspěvková organizace
Kamenná 404/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
Základní škola, tanvald, Údolí kamenice 238,
příspěvková organizace
Údolí Kamenice 238, 468 41 Tanvald
Základní škola, nové město pod smrkem, textilanská
661, příspěvková organizace
Textilanská 661, 463 65 Nové Město pod Smrkem
Základní škola, Železný brod,
nábřeží obránců míru 742, příspěvková organizace
nábřeží Obránců míru 742, 468 22 Železný Brod
(příspěvková organizace ukončila činnost k 31.8.2012)
Základní škola, turnov, sobotecká 242,
příspěvková organizace
Sobotecká 242, 511 01 Turnov
Základní škola a mateřská škola, jilemnice,
komenského 103, příspěvková organizace
Komenského 103, 514 01 Jilemnice
Základní škola speciální, semily, nádražní 213,
příspěvková organizace
Nádražní 213, 513 01 Semily
dětský domov, Česká lípa, mariánská 570,
příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa

Základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, liberec, e. krásnohorské 921,
příspěvková organizace
E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec

dětský domov, jablonné v Podještědí, Zámecká 1,
příspěvková organizace
Zámecká 1, 471 25 Jablonné v Podještědí

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

dětský domov, Základní škola a mateřská škola,
krompach 47, příspěvková organizace
Čp. 47, 471 57 Krompach
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dětský domov, dubá - deštná 6,
příspěvková organizace
Deštná 6, 472 01 Doksy

domov pro osoby
se zdravotním postižením mařenice,
příspěvková organizace
Mařenice 204, 471 56 Mařenice

dětský domov, jablonec nad nisou, Pasecká 20,
příspěvková organizace
Pasecká 20, 466 02 Jablonec nad Nisou

domov sluneční dvůr, příspěvková organizace
Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí

dětský domov, Frýdlant, větrov 3005,
příspěvková organizace
Větrov 3005, 464 01 Frýdlant

denní a pobytové sociální služby,
příspěvková organizace
Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa

dětský domov, semily, nad Školami 480,
příspěvková organizace
Nad Školami 480, 513 01 Semily

služby sociální péče tereZa,
příspěvková organizace
Benešov u Semil 180, 512 06 Benešov u Semil

domov mládeže, liberec, Zeyerova 33,
příspěvková organizace
Zeyerova 33, 460 38 Liberec

domov důchodců sloup v Čechách,
příspěvková organizace
Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách

dům dětí a mládeže větrník, liberec 1, riegrova 16,
příspěvková organizace
Riegrova 16, 460 01 Liberec 1

domov důchodců rokytnice nad jizerou,
příspěvková organizace
Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

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

domov důchodců jablonecké Paseky,
příspěvková organizace
ul. V. Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou

Pedagogicko-psychologická poradna,
jablonec nad nisou, Palackého 48,
příspěvková organizace
Palackého 48, 466 04 Jablonec nad Nisou

domov důchodců velké hamry,
příspěvková organizace
Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry

Pedagogicko-psychologická poradna, liberec 2,
truhlářská 3, příspěvková organizace
Truhlářská 3, 460 01 Liberec 2
Pedagogicko-psychologická poradna, semily,
nádražní 213, příspěvková organizace
Nádražní 213, 513 01 Semily
centrum vzdělanosti libereckého kraje
- zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
příspěvková organizace
Masarykova 18, 460 01 Liberec

Odbor sociálních věcí
jedličkův ústav, příspěvková organizace
Lužická 7, 460 01 Liberec
centrum intervenčních
a psychosociálních služeb libereckého kraje,
příspěvková organizace
Tanvaldská 269, 463 11 Liberec
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domov pro seniory vratislavice nad nisou,
příspěvková organizace
U Sila 321, 463 11 Liberec
domov důchodců Český dub,
příspěvková organizace
Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub
domov důchodců jindřichovice pod smrkem,
příspěvková organizace
Jindřichovice pod Smrkem 238,
463 66 Jindřichovice pod Smrkem
dům seniorů liberec-Františkov,
příspěvková organizace
Domažlická 880/8, 460 10 Liberec
domov raspenava, příspěvková organizace
Fučíkova 432, 463 61 Raspenava
aPoss liberec, příspěvková organizace
Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec
domov a centrum aktivity, příspěvková organizace
Liberecká 451, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

domov a centrum denních služeb jablonec nad nisou,
příspěvková organizace
U Balvanu 2, 466 01 Jablonec nad Nisou

Odbor dopravy
krajská správa silnic libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32, 460 06 Liberec

Odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
krajská vědecká knihovna v liberci
Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec
severočeské muzeum v liberci
Masarykova 11, 460 01 Liberec
oblastní galerie v liberci
U Tiskárny 81/1, 460 01 Liberec
vlastivědné muzeum a galerie v České lípě
Náměstí Osvobození 297, 470 34 Česká Lípa
muzeum Českého ráje v turnově
Skálova 71, 511 01 Turnov

Odbor zdravotnictví
Zdravotnická záchranná služba libereckého kraje,
příspěvková organizace
Husova 976/37, 460 01 Liberec
léčebna respiračních nemocí cvikov,
příspěvková organizace
Martinovo údolí 532/1, 471 54 Cvikov

Odbor životního prostředí a zemědělství
středisko ekologické výchovy libereckého kraje,
příspěvková organizace
Oldřichov v Hájích 5, 463 31 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 2012
Vydal: Liberecký kraj
Náklad: CD – 200 ks
Vydání této výroční zprávy nebylo ověřeno auditorem.
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