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Úvodní slovo hejtmana Libereckého kraje
Vážení občané Libereckého kraje,
již tradičně vám přinášíme výroční zprávu o dění v Libereckém kraji, tentokrát za rok 2016.
V říjnu minulého roku se konaly volby do zastupitelstva kraje, které se čtyřiceti tisíci platnými hlasy
potvrdily vítězství strany Starostové pro Liberecký
kraj a umožnily tak zahájení druhého čtyřletého
období rady, ve které jsem se stal hejtmanem.
Zpráva, kterou budete číst, přináší komplexní informace o činnosti Libereckého kraje v minulém
roce, jeho ekonomické výsledky, investice, přehled
majetku kraje i příspěvkových organizací. Nezapomněli jsme ani na připravované projekty pro následující období.
Předchozí Rada Libereckého kraje na konci svého
čtvrtého roku vlády odevzdala Liberecký kraj s o třetinu nižším dluhem. Ten jsme snížili z 1 mld. 152 mil.
Kč na 748 mil. Kč. Během celého volebního období
zajistila minulá krajská rada v níž jsem byl hejtmanem díky rekordním úsporám a finančním prostředkům z Evropské unie nejvyšší investice za celou dobu
existence Libereckého kraje. Je zřejmé, že jsme kraj
řídili zodpovědně a hospodárně ve prospěch všech
jeho obyvatel.
Osobně mám velikou radost z toho, že se podařilo
do konce úspěšně dotáhnout stavbu prvního lůžkového hospice v Libereckém kraji. Patřili jsme k posledním krajům, kde kamenný hospic chyběl. Zatímco v posledních deseti letech o jeho nutnosti ostatní
pouze hovořili, nám se povedlo myšlenku přetavit
v realitu a v lednu roku 2016 v kamenném hospici přijali první klienty. Celkové náklady na stavbu,
dodávku technologií i vnitřního vybavení dosáhly
částky necelých 109 milionů korun. Začali jsme rekonstruovat tzv. Evropský dům, který bude sloužit jako zázemí některým krajským společnostem,
které se zabývají evropskými dotacemi či působí na
území kraje.
V resortu zdravotnictví jsme pro Zdravotnickou záchrannou službu Libereckého kraje pořídili moderní centrální dispečink a nakoupili dvacet nových sanitek a čtyři lékařské vozy za necelých 88,5 mil. Kč.
Více než 72 mil. Kč jsme investovali do zateplení
hlavních budov českolipské nemocnice, zrekonstruovali tamní léčebnu dlouhodobě nemocných, modernizovali vybavení, operační sály, nakoupili jsme
nové přístroje. V dalších investicích do vylepšení
zázemí i zařízení této nemocnice pokračujeme. Pacienty v Léčebně respiračních nemocí Cvikov jsme
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zase potěšili modernizovanými pokoji. Světlo světa
spatřil důležitý plán tzv. Aliance nemocnic Libereckého kraje, projekt krajských úzce spolupracujících
nemocnic v Liberci, Turnově, Jablonci nad Nisou
a České Lípě. Smysl spolupráce těchto páteřních nemocnic spočívá v optimalizaci péče, jejích nákladů
a výnosů, sdílení vybraných vzájemně výhodných
podpůrných služeb a vyhodnocování kvality péče
dle standardů.
V resortu sociálních věcí byla velkým projektem v roce 2016 transformace pobytového zařízení pro
ženy, které se přestěhovaly z nevhodného prostředí
v Mařenicích do nových moderních domů ve Cvikově a v Novém Boru.

V resortu dopravy jsme si konečně oddechli a volební slib splnili. Podařilo se nám po šesti letech od
povodní dokončit opravy všech komunikací, které
velká voda poškodila. Zajistili jsme také nové vlakové linky, konkrétně přímá spojení na oblíbených
turistických trasách Liberec–Szklarska Poreba a Liberec–Doksy. I přes významné investice se stav silnic II. a III. tříd zlepšuje pomalu. Proto nebudeme
v investování do jejich oprav polevovat ani v novém volebním období. Naší snahou bylo, je a bude
neustále zlepšovat kvalitu silniční sítě v celém Libereckém kraji. V roce 2016 jsme navíc zaplatili
mimořádnou splátku jistiny ve výši 50 mil. korun
u úvěru na revitalizaci mostů na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje.
Nesmím zapomenout ani na oblast životního prostředí, kdy Liberecký kraj minulý rok schválil na dalších deset let nový Plán odpadového hospodářství,
který jde ruku v ruce s novým dotačním titulem kraje zaměřeným na předcházení vzniku odpadů a na
nakládání s bioodpady.
Liberecký kraj kromě jiného významně podporuje
tělovýchovu a sport, který je pro náš kraj rovněž
charakteristický. V roce 2016 jsme sportovní organizace a nejrůznější menší či větší sportovní akce
podpořili částkou 86 milionů korun.
Ani všemi těmito úspěchy, dokončenými i rozpracovanými záměry naše snaha rozhodně nekončí.
Práce ve vedení Libereckého kraje je někdy pěkně
tvrdý každodenní chléb, ale pokaždé, když vidím
pozitivní výsledky, posuny věcí k lepšímu i poděkování lidí, kteří dokáží vidět pozitivně, řeknu si, že
to, co děláme, má smysl. A že v tom hodláme pokračovat i nadále.

V resortu školství jsme pokračovali v nákladné modernizaci budov středních škol, které jsme doplnili
také o modernější vybavení.
V resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu se podařilo dokončit rekonstrukci Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě, které se dočkalo
kompletní výměny střechy a obléklo se do nového
kabátu. Časově i finančně náročná akce trvala necelé dva roky a přišla kraj na více než 23 mil. Kč.
Finanční podporu dostaly také organizace, které
Liberecký kraj přímo nezřizuje, ale vzhledem k jejich důležitosti pro občany kraje i jeho návštěvníky
je také podporuje. Přes tři a půl milionu korun dostalo Divadlo F. X. Šaldy Liberec a tři čtvrtě milionu
putovalo z krajského rozpočtu Naivnímu divadlu
Liberec. Kraj nezapomněl ani na libereckou ZOO,
kterou podpořil třeba při konání mezinárodní konference o výživě zvířat chovaných v zoologických
zahradách.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
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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
Neisse-Nisa-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-Nisa-Nysa, 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, 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
nejen pro široké okolí se stala jedinečná stavba
horského hotelu Ještěd. Architekt Karel Hubáček za tuto stavbu získal prestižní Cenu Augusta
Perreta.
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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 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.

Symboly kraje
Prapor a vlajka

Logo

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.

Logo bylo 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 důrazem kladeným na klidný kontinuální pohyb směřující k cíli.
Sama grafická nadsázka spojuje sportovní tradici se
sportovní současností a nedalekými budoucími cíli
a navíc umocněna sportovním duchem podporuje
motivaci i přirozenou soupeřivost.

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

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

www.mucl.cz
www.mesto-frydlant.cz
www.mestojablonec.cz
www.mestojilemnice.cz
www.liberec.cz
www.novy-bor.cz
www.semily.cz
www.tanvald.cz
www.turnov.cz
www.zelbrod.cz
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Struktura orgánů Libereckého kraje
IV. volební období
VOLENÉ
ORGÁNY

ZASTUPITELSTVO

KRAJSKÝ ÚŘAD

VOLENÉ
ORGÁNY

HEJTMAN

ZASTUPITELSTVO

RADA

VÝBORY

Struktura orgánů Libereckého kraje
V. volební období

KOMISE

KRAJSKÝ ÚŘAD

RADA

HEJTMAN

VÝBORY

VÝBOR FINANČNÍ

KOMISE PRO NAKLÁDÁNÍ S NEMOVITÝM MAJETKEM KRAJE

VÝBOR FINANČNÍ

VÝBOR KONTROLNÍ

KOMISE PROTIDROGOVÁ

VÝBOR KONTROLNÍ

VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

KOMISE PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY A SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

VÝBOR PRO VÝCHOVU, VZDĚLÁVÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

VÝBOR DOPRAVY

KOMISE KULTURNÍ

VÝBOR DOPRAVY

VÝBOR HOSPODÁŘSKÉHO A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

KOMISE REVITALIZACE RALSKA

VÝBOR HOSPODÁŘSKÉHO A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝBOR ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

KOMISE PRO OBLASTNÍ GALERII LIBEREC

VÝBOR ZEMĚDĚLSTVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÝBOR ZDRAVOTNICTVÍ

KOMISE PRO KRAJSKOU VĚDECKOU KNIHOVNU V LIBERCI

VÝBOR ZDRAVOTNICTVÍ

VÝBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

KOMISE PRO MUZEUM ČESKÉHO RÁJE V TURNOVĚ

VÝBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

VÝBOR CESTOVNÍHO RUCHU, PAMÁTKOVÉ PÉČE A KULTURY

KOMISE PRO VLASTIVĚDNÉ MUZEUM A GALERII V ČESKÉ LÍPĚ

VÝBOR CESTOVNÍHO RUCHU, PAMÁTKOVÉ PÉČE A KULTURY

VÝBOR PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT

KOMISE PRO SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI

VÝBOR PRO TĚLOVÝCHOVU A SPORT

RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE V LIBERECKÉM KRAJI
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Rada Libereckého kraje rozdělení mandátů

Rada Libereckého kraje rozdělení mandátů

Rada LK 2016 – IV. volební období
rozdělení mandátů v RK – celkem 9 členů
5 x SLK – hejtman, 1 statutární náměstek,
1 náměstek hejtmana, 2 členové rady kraje

Rada LK 2016 - V. volební období
rozdělení mandátů v RK – celkem 9 členů
Martin Půta
hejtman (SLK)

Martin Půta
hejtman (SLK)

2 x ANO 2011 – 1 statutární náměstek hejtmana,
1 člen rady kraje

2 x ČSSD – 1 náměstek hejtmana, 1 člen rady kraje
2 x PRO – LK – 1 náměstek, 1 člen rady kraje

Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Martin Půta
hejtman
PhDr. Hana Maierová
statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu
cestovního ruchu, památkové péče a kultury
Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky,
investic, správy majetku a informatiky
Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
Mgr. Petr Tulpa
člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)
Mgr. Lenka Kadlecová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních
věcí
RNDr. Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů
a rozvoje venkova

PRO Liberecký kraj (PRO - LK)
Josef Jadrný
náměstek hejtmana, řízení resortu životního prostředí a zemědělství
Alena Losová, dipl. um.
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže,
tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
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5 x SLK – hejtman, 2 náměstci hejtmana,
2 členové rady kraje

Hana Maierová
statutární náměstkyně hejtmana,
řízení resortu cestovního ruchu,
památkové péče a kultury (SLK)

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

Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy
majetku a informatiky (SLK)

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

Josef Jadrný
náměstek hejtmana, řízení
resortu životního prostředí
a zemědělství (PRO - LK)

Přemysl Sobotka
náměstek hejtmana, řízení
resortu zdravotnictví (ODS)

Lenka Kadlecová
náměstkyně hejtmana, řízení
resortu sociálních věcí (ČSSD)

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

Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu
školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti (PRO - LK)

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

Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu
dopravy (SLK)

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

Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje
venkova (ČSSD)

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

Petr Tulpa
člen rady kraje, řízení resortu
zdravotnictví (SLK)

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

1 x ČSSD – 1 náměstek hejtmana
1 x ODS – 1 náměstek hejtmana

Starostové pro Liberecký kraj (SLK)
Martin Půta
hejtman
Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek
Mgr. Petr Tulpa
náměstek hejtmana, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
Ing. Květa Vinklátová
členka rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Jiří Löffelmann
člen rady kraje, řízení resortu životního prostředí,
zemědělství a rozvoje venkova

ANO 2011
Ing. Jitka Volfová
statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu
ekonomiky, správy majetku a informatiky
Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů
a územního plánování

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)
Mgr. Pavel Svoboda
náměstek hejtmana, řízení resortu sociálních věcí

Občanská demokratická strana (ODS)
MUDr. Přemysl Sobotka
náměstek hejtmana, řízení resortu zdravotnictví
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Komise RK 2016 – IV. volební období
výčet a složení komisí
Komise pro nakládání s nemovitým majetkem kraje
Předseda:
Místopředsedové:

Marek Pieter
Vladimír Mastník
RNDr. Vít Příkaský

Komise kulturní
Předseda:

Bc. Jana Hamplová

odborné zastoupení pro oblast kultury

Místopředseda:

André Jakubička

politické zastoupení (ZpLK)

Členové:

PhDr. Miloš Kadlec

odborné zastoupení pro oblast kultury

náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy

MgA. Jiří Gottlieber

odborné zastoupení pro oblast kultury

majetku a informatiky

Členem do 10. 3. 2016

Miloslava Hamplová

člen rady kraje, řízení resortu dopravy
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a rozvoje venkova

Alena Losová, dipl. um.

členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu
a zaměstnanosti

Členové:

Tajemník:

Ing. Vladimír Koudelka

odbor investic a správy nemovitého majetku

Ing. Drahomír Nesvadba

odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu

Ing. Jana Šlaichová

odbor sociálních věcí

Ing. Anna Matoušková

odbor ekonomický

Ing. Ivana Skrbková

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Bc. Kateřina Požická

odbor zdravotnictví

Ing. Petr Neumann

odbor dopravy

Bc. Tomáš Charypar

odbor kancelář ředitele

František Chot

člen Zastupitelstva Libereckého kraje (KSČM)

Jana Kašparová

členka nominovaná za ČSSD

Ing. Jakub Macek

ZpLK

Mgr. Petr Staněk

odbor investic a správy nemovitého majetku

Mgr. Lenka Kadlecová

náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí

Místopředseda:

MUDr. David Adameček

odborné zastoupení, Advaita, o. s.

Členové:

plk. Mgr. Vladimír Lukášek odborné zastoupení, KŘ Policie ČR

Ladislav Dušek

politické zastoupení (SLK)

Eva Kordová

odborné zastoupení pro oblast kultury

PaedDr. František Zborník odborné zastoupení pro oblast kultury
Tajemník:

Mgr. Jitka Šedinová

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Komise pro národnostní menšiny a sociální začleňování
Předseda:

Mgr. Lenka Kadlecová

náměstkyně hejtmana, řízení resortu sociálních věcí

Členové:

Mgr. Jana Hauzerová

odbor sociálních věcí

Marcel Grűnza

politické zastoupení (KSČM)

Denisa Violová

politické zastoupení (ZpLK)

Miroslav More

zástupce národnostních menšin

Zuzana Melincsjarová

zástupce národnostních menšin

Ruzanna Grigoryanová

zástupce národnostních menšin

Petr Polák

politické zastoupení (ODS)

Ing. Lubomír Záleský

odborné zastoupení (Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Liberci)

Bc. Michal Kratochvíl

odborné zastoupení (Agentura pro soc. začleňování)

kpt. Mgr. Eva Jandová

odborné zastoupení (Policie ČR)

Mgr. Michaela Límová

odborné zastoupení (Centrum pro integraci cizinců, o.p.s.)

Iveta Bílková

zástupce národnostních menšin

Václav Strouhal, Dis.

odbor sociálních věcí

Protidrogová komise
Předseda:

odborné zastoupení pro oblast kultury

Členem od 5. 4. 2016

Tajemník:

MUDr. Jaromír Hons, Ph.D. odborné zastoupení, KNL, a. s.
Petr Hampacher

politické (ZpLK) i odborné zastoupení, Maják, o. p. s.

MUDr. Veronika Kotková odborné zastoupení, léčebna Kosmonosy

Tajemník:

Lubomír Šlapka

odborné zastoupení, spolek Most k naději

Mgr. Alena Švejdová

odborné zastoupení, MěÚ Frýdlant

Mgr. Alena Tesarčíková

odborné zastoupení, PMS ČR, Liberec

MUDr. Věra Tučková

odborné zastoupení, KHS LK

Ing. Markéta Nešporová

odbor sociálních věcí

Mgr. Jana Hauzerová

odbor sociálních věcí

Komise pro Oblastní galerii Liberec

Zřízena usnesením č. 13/16/RK na 1. zasedání Rady Libereckého kraje dne 12. 1. 2016.
Předseda:

Martin Půta

hejtman Libereckého kraje

Místopředseda:

Ing. Radka Loučková

zástupce Statutárního města Liberec

Kotasová
Členové:

Tajemník:
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Mgr. Jitka Šedinová

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

PhDr. Miloš Kadlec

ředitel Územní památkové správy Sychrov

Ing. Květa Vinklátová

zástupce Statutárního města Liberec

Mgr. Jitka Šedinová

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
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Komise pro Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, p. o.

Komise pro Severočeské muzeum v Liberci, p.o.

Předseda:

Mgr. Petr Tulpa

člen rady kraje, řízení resortu zdravotnictví

Předseda:

PhDr. Hana Maierová

Místopředseda:

RNDr. Robert Gamba

zástupce Statutárního města Liberec

statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu,
památkové péče a kultury

Členové:

Mgr. Jana Damborská

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Místopředseda:

RNDr. Michal Hron

zástupce Statutárního města Liberec

Vít Richter

ředitel Knihovního institutu Národní knihovny Praha

Členové:

PhDr. Mgr. René Brož

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Mgr. Věra Vohlídalová

zástupce Statutárního města Liberec

Petra Hejralová

ředitelka Městského muzea Železný Brod

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Mgr. Jaroslav Zeman

zástupce Statutárního města Liberec

PhDr. Mgr. René Brož

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Zřízena usnesením č. 13/16/RK na 1. zasedání Rady Libereckého kraje dne 12. 1. 2016.

Tajemník:

Mgr. Jana Damborská

Zřízena usnesením č. 13/16/RK na 1. zasedání Rady Libereckého kraje dne 12. 1. 2016.

Tajemník:

Komise pro Muzeum českého ráje v Turnově, p. o.

Zřízena usnesením č. 13/16/RK na 1. zasedání Rady Libereckého kraje dne 12. 1. 2016.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji

Zřízena usnesením č. 734/16/RK na 7. zasedání Rady Libereckého kraje dne 19. 4. 2016.

Předseda:

PhDr. Hana Maierová

statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu,
památkové péče a kultury

Instituce

Jméno

Člen/Zástupce

Místopředseda:

Jana Svobodová

místostarostka města Turnov

Zástupce Libereckého kraje

RNDr. Vít Příkaský

člen

Členové:

Mgr. Jitka Šedinová

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Zástupce Libereckého kraje

Mgr. Petr Tulpa

zástupce

Martina Marková

Městský úřad Turnov, vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Technická univerzita v Liberci

Doc. Dr. Ing. Pavel Němeček

člen

Eva Dittertová

ředitelka Náprstkova muzea Praha

Technická univerzita v Liberci

Doc. Ing. Miroslav Malý

zástupce

Mgr. Jitka Šedinová

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

SPŠSE v Liberci

Ing. Josef Šorm

člen

SPŠSE v Liberci

x

x

VÚTS a.s.

Mgr. Jan Marek

člen

VÚTS a.s.

Ing. Jaromír Ficek, Ph.D.

zástupce

MSV SYSTEMS CZ, s.r.o.

Miroslav Krejčík

člen

členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy,
sportu a zaměstnanosti

MSV SYSTEMS CZ, s.r.o.

x

x

MODELÁRNA LIAZ s.r.o.

Doc. Ing. Vojtěch Pražma, CSc.

člen

Tajemník:

Komise pro Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě, p. o.
Zřízena usnesením č. 13/16/RK na 1. zasedání Rady Libereckého kraje dne 12. 1. 2016.
Předseda:

Alena Losová, dipl. um.

Místopředseda:

Alena Šafránková

místostarostka města Česká Lípa

MODELÁRNA LIAZ s.r.o.

x

x

Členové:

PhDr. Mgr. René Brož

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

TOPTEC

Ing. Vít Lédl, Ph.D.

člen

Eva Reslová

předsedkyně poradního sboru pro sbírkotvornou činnost

TOPTEC

Mgr. Radek Melich, Ph.D.

zástupce

Jan Rubický

zastupitel města Česká Lípa

CRYTUR spol. s r.o.

Ing. Karel Blažek

člen

PhDr. Mgr. René Brož

odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

CRYTUR spol. s r.o.

x

x

Svaz výrobců skla a bižuterie

JUDr. Pavel Kopáček

člen

Svaz výrobců skla a bižuterie

x

x

MemBrain s.r.o.

Ing. Jiří Truhlář

člen

MemBrain s.r.o.

Ing. Lukáš Hartych

zástupce

CLUTEX

Ing. Libuše Fouňová

člen

CLUTEX

Ing. Miloš Beran

zástupce

Tajemník:

Komise Revitalizace Ralska
Předseda:

Josef Jadrný

náměstek hejtmana, řízení resortu životního prostředí a zemědělství

Místopředseda:

RNDr. Vít Příkaský

člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a rozvoje venkova

Členové:

PhDr. Hana Maierová́

statutární náměstkyně hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu,
památkové péče a kultury

SurfaceTreat a.s.

prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.

člen

SurfaceTreat a.s.

Ing. Monika Pavlatová

zástupce

člen rady kraje, řízení resortu dopravy

DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.

Karel Balatka

člen

DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.

x

x

LENAM s.r.o.

Doc. Ing. Antonín Potěšil, CSc.

člen

LENAM s.r.o.

x

x

Krajská hospodářská komora Liberec

Ing. Vladimíra Žďárská

člen

Krajská hospodářská komora Liberec

Ing. Jiří Malach

zástupce

Krajská nemocnice Liberec

prof. Ing. Petr Moos, CSc.

člen

Krajská nemocnice Liberec

MUDr. Luděk Nečesaný, MBA

zástupce

Vladimír Mastník

Tajemník:
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RNDr. Kateřina
Lauermannová

odbor územního plánování a stavebního řádu

František Kaiser

starosta města Mimoň

Jiří Hauzer

předseda Mikroregionu Podralsko

Miroslav Králík

zastupitel města Ralsko

Ing. Tomáš Rychtařík

předseda LAG Podralsko

Ing. Jan Růžička

ředitel KSS LK, p. o.

Ing. Lenka Mrázová

ředitelka Geoparku Ralsko, o. p. s.

Ing. Roman Vohradský

ředitel Vojenských lesů a statků, s. p., divize Mimoň

Ing. Miloš Tita

starosta města Ralsko

Marcela Polešovská

odbor životního prostředí a zemědělství
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Zastupitelstvo LK 2016 – IV. volební období
Rozdělení mandátů

Zastupitelstvo LK 2016 – V. volební období
Rozdělení mandátů

Politická strana

Počet mandátů

Politická strana

Počet mandátů

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)

13
10
10
7
5

Celkem

45

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

18
9
4
4
4
4

Celkem

45

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Martin Půta
Ing. Michael Canov
PhDr. Hana Maierová
Marek Pieter
Ing. Eva Burešová
Lena Mlejnková
Ing. Vladimír Boháč
Mgr. Petr Tulpa
Vladimír Mastník
Vladimír Stříbrný
Mgr. Jaromír Dvořák
Jiří Löffelmann
Mgr. Tomáš Vlček
Mgr. Jan Korytář
Bc. Zuzana Kocumová
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
PhDr. Miroslav Hudec
Ing. Vladimír Opatrný
André Jakubička
Ivan Kunetka
Ivana Hujerová
Josef Jadrný
Alena Losová, dipl.um.
Bc. Stanislav Mackovík
Kateřina Klikarová
Josef Souček
Ing. František Pešek
Ing. Miloš Tita
Jan Dvořák
František Chot
Josef Adamčík
Lukáš Čížek
Mgr. Miroslav Beran
JUDr. Josef Vondruška
Mgr. Lenka Kadlecová
Mgr. Romana Žatecká
Pavel Petráček
Mgr. Radek Cikl
Martin Sepp
Bc. Zdeněk Bursa
Mgr. Martina Rosenbergová
RNDr. Vít Příkaský
Ing. Jaroslav Podzimek
Ing. Miroslav Králík
Bohumil Kašpar
Mgr. Stanislav Valdman
Ing. Petr Beitl
Mgr. Hana Doležalová
MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D.
Ing. Tomáš Sláma, MSc.
Mgr. Vladimír Richter
Mgr. Otakar Špetlík
Ing. Eva Bartoňová
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SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
ZpLK
ZpLK
ZpLK
ZpLK
ZpLK
ZpLK
ZpLK
ZpLK
ZpLK
ZpLK
KSČM (do 26. 2. 2013)
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM (od 27. 2. 2013)
ČSSD
ČSSD
ČSSD (do 25. 2. 2013)
ČSSD (do 30. 9. 2013)
ČSSD (do 25. 2. 2013)
ČSSD (do 25. 2. 2013)
ČSSD (do 25. 2. 2013)
ČSSD
ČSSD (od 26. 2. 2013)
ČSSD (od 26. 2. 2013)
ČSSD (od 26. 2. 2013)
ČSSD (od 1. 10. 2013)
ODS
ODS (do 11. 1. 2013)
ODS
ODS
ODS (od 12. 1. 2013)
ODS
ODS (do 18. 12. 2012)

SLK 13

ZpLK 10

KSČM 10

ČSSD 7

ODS 5

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Martin Půta
Ing. Michael Canov
Ing. Tomáš Hocke
PhDr. Hana Maierová
Mgr. Jan Farský
Marek Pieter
Ing. Eva Burešová
Ing. Květa Vinklátová
Lena Mlejnková
Ing. Vladimír Boháč
Mgr. Jaromír Dvořák
Vladimír Stříbrný
Mgr. Jiří Ulvr
Jiří Löffelmann
Mgr. Petr Tulpa
Vladimír Mastník
Mgr. Daniel David
Ing. Jan Sviták
Ing. Jitka Volfová
Bc. Martina Teplá
Mgr. Roman Baran
Martin Brož
Ing. Milan Kouřil
Ing. Radka Loučková Kotasová
Ing. Michal Kříž
RNDr. Robert Gamba
Roman Hejna
Mgr. Pavel Svoboda
MUDr. Jan Mečl
Mgr. Romana Žatecká
Tomáš Hudec
Bc. Stanislav Mackovík
Ing. Miloš Tita
Pavlína Nováková Hrabálková
Jan Dvořák
Ing. Petr Beitl
Ing. Dan Ramzer
MUDr. Přemysl Sobotka
MUDr. Vít Němeček, MBA
Bc. Zuzana Kocumová
Mgr. Jan Korytář
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.
Ing. Radovan Vích
Bc. Martina Sejkorová, DiS.

SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
SLK
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
ODS
ODS
ODS
ODS
ZpLK
ZpLK
ZpLK
ZpLK
SPD + SPO
SPD + SPO

2

SLK 18

ANO 2011 9

ČSSD 4

KSČM 4

ODS 4

ZpLK 4

SPD + SPO 2
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Zastupitelstvo Libereckého kraje 2016
IV. volební období
Josef Jadrný ZpLK

Josef Adamčík KSČM

Miroslav Králík ČSSD

Martin Půta SLK

Petr Tulpa SLK

Zuzana Kocumová ZpLK

Alena Losová ZpLK

Lukáš Čížek KSČM

Bohumil Kašpar ČSSD

Michael Canov SLK

Vladimír Mastník SLK

Jaromír Baxa ZpLK

Kateřina Klikarová KSČM

Miroslav Beran KSČM

Stanislav Valdman ČSSD

Hana Maierová SLK

Vladimír Stříbrný SLK

Miroslav Hudec ZpLK

Josef Souček KSČM

Josef Vondruška KSČM

Petr Beitl ODS

Marek Pieter SLK

Jaromír Dvořák SLK

Vladimír Opatrný ZpLK

František Pešek KSČM

Lenka Kadlecová ČSSD

Vladimír Šámal ODS

Eva Burešová SLK

Jiří Löffelmann SLK

André Jakubička ZpLK

Miloš Tita KSČM

Romana Žatecká ČSSD

Tomáš Sláma ODS

Lena Mlejnková SLK

Tomáš Vlček SLK

Ivan Kunetka ZpLK

Jan Dvořák KSČM

Vít Příkaský ČSSD

Vladimír Richter ODS

Vladimír Boháč SLK

Jan Korytář ZpLK

Ivana Hujerová ZpLK

František Chot KSČM

Jaroslav Podzimek ČSSD

Otakar Špetlík ODS

18
Zastupitelstvo Libereckého kraje

19
Zastupitelstvo Libereckého kraje

Zastupitelstvo Libereckého kraje 2016
V. volební období
Martin Brož ANO 2011

Romana Žatecká ČSSD

Přemysl Sobotka ODS

Martin Půta SLK

Květa Vinklátová SLK

Petr Tulpa SLK

Milan Kouřil ANO 2011

Tomáš Hudec ČSSD

Vít Němeček ODS

Michael Canov SLK

Lena Mlejnková SLK

Vladimír Mastník SLK

Radka Loučková Kotasová
ANO 2011

Stanislav Mackovík KSČM

Zuzana Kocumová ZpLK

Tomáš Hocke SLK

Vladimír Boháč SLK

Daniel David SLK

Michal Kříž ANO 2011

Miloš Tita KSČM

Jan Korytář ZpLK

Hana Maierová SLK

Jaromír Dvořák SLK

Jan Sviták SLK

Robert Gamba ANO 2011

Pavlína Nováková Hrabálková
KSČM

Josef Šedlbauer ZpLK

Jan Farský SLK

Vladimír Stříbrný SLK

Jitka Volfová ANO 2011

Roman Hejna ANO 2011

Jan Dvořák KSČM

Jaromír Baxa ZpLK

Marek Pieter SLK

Jiří Ulvr SLK

Martina Teplá ANO 2011

Pavel Svoboda ČSSD

Petr Beitl ODS

Radovan Vích
koalice SPD + SPO

Eva Burešová SLK

Jiří Löffelmann SLK

Roman Baran ANO 2011

Jan Mečl ČSSD

Dan Ramzer ODS

Martina Sejkorová
koalice SPD + SPO
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Výbory ZK 2016 – IV. volební období
a jejich členové za období 2012–2016 – rok 2016
Výbor finanční (15 členů)

Výbor dopravy (15 členů)

Výbor pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost (15 členů)
Zvolen/a za

Výbor zemědělství a životního prostředí
(15 členů)

Předseda:

Ivan Kunetka

ZpLK

ČSSD

Místopředseda:

Ing. Luděk Sajdl

Ing. Miloslav Louma

SLK

Členové:

SLK

Mgr. Tomáš Vlček

SLK

RNDr. Michal Hron

SLK

Ing. Jan Mečíř

Jan Sviták

SLK

Předseda:

Mgr. Vladimír Richter

ODS

Místopředseda:

RSDr. Sylva Moravcová

Členové:

Předseda:

Vladimír Stříbrný

SLK

člen ZK

SLK

Místopředseda:

Ing. Jaroslav Podzimek

ČSSD

člen ZK

Ing. František Chlouba

SLK

Členové:

Ing. Petr Válek

SLK

František Kaiser

SLK

Zdeněk Vedral

SLK

SLK

Ing. Tomáš Hocke

SLK

Lenka Cincibusová

SLK

Ing. Milan Přívratský

ZpLK

Jindřich Berounský

ZpLK

Mgr. Šárka Mazánková

ZpLK

Předseda:

Mgr. Jaromír Dvořák

SLK

ČSSD

Místopředseda:

Mgr. Radek Cikl

Ing. Stanislava Silná

SLK

Členové:

Mgr. Bc. Kateřina Malá

člen ZK

člen ZK

člen ZK

člen ZK

PaedDr. Milan Kubát

ZpLK

PhDr. Miroslav Hudec

ZpLK

člen ZK

Mgr. Ondřej Petrovský

ZpLK

František Chot

KSČM

člen ZK

Mgr. Jiří Malec

ZpLK

Ing. Miloš Tita

KSČM

člen ZK

Jiří Antl, DiS.

ZpLK

Ing. Hana Vidnerová

KSČM

Mgr. Miroslav Beran

KSČM

Josef Adamčík

KSČM

člen ZK

Josef Souček

KSČM

člen ZK

Ing. Helena Šafaříková

KSČM

Mgr. Dana Lysáková

KSČM

Mgr. Jiří Vařil, MBA

KSČM

Lukáš Čížek

KSČM

člen ZK

Bc. Petr Vyhnal

odb. veřejnost

Mgr. Danuše Hejlová

KSČM

Petr Šimko

ČSSD

Roman Valach

KSČM

Kamila Lubasová

ZpLK

PaedDr. Jiří Týř

ČSSD

Bohumil Kašpar

ČSSD

Ing. Petr Máška

ČSSD

Bc. Zdeňka Slavíčková

ČSSD

Ing. Eva Bartoňová

ODS

Bc. Jan Stejskal

ODS

Jindřich Zeman, DiS.

ČSSD

Jiří Stodůlka

ODS

Ing. Jana Čechová

odb. veřejnost

Mgr. Petr Karásek

ODS

Bc. Tomáš Hasil

ODS

Petr Taranda

ZpLK

PaedDr. Miroslav Kettner

KSČM

Ing. Josef Jeníček

odb. veřejnost

Vladimíra Pachlová

odb. veřejnost

člen ZK

Výbor pro tělovýchovu a sport (15 členů)
Zvolen/a za

Zvolen/a za

člen ZK

Výbor hospodářského a regionálního rozvoje
(15 členů)

Výbor zdravotnictví (15 členů)

Zvolen/a za

Předseda:

Ing. František Pešek

KSČM

člen ZK

Předseda:

Ing. Vladimír Boháč

SLK

Místopředseda:

Lena Mlejnková

SLK

členka ZK

Členové:

Jan Kubeš

ZpLK

Předseda:

Ivana Hujerová

ZpLK

Členové:

Ing. Jiří Drda

SLK

Jiří Stodůlka

ODS

Členové:

Ing. Jiří Formánek

Ladislav Slánský

ČSSD

Ing. Karel Kapoun

ČSSD

Ing. Alena Dvořáčková

ZpLK

Přemysl Samšiňák

JUDr. Jaroslav Švehla

ODS

Mgr. Hana Doležalová

Výbory ZK

člen ZK

Mgr. Jan Korytář do 12. 4. 2016 ZpLK

Výbor kontrolní (11 členů)
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Zvolen/a za

Zvolen/a za

Zvolen/a za

člen ZK

Zvolen/a za
Předseda:

Jan Dvořák

KSČM

SLK

Místopředseda:

MUDr. Pavel Novák

ČSSD

Jiří Ulvr

SLK

Členové:

Ing. Alena Kuželová, MBA

SLK

KSČM

Ing. Vladimír Opatrný

ZpLK

Bc. František Kučera

SLK

Ing. Milan Hornych

SLK

Karel Nápravník

KSČM

Ing. Břetislav Václavík

SLK

ODS

Ing. Petr Skalický

SLK

Alena Košťáková

KSČM

MUDr. Martin Hrubý

SLK

Mgr. Věra Skřivánková

KSČM

František Svoboda

SLK

RNDr. Zdeněk Kadlas

ODS

MUDr. Jiří Bartoš, MBA

ZpLK

Pavel Felgr

ZpLK

Ing. Milan Hejduk

ODS

Ing. Karel Dlouhý

ODS

Bc. Stanislav Mackovík

KSČM

Miroslav Janoušek

ČSSD

Tomáš Ploc

ODS

PhDr. Oldřich Čepelka

odb. veřejnost

MUDr. Milada Rosenbergová KSČM

Lukáš Kozaczka

ZpLK

Mgr. Radek Cikl

ČSSD

JUDr. Josef Vondruška

KSČM

Mgr. Romana Žatecká

ČSSD

členka ZK

Robert Trebicki

ZpLK

Ing. Otakar Kypta

ČSSD

Ing. Tomáš Sláma, MSc.

ODS

člen ZK

Mgr. Šárka Kalvová

KSČM

Ing. Petr Ulrich

SLK

MUDr. Jan Marušiak, PhD.

odb. veřejnost

Dušan Molitoris

KSČM

Michal Wildner

ČSSD

Bc. Zuzana Kocumová

ZpLK

členka ZK

Rastislav Gončár

ZpLK

Bc. Markéta Humpoláková

SLK

Ing. Petr Beitl

ODS

člen ZK

Ing. Jakub Macek

ZpLK

MUDr. Jan Mečl

ČSSD

členka ZK

člen ZK

člen ZK

člen ZK
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Výbor sociálních věcí
(15 členů)

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

Zvolen/a za
Předseda:

Ing. Jaroslav Podzimek

ČSSD

člen ZK

Předseda:

Ing. Eva Burešová

SLK

členka ZK

Místopředseda:

PhDr. Miroslav Hudec

ZpLK

člen ZK

Místopředseda:

Ing. Miroslav Králík

ČSSD

člen ZK

Členové:

Jana Švehlová

SLK

Členové:

Ing. Petr Matyáš

Mgr. Radoslava Žáková

SLK

Lenka Malá

Výbor pro výchovu, vzdělávání
a zaměstnanost (15 členů)
Tajemník:

Výbor dopravy
(15 členů)
Tajemník:

Tomáš Pokorný

Ing. Soňa Kohoutová

Zvolen/a za

Zvolen/a za

Předseda:

RNDr. Robert Gamba

ANO 2011 člen ZK

Předseda:

Ing. Milan Kouřil

ANO 2011 člen ZK

SLK

Místopředseda:

Mgr. Jaromír Dvořák

SLK

Místopředseda:

Bohumil Kašpar

ČSSD

Mgr. Daniel David

SLK

Členové:

doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. SLK

Členové:

Ing. Luděk Sajdl

SLK

SLK

Ladislav Dušek

SLK

Eva Zbrojová

SLK

František Kaiser

SLK

Iva Kreisingerová

SLK

Ing. Jiří Lukeš do 26. 5. 2016

ZpLK

Mgr. František Lufinka

SLK

Vladimír Mastník

SLK

Bedřiška Klíchová

ZpLK

Ivana Jablonovská

ZpLK

Tomáš Vlček

SLK

Pavel Krejčí

SPD + SPO

Lenka Ackermannová

ZpLK

Kateřina Klikarová

KSČM

Bc. Martina Sejkorová, DiS.

SPD+SPO členka ZK

Mgr. Jiří Vařil

KSČM

Taťjána Nováková

KSČM

Helena Slavíková

KSČM

Mgr. Miroslav Beran

KSČM

Vladimír Vyhnálek

SLK

Miloslava Hudáková

KSČM

Mgr. Josef Svoboda

KSČM

Mgr. Dana Lysáková

KSČM

Bc. Tomáš Levinský

SLK

Radka Kotoučková

KSČM

Milena Frenclová

ČSSD

PhDr. Jana Jetmarová, Ph.D. ZpLK

PhDr. Miroslav Hudec

ZpLK

Jaroslav Suchánek

ČSSD

Mgr. Stanislav Valdman

ČSSD

Šárka Červinková

ČSSD

Martin Brož

ANO 2011 člen ZK

Mgr. Hana Moudrá

ODS

Martin Chaloupka

ODS

Alexandra Rybářová

ANO 2011

Pavel Šulc

ANO 2011

Mgr. Zora Machartová

odb. veřejnost

Ing. Lidie Vajnerová, MBA

odb. veřejnost

Jarmila Stránská

ANO 2011

Jan Stejskal

ODS

Miroslava Hlavatá

KSČM

Ing. Dan Ramzer

ODS

Martin Ditrich

ODS

Petr Karásek

ODS

Ing. Eva Bartoňová

společná nominace

Ing. Josef Jeníček

společná nominace

členka ZK

člen ZK

Výbory ZK 2016 – V. volební období
a jejich členové na období 2016–2020 – rok 2016

člen ZK

Výbor pro tělovýchovu a sport
(15 členů)
Tajemník:

Výbor hospodářského a regionálního rozvoje
(15 členů)

Tomáš Pokorný

Tajemník:

Ing. Lukáš Chmel

Zvolen/a za

Výbor finanční (15 členů)

Výbor kontrolní (11 členů)

Tajemník:

Tajemník:

Ing. Anna Matoušková

Mgr. Petra Řepíková

Zvolen/a za
Předseda:

Ing. Tomáš Hocke

SLK

Místopředseda:

Vladimír Richter

Členové:
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Zvolen/a za

člen ZK

Zvolen/a za

Předseda:

Ing. Vladimír Boháč

SLK

člen ZK

Předsedkyně:

Mgr. Romana Žatecká

ČSSD

členka ZK

Místopředseda:

Ing. Petr Beitl

ODS

člen ZK

Místopředseda:

Jan Sviták

SLK

člen ZK

Členové:

Petr Strnad

SPD + SPO

Členové:

Markéta Humpoláková

SLK

Mgr. Šárka Kalvová

KSČM

Markéta Khauerová

SLK

Předseda:

Ing. Miloš Tita

KSČM

ODS

Místopředseda:

Ing. Radovan Vích

SPD + SPO člen ZK

Štěpán Slaný

SLK

Ing. Jiří Formánek

SLK

Ing. Ilja Štěpánek

SLK

Členové:

Ing. Jiří Drda

SLK

Ing. Jiří Veselka

SLK

Jaroslav Kořínek

SLK

Michal Hron

SLK

Vladimír Vondráček

SLK

Milan Hornych

SLK

Ing. Vladimír Opatrný

SPD + SPO

Ing. Jana Čechová

SLK

Ing. František Pešek

KSČM

František Svoboda

SLK

Mgr. Jiří Ulvr

SLK

Mgr. Kateřina Malá

SLK

Ivana Jablonovská

ZpLK

Ing. Jakub Macek

ZpLK

JUDr. Josef Vondruška

KSČM

Ing. Stanislava Silná

SLK

Mgr. Věra Nováková

ZpLK

Roman Hejna

ANO 2011 člen ZK

Mgr. Jindřich Felcman

ZpLK

Ing. Jan Majzner

SPD + SPO

Renata Sotáková

ANO 2011

Jaroslav Knížek

ANO 2011

Jindřich Zeman

ČSSD

František Chot

KSČM

Jiří Jiráň

ANO 2011

Martin Jahoda

ANO 2011

Ing. Michal Kříž

ANO 2011 člen ZK

Kamila Lubasová

ZpLK

Miloslav Janoušek

ČSSD

Tomáš Hudec

ČSSD

Milan Kroupa

ANO 2011

Přemysl Šulc

ANO 2011

Mgr. Juraj Raninec

ODS

Jiří Stodůlka

ODS

JUDr. Jaroslav Švehla

ODS

Pavel Bednář

ANO 2011

Michael Georgiev

společná nominace

Ing. Lidie Vajnerová

společná nominace

Mgr. Stanislav Valdman

ČSSD

Jitka Mrákotová

ČSSD

Bc. František Gábor

společná nominace

člen ZK

člen ZK

člen ZK

člen ZK
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Výbor zemědělství a životního prostředí
(15 členů)

Výbor sociálních věcí
(15 členů)

Tajemník:

Ing. Tomáš Komrzý

Tajemník:

Mgr. Jana Hauzerová

Předseda:

Mgr. Roman Baran

ANO 2011 člen ZK

Předseda:

Ing. Dan Ramzer

Místopředseda:

Vladimír Stříbrný

SLK

Místopředsedkyně: Jana Rothschedlová

ČSSD

Členové:

Jiří Černý

SLK

Členové:

PhDr. Jiří Miler, Ph.D.

SLK

Jan Dvořák

KSČM

Robert Prade

SLK

Jan Bartoš

SPD + SPO

Iva Kreisingerová

SLK

Ing. Petr Kreisinger

SLK

Lenka Malá

SLK

Petr Kubíček

SLK

Mgr. Věnceslava Drábková

SPD + SPO

Josef Souček

KSČM

Taťjana Nováková

KSČM

Michal Rezler

SLK

Ing. Miroslav Šikola

SLK

Mgr. Jiří Římánek

ZpLK

Lenka Ackermanová

ZpLK

David Pražák

ANO 2011

Bc. Martina Teplá

ANO 2011 členka ZK

Ing. Zuzana Wudyová

ANO 2011

Jana Svobodová

ANO 2011

Jaroslav Křupal

ČSSD

Jiří Kratochvíl

ANO 2011

Jindřich Kvapil

ODS

Naděžda Jozífková

ODS

Josef Jadrný

společná nominace

Ing. Taťána Janoušková

společná nominace

Zvolen/a za

člen ZK

člen ZK

Výbor zdravotnictví
(15 členů)
Tajemník:

Tajemník:

Bc. Radmila Bártová
Mgr. Jan Farský

ODS

člen ZK

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

Zvolen/a za
Předseda:

Zvolen/a za

SLK

člen ZK

Zvolen/a za
Předsedkyně:

PhDr. Hana Maierová

SLK

členka ZK

Místopředsedkyně: Jana Pastuchová

ANO 2011

Místopředsedkyně: Jana Vančatová

ANO 2011

Členové:

Mgr. Lucie Strnádková

SLK

Členové:

Mgr. Daniel David

SLK

MUDr. Karel Daďa

SLK

Bc. František Kučera

SLK

MUDr. Michal Mrázek

SLK

Petr Matyáš

SLK

MUDr. Jiří Bartoš

SLK

Lukáš Pohanka

SLK

Mgr. Jitka Rotková, DiS.

SPD + SPO

Bc. Martina Sejkorová, DiS.

SPD+SPO členka ZK

Bc. Stanislav Mackovík

KSČM

člen ZK

Mgr. Josef Svoboda

KSČM

Bc. Zuzana Kocumová

ZpLK

členka ZK

Mgr. Michal Panáček

ZpLK

Stanislav Kolomazník

ANO 2011

Miroslav Boreš

ANO 2011

Lenka Urbánková

ANO 2011

Martin Krejčí

ANO 2011

MUDr. Jan Mečl

ČSSD

Stanislav Říha

ANO 2011

MUDr. Pavel Novák

ČSSD

Pavla Řehtáčková

ČSSD

MUDr. Jiří Kalenský

společná nominace

Tomáš Ploc

ODS

Petr Žídek

ODS

Mgr. Miloš Krčmář

společná nominace

člen ZK

RESORT
HEJTMANA

člen ZK

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

(zvolen od 20.12.2016)
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Podpora významných akcí v Libereckém kraji
záštitami členů Rady Libereckého kraje
Záštity jsou přebírány nad akcemi celokrajského, případně místního rozsahu nebo nad akcemi
nadregionálního, celostátního nebo mezinárodního významu, a to výhradně se souhlasem členů
Rady Libereckého kraje.
Akce jsou realizovány na území Libereckého kraje,
nejedná-li se o účast žadatele, sídlícího na území
Libereckého kraje nebo reprezentujícího Liberecký
kraj, např. na celostátních či mezinárodních akcích
s místem konání akce mimo území Libereckého kraje.

Finanční podpora v rámci udělených záštit je účelové poskytnutí finančních prostředků kraje na základě jednorázového odůvodněného rozhodnutí
příslušného orgánu kraje na významnou celospolečenskou, kulturní, sportovní, dobročinnou nebo
jinou událostí.
Žádostí o záštitu bylo v roce 2016 přijato celkem
219, z toho radní Libereckého kraje převzali záštitu
nad celkem 216 akcemi. U 77 akcí se jednalo o záštitu s finanční podporou.

Kalendárium 2016
Leden 2016
26. ledna 2016 – Během dvoudenní návštěvy Libereckého kraje se velvyslankyně Norského království v ČR Siri Ellen Sletner setkala také s hejtmanem
Martinem Půtou a společně zahájili konferenci
„Tvoříme klima pro budoucnost“. V rámci jednání diskutovali o čerpání dotací pro Liberecký kraj
z Norských fondů i o aktuální ekonomické a politické situaci regionu. Norská velvyslankyně v rámci
své první návštěvy kraje rovněž navštívila Technickou univerzitu Liberec, Krkonošské muzeum v Jilemnici nebo pivovar Svijany.
Únor 2016
24. února 2016 – Na třídenní návštěvu přijel do
Libereckého kraje prezident republiky Miloš Zeman s manželkou Ivanou Zemanovou. Od středy
24. února do pátku 26. února měl například na
programu setkání se studenty liberecké univerzity, besedy s občany, návštěvy firem, ale i diskuzi
o budoucnosti Ještědu. Navštívil Hodkovice nad
Mohelkou, Harrachov, Semily, Tanvald, Lomnici
nad Popelkou a třídenní návštěvu zakončil v Jilemnici. Celé tři dny hlavu státu doprovázel hejtman
Libereckého kraje Martin Půta.
Březen 2016
2. března 2016 – Dlouho očekávanou výstavbu přeložky silnice I/14 Kunratice – Jablonec nad Nisou ve
středu 2. března slavnostně zahájilo Ředitelství silnic a dálnic ČR. Komfortnějšího, rychlejšího a bez-
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pečnějšího dopravní spojení mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou se řidiči dočkají v roce 2018. Na
symbolický základní kámen poklepal také ministr
dopravy Dan Ťok. Cílem projektu je realizace přeložky silnice I/14 s lepšími směrovými a výškovými
parametry ve srovnání se stávajícími komunikacemi. Výstavbou přeložky silnice I/14, která je dlouhá 2,5 km, dojde ke zvýšení propustnosti silniční
sítě v řešeném území, zároveň se zlepší plynulost
a bezpečnost silničního provozu. Nová silnice zkrátí
průměrnou délku cesty i průměrný jízdní čas, poklesne hluková zátěž obyvatel žijících v okolí stávající
silnice. Stavba za 296,5 mil. Kč (bez DPH) je zařazena do Operačního programu Doprava 2014–2020
a je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Duben 2016
23. dubna 2016 – Dlaskův statek oslavil 300 let. Muzeum Českého ráje v Turnově připravilo pro návštěvníky novou stálou expozici s názvem „Já, Josef Dlask – návrat hospodáře“. Návštěvníky uvede
do doby, kdy písmák Josef Dlask se svou rodinou
trávil všední i sváteční dny ve své usedlosti.
Květen 2016
2. května 2016 – Liberecký mrakodrap slaví čtyřicátiny. Při této příležitosti úřad uspořádal výstavu.
Nejvyšší budova v Libereckém kraji, kde dnes sídlí krajský úřad, oslavila v roce 2016 čtyřicet let od
svého vzniku. S historií a současností dominanty
dolního centra Liberce se veřejnost seznámila pro-

střednictvím výstavy, která začala slavnostní vernisáží v pondělí 2. května ve vestibulu úřadu. Záštitu
převzali hejtman Libereckého kraje Martin Půta
a jeho statutární náměstkyně Hana Maierová.

gramu spojeného nejen se zdejším nádražím. Uviděli například příjezd parní lokomotivy nebo tzv.
„Singrovky“. Záštitu nad akcí přijal mimo jiných
i hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Stavba budovy probíhala v letech 1967 až 1976, od
května roku 1976 byla využívána Státním výzkumným ústavem textilním a Výzkumným ústavem
textilní technologie. Po zániku SVÚT sloužila pro
okresní úřad a v letech 2000 až 2004 se ve spolupráci s architektonickou kanceláří SIAL, pod vedením Karla Novotného, pracovalo na přestavbě na
nové krajské sídlo. Budova prošla citlivou rekonstrukcí, upravil se také hlavní vstup.

V rámci slavnosti se mohli návštěvníci seznámit
se zajímavými prvky zdejšího nádraží i s jeho fungováním. Právě jeho unikátnost a jedinečnost
v celé České republice, je příčinou jeho prohlášení
za památku. Chráněna je zdejší železniční stanice
kvůli zabezpečovacímu zařízení, které je stále plně
funkční.

Červen 2016

10. srpna 2016 – Vítězem krajského kola soutěže
Vesnice roku 2016 v Libereckém kraji se stala obec
Prysk u Kamenického Šenova. Právě tady, na domácí půdě vítěze, byla ve středu 10. srpna od 14.00
hodin předána ocenění nejen zástupcům Prysku,
ale i ostatním vítězům dílčích soutěží. Do soutěže
Vesnice roku Libereckého kraje 2016 se přihlásilo
šestnáct soutěžících. Desetičlenná komise hodnotitelů navštívila během června všechny přihlášené
vesnice. Prysk, který si vedl nejlépe, za vítězství
v krajském kole obdržel vedle zlaté stuhy a postupu do republikového finále také finanční ocenění
ve výši 1 000 000 Kč.

28. června 2016 – Nejen sklářský svět zasáhla v úterý 28. června velmi smutná zpráva. Ve věku 75 let
zemřel světoznámý výtvarník Jaroslav Bejvl. Za
jeho celoživotní přínos v oblasti sklářství a medailérství mu byla v říjnu 2014 udělena Pocta hejtmana Libereckého kraje. Jaroslav Bejvl se narodil
13. dubna 1941 v Janovicích nad Úhlavou. V letech
1956–1960 studoval na Střední uměleckoprůmyslové škole v Praze na Žižkově, pod vedením profesorů Fixla, Markupa a Havlase, obor tvarování uměleckých předmětů. V roce 1962 se stal návrhářem
svítidel dnešní akciové společnosti Preciosa–Lustry
v Kamenickém Šenově. Díky svým návrhům měl významný podíl jak na uchování výtvarné kvality, tak
na vývoji zcela nových svítidel šitá na míru konkrétním interiérům.
Projekty pana Jaroslava Bejvla historizujících nebo
moderních svítidel zaujaly od roku 1969 po současnost desítky náročných klientů z celého světa
(opera a hotel v Teheránu, mešita v Mashadu),
v letech osmdesátých svítidla pro Královský palác
v Saúdské Arábii a světelný sloup pro hotel Pyramides v Tunisu. V roce 2000 pak na Bejvla čekal
jeden z největších autorských projektů vůbec,
svítidla pro všechny společenské prostory hotelu
Ritz Carlton ve Philadelfii. Následovaly unikátní
projekty pro Asii – světelné objekty do rezidence
v Hong Kongu, pekingského China World Hotela
pro hotel Ritz Carlton v Hong Kongu (vše 2003).
Jeho tvorba se objevuje v domě pro návštěvy ruského prezidenta Medveděva (2010), v privátní královské rezidenci v Rijálu (2011), v Dragon hotelu
v Hangzhou (2010), v hotelu Ritz Carlton v Singapuru (2010) a v kasinu v Macau (2011).
Červenec 2016
16. července 2016 – V Martinicích oslavili prohlášení železniční stanice kulturní památkou. Široká
veřejnost si mohla po celý den užít bohatého pro-

Srpen 2016

Září 2016
10. září 2016 – Vrcholem projektu Nově z kraje,
který měl za cíl představit nové subjekty z různých
oblastí působících v Libereckém kraji, se stala stejnojmenná slavnost v prostorách Krajského úřadu
Libereckého kraje a jeho okolí.
V rámci akce vystoupila populární zpěvačka Bára
Poláková, skupina The Scoffers a oblíbený orchestr Big´O´Band. Multimediální sál úřadu se proměnil v kino a divákům tam různé tematické filmy
promítalo Kino Varšava. Vyhlídka na střeše krajského úřadu se stala kavárnou.
V budově D bývalého VÚTS vyrostla odpočinková
chill out zóna s mnoha workshopy, kde se mohli návštěvníci nejen seznámit s tvorbou šikovných
lidí, ale také si jejich produkty koupit. Vystoupilo
Divadlo F. X. Kalby, Cirko Minimo nabídlo výuku
žonglování.
Spoustu zábavy si užily také děti, pro které vyrostla v parku za úřadem zábavní zóna se skákacím hradem, sportovními aktivitami. Děti si mohly vyzkoušet sumo ve speciálních nafukovacích
oblecích nebo si nechaly namalovat něco pěkného na obličej.
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Říjen 2016
15. října 2016 – Jubilejní desátý ročník veletrhu
vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB Liberec 2016, který se uskutečnil v liberecké
Home Credit Areně, navštívilo přes jedenáct tisíc zájemců o vzdělání a práci. Na ploše arény se
veřejnosti prezentovalo téměř 120 vystavovatelů
z řad středních a vysokých škol, učilišť, vzdělávacích společnosti, firem hledající nové pracovníky, personálních agentur, internetových portálů
s nabídkou práce a specialistů z oblasti pracovního
trhu a vzdělávání.
Listopad 2016
22. listopadu 2016 – Pětačtyřicet nových krajských
zastupitelů, kteří vzešli z říjnových voleb, na svém
ustavujícím zasedání zvolilo nové vedení Libereckého kraje. Do funkce hejtmana byl v tajné volbě zvolen dosavadní hejtman Martin Půta (SLK),
který byl jediným kandidátem a obhájil tak svou
pozici z minulého volebního období. Vydáno bylo
41 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 30 platných
a 11 neplatných. Kraj v nadcházejícím volebním
období povede široká koalice složená ze zástupců
čtyř politických stran a hnutí SLK, ANO 2011, ČSSD
a ODS. Zvoleni byli v tajné volbě také noví náměstci hejtmana a členové Rady Libereckého kraje.

Hned druhý den po ustavujícím zastupitelstvu se
hejtman Libereckého kraje Martin Půta vydal na cestu krajem. Ve středu 23. listopadu navštívil, stejně
jako před čtyřmi lety, nejsevernější, nejvýchodnější,
nejjižnější a nejzápadnější obce Libereckého kraje
a sešel se na místě se zdejšími starosty. Na své jízdě
krajem tak zavítal do Černous, Čisté u Horek, Bradlecké Lhoty a na závěr dne do Žandova. Účelem této spíše symbolické cesty bylo starostům potvrdit, že nová
Rada Libereckého kraje bude se starosty diskutovat
o jejich podnětech, návrzích a pokud to bude v silách
Libereckého kraje, pomůže řešit problémy.
Prosinec 2016
21. prosince 2016 – Zaměstnanci krajského úřadu
a krajští zastupitelé pořídili vánoční dárky pro
bezmála stovku dětí z dětských domovů a azylových domů Libereckého kraje. Děti si dárky převzaly přímo zpod krajského vánočního stromku.
Liberecký kraj dobročinnou akci s názvem Strom
přání uspořádal v roce 2016 potřetí. Jejím smyslem je obdarovat a zpříjemnit vánoční čas i dětem
z dětských a azylových domů. Pozvání na Strom
přání přijaly děti z Dětského domova Dubá-Deštná, děti z Dětského domova Semily, děti a rodiče
z Domova pro matky s dětmi (sv. Anna, sv. Monika), z Domu rychlé pomoci Česká Lípa a z Azylových
domů Jonáš (Česká Lípa, Nový Bor, Dobranov).

Únor 2016 – Návštěva prezidenta v Libereckém kraji

Duben 2016 – Dlaskův statek oslavil 300 let

Leden 2016 – Norská velvyslankyně na návštěvě Libereckého kraje
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Červen 2016 – ve věku 75 let zemřel světoznámý výtvarník
Jaroslav Bejvl

Březen 2016 – Stavba nové silnice z Liberce do sousedního
Jablonce nad Nisou

Květen 2016 – Výstava ke 40. výročí budovy krajského úřadu

Červenec 2016 – v Martinicích oslavili prohlášení železniční
stanice kulturní památkou
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Vztahy s veřejností
Kontaktní centrum
Kontaktní centrum Libereckého kraje zajišťuje přístup k informacím v oblasti vztahů občan – veřejná
správa. Je dostupné prostřednictvím telefonní linky na čísle: 486 226 111 nebo na e-mailové adrese:
kc@kraj-lbc.cz.
Pravidelná setkání hejtmana LK s občany, firmami
a významnými osobnostmi regionu

Srpen 2016 – Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2016 v Libereckém kraji se stala obec Prysk u Kamenického Šenova

Po celý rok 2016 pokračoval hejtman Libereckého
kraje Martin Půta v tradici setkávání s občany měst
a obcí Libereckého kraje. V rámci akcí „Den s hejtmanem“ navštěvuje hejtman Martin Půta významné firmy regionu, krajské organizace, seznamuje
se na místě s problémy v regionu. Součástí dne je
i setkání s místními občany, kteří mohou diskutovat s hejtmanem na aktuální témata týkající se jejich regionu.
Občany hejtman navštívil 27. ledna v Semilech,
9. března v Kamenickém Šenově, 31. března v Novém Boru, 14. dubna v Žandově a Dubé, 5. května
ve Vysoké nad Jizerou a v Jablonci nad Jizerou,
2. června v Doksech, 13. srpna v Liberci a 9. prosince v Hrádku nad Nisou.
Akce pro veřejnost v sídle Libereckého kraje

Září 2016 – Bára Poláková vystupuje na akci Nově z kraje na
kraji

Říjen 2016 – Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA
MYJOB Liberec 2016

V březnu navštívilo mnoho zájemců Velikonoční
trhy 2016, 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 listopadu se ve stejném
duchu konaly Vánoční trhy.
V září se konala tradiční akce určená pro širokou veřejnost – Krajské slavnosti, které se spojily
s Dnem otevřených dveří. Akce se konala ve stejný den, jako tradiční soutěž Memoriál záchranářů
z Manhattanu. Po celý den byla zpřístupněna terasa v 17. patře budovy krajského úřadu, v přilehlém
parku byla spousta atrakcí pro děti a na hlavním
parkovišti bylo postaveno pódium, kde se v odpoledních hodinách odehrálo několik koncertů.

výstava o budově krajského úřadu, která v roce
2016 oslavila čtyřicátiny. V září vestibul krajského
úřadu hostil výstavu 25 studentských prací Katedry urbanismu na Fakultě umění a architektury
Technické univerzity v Liberci. V říjnu proběhla
výstava fotografií a životních příběhů s doprovodnými texty Inky Urbanové s názvem „Andělé mezi
námi“. V listopadu vystavoval fotografie fotoklub
Balvan z Jablonce nad Nisou. V prosinci se konala
výstava fotografií osobností z různých komunit,
které mezi námi žijí, s názvem „Tady jsme doma“.
V sálech budovy sídla LK proběhla pro veřejnost
řada konferencí a diskusí na aktuální témata.
Udělení ocenění Pocty hejtmana Libereckého kraje
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. V roce 2015 dal opětovně Liberecký kraj
občanům a organizacím možnost podávat vlastní
nominace na oceněné. Z těchto nominací bylo vybráno šest osobností. O konečném seznamu oceněných rozhodovala pracovní skupina složená jak
ze členů Rady Libereckého kraje, tak ze zástupců
institucí spjatých s Libereckým krajem. Slavnostní
večer se v roce 2016 konal 28. září u příležitosti
státního svátku Den české státnosti v Oblastní
galerii Liberec. Oceněni byli: prof. RNDr. František Fediuk, CSc. – za přínos v oblasti geologie,
Ing. Taťána Janoušková – za přínos v oblasti paliativní péče, Marta Kottová – za přínos v oblasti
osvětové činnosti o holocaustu, Ing. Miroslav Kučera – za přínos v oblasti filantropie, MUDr. Blanka
Šinkorová – za přínos v oblasti lékařství, Miloš Zapletal – za přínos v oblasti práce s mládeží.

Budova sídla LK také v průběhu roku 2016 hostila několik výstav významných umělců a institucí
regionu. Například v dubnu proběhala významná
Listopad 2016 – Noví zastupitelé Libereckého kraje
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Prosinec 2016 – Strom přání 2016
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Krizové řízení kraje
Úkoly kraje v přenesené působnosti
výkonu státní správy
Oblast přenesené působnosti výkonu státní správy
je hlavním těžištěm práce oddělení krizového řízení.
Činnost oddělení a jeho přenesená působnost je rozdělena do několika oblastí.
Bezpečnostní rada kraje
Působnost je stanovena v Nařízení vlády ČR č.
462/2000 Sb. V rámci této působnosti je úkolem vedoucího oddělení, který současně vykonává i funkci
tajemníka bezpečnostní rady, zajistit a administrovat činnost Bezpečnostní rady Libereckého kraje.
Bezpečnostní radě předsedá hejtman kraje. Bezpečnostní rada v roce 2016 zasedala sedmkrát, z toho
byla čtyři výjezdní zasedání, převážně na půdě organizací, se kterými Krajský úřad Libereckého kraje
úzce spolupracuje při řešení krizových situací. Bezpečnostní rada řešila otázky spojené se zajištěním
krizového řízení a integrovaným záchranným systémem kraje. Oddělení krizového řízení je současně
i metodickým orgánem řízení všech deseti bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností (dále jen
ORP) v kraji.
Krizový štáb kraje
Působnost je stanovena Nařízení 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 při řešení krizových situací. V roce 2016 byl KŠ
Libereckého kraje průběžně personálně doplňován
a po celý rok byl plně funkční. V měsíci červenci 2016
bylo provedeno z rozhodnutí hejtmana cvičné svolání členů KŠ LK na krizové pracoviště. Cílem cvičení
bylo: prověřit reálné svolání krizového štábu kraje
na jeho pracoviště ve stanoveném čase, zpohotovení pracovišť jednotlivých pracovních skupin, prověřit schopnost práce se stanovenou dokumentací při
řešení konkrétní situace a vyhodnocení stanovených
cílů cvičení a stanovení nápravných opatření. Veškerá činnost se odehrávala s maximálním využitím
„Portálu krizového řízení LK“. Dále byly prověřeny
funkční náplně jednotlivých odborných pracovních
skupin. V roce 2016 se pokračovalo v dalším naplňování dat do „Portálu krizového řízení Libereckého kraje“ a rozšiřování jeho funkcionalit zejména
v jeho neveřejné části.
Ochrana utajovaných informací
Působnost ochrany utajovaných informací je stanovena zákonem č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných
informací a bezpečnostní způsobilosti. Úkoly z této
oblasti spočívají především v zajišťování podmínek
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stanovených uvedeným zákonem, zajištění bezpečnosti prostor určených pro ochranu utajovaných informací, evidenci a kontrole utajovaných informací, organizaci a zabezpečení školení určených osob,
provádění ověřování způsobilosti určených osob
a zajištění ochrany informačních systémů v oblasti
OUI. Do této oblasti spadá také provozování speciálního informačního systému VEGA–D, který je určen
pro vedení utajované komunikace.
Řízení obcí s rozšířenou působností
Působnost je stanovena zákonem č. 189/2000 Sb.
a zákony č. 239/2000 Sb., 240/2000 Sb., 241/2000 Sb.,
222/1999 Sb., 585/2004 Sb. a jejich prováděcími předpisy. V rámci této působnosti oddělení krizového
řízení celkem šestkrát organizovalo a realizovalo metodickou přípravu obcí s rozšířenou působností (dále
jen ORP). Oddělení zabezpečuje nebo provádí i školení a semináře s pracovníky krizového řízení těchto
obcí. Celkem bylo provedeno pět těchto zaměstnání.
Součástí řízení ORP je také kontrola výkonu jejich přenesené působnosti výkonu státní správy. V roce 2016
byly provedeny celkem tři kontroly výkonu přenesené
působnosti v oblasti krizového řízení, a to u ORP Liberec, Nový Bor a Tanvald.
Krizové a havarijní plánování
Působnost je stanovena zákonem č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému, a zákonem
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení. Činnost spočívá
v přípravě opatření pro prevenci a likvidaci závažných havárií, mimořádných událostí a krizových stavů. K tomu je na úrovni kraje zpracován Havarijní
plán kraje a Krizový plán kraje, které jsou průběžně
aktualizovány. Hlavním úkolem v roce 2016 bylo provedení periodické aktualizace krizového plánu kraje.
Nadále se pokračovalo v rozpracovávání krizových
plánů do jednotlivých opatření, ověření jejich proveditelnosti v praxi, podrobné seznámení pracovníků
krizového řízení ORP s těmito plány a jejich rozpracování do povinností jednotlivých členů krizových štábů
OPR a pracovních skupin KŠ ORP. K plnění těchto úkolů na úrovni ORP slouží, taktéž „Portál krizového řízení Libereckého kraje“. Portál se skládá ze dvou částí
a to: veřejné části pro obyvatelstvo kraje, která je běžně veřejnosti přístupná prostřednictvím internetu na
adrese https://pkr.kraj-lbc.cz/portal/ a odborná část,
která je určena pouze pro orgány krizového řízení Libereckého kraje, další spolupracující odborníky a není
veřejnosti přístupná. V roce 2016 byly plánovány
i prověrky a metodické nácviky schopností reakce
složek IZS pro případ vzniku mimořádných událostí.
K tomu byl zpracován Plán provedení cvičení IZS kraje na rok 2016. Na krajské úrovni bylo plánováno celkem jedenáct cvičení. Všechna cvičení byla splněna
a proběhla s dobrým hodnocením.

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 bylo hlavním úkolem pro rok
2016 aktualizovat objekty možného napadení, které jsou součástí Dílčího plánu obrany Libereckého
kraje a metodicky vést obce s rozšířenou působností
k vytvoření vlastního Dílčího plánu obrany ORP. Oddělení krizového řízení se aktivně podílelo na připomínkování Nařízení vlády ČR k provedení novely
zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR ve
znění pozdějších předpisů. Současně se tímto novým
nařízením vlády bude rušit dosavadně platné NV ČR
č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu a dále pak
na připomínkování aktualizované Koncepce operační přípravy státního území schválené vládou usnesením č. 569/2004.
Hospodářská opatření pro krizové stavy
Působnost je dána zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy.
V roce 2016 byla prověřena skladba Plánu nezbytných dodávek u jednotlivých obcí s rozšířenou působností s cílem optimalizovat složení tak, aby odpovídalo individuálním potřebám konkrétního území.
Rovněž byly osloveny příspěvkové organizace kraje
a společnosti s majetkovou účastí kraje, které jsou
klíčové v zajištění nezbytných služeb obyvatelstvu
během krizového stavu, s žádostí o spolupráci při
tvorbě aktualizovaného Plánu nezbytných dodávek.
V souladu s pokyny SSHR a ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem LK bylo provedeno zapracování
aktualizovaného číselníku nezbytných dodávek do
Plánu nezbytných dodávek a osloveni vybraní dodavatelé nezbytných dodávek.
Zástupci kraje a územně příslušných ORP se zúčastnili ukázky výdeje zásob ze skladu Správy státních
hmotných rezerv v Čachovicích. Na místě se seznámili s nabídkou státních hmotných rezerv, o které je
možné si za krizového stavu požádat, byli poučeni,
jakým způsobem mohou o rezervy požádat, a ujasnili si některé technické detaily spojené s vyžádáním
konkrétních hmotných rezerv.
V souladu se Zaměřením činnosti LK v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy byla realizována dvě cvičení v informačním systému Krizkom pro
pracovníky krizového řízení obcí s rozšířenou působností a jedno cvičení, do kterého byly zapojeny také
ústřední správní úřady. Cílem bylo procvičit vyžadování věcných zdrojů pro případ krizové situace. Cvičení splnila svůj cíl a byla provedena bez nedostatků.
V oblasti regulačních opatření a ropné bezpečnosti
byla ve spolupráci s obcemi s rozšířenou působností

provedena aktualizace dokumentace. U některých
obcí bude muset být zohledněno zrušení konkrétních přeurčených dodavatelů nezbytných dodávek
a přeplánovány vybrané oblasti předurčené k zásobování.
Na oddělení krizového řízení byla v roce 2016 provedena kontrola ze strany ústředního správního úřadu –
Správy státních hmotných rezerv, která byla zacílena
na oblast hospodářských opatření pro krizové stavy
a ropnou bezpečnost. Kontrola byla ukončena s tím,
že jsou dodržovány veškeré zákonem dané povinnosti a nebyly shledány nedostatky.

Úkoly v samostatné působnosti kraje
Prevence kriminality
Liberecký kraj je zapojen do krajské úrovně prevence kriminality. Úkolem krajské úrovně je role koordinační a podpůrná. Ve spolupráci s Odborem bezpečnostní politiky a prevence kriminality MV konzultuje
preventivní projekty obcí a měst, shromažďuje
žádosti o dotace, hodnotí je a postupuje je ke konečnému rozhodnutí Republikovému výboru pro
prevenci kriminality. Kraj také může v rámci Programu prevence kriminality ministerstva vnitra žádat
o státní účelové dotace na specifické krajské projekty
prevence kriminality. Počet projektů v rámci programu prevence kriminality každoročně vzrůstá. V roce
2016 se do programu zapojilo patnáct obcí. V dotačním řízení bylo rozděleno celkem 8 609 000,- Kč na
31 projektů obcí. Jednalo se o projekty situační i sociální prevence. Ze situační prevence mají obce největší zájem o zřizování nebo rozšiřování městských
kamerových dohlížecích systémů. Sociální prevence
je nejvíce cílená na děti, mládež, seniory a sociálně
slabé skupiny obyvatel. Úkolem oddělení krizového
řízení je metodicky pomáhat obcím se zpracováním
preventivních programů. Minimálně dvakrát do roka
se koná metodická porada pro obce Libereckého
kraje. Na úrovni kraje působí v gesci hejtmana Pracovní skupina prevence kriminality Libereckého kraje, v rámci skupiny je úkolem zaměstnance oddělení
krizového řízení administrovat činnost této skupiny.
Pracovní skupina se v roce 2016 sešla celkem dvakrát.
Správa a administrace Dotačního fondu Libereckého
kraje
Oproti předchozím rokům byl příjem žádostí do vyhlášených programů v oblasti „Požární ochrany“ realizován již v měsíci březnu a tak mohl být celý proces vyhodnocení žádostí až po předložení materiálů
o přidělení dotací žadatelům ke schválení Zastupitelstvu Libereckého kraje realizován ještě před začátkem prázdnin. Předešlo se tak komplikacím, kdy
o prázdninách je problematická dosažitelnost žadatelů z důvodu častých čerpání dovolených.
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V rámci dotačního fondu, oblast č. 1. „Požární ochrana“ byly poskytnuty dotace:

Správa a administrace Krizového fondu Libereckého kraje

•

Finanční zdroje fondu na běžný kalendářní rok – jsou tvořeny zůstatkem finančních prostředků fondu
k 31. 12. předchozího roku a přídělem z rozpočtu kraje ve výši 5 mil. Kč.

obcím Libereckého kraje – v programu č. 1.1 „Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
kraje“ následovně

Účel programu

Podpořeno (Kč)

Podpořené
žádosti

Nepodpořeno
Kč

Nepodpořené
projekty
z důvodů chyb
v žádostech

Příjemce dotace z Krizového fondu LK

Účel

Finanční částka
(Kč)

Oblastní spolek Českého červeného
kříže Jablonec n. N.

Realizace zajištění materiálního zázemí pro Humanitární jednotku Oblastního spolku Českého
červeného kříže Jablonec nad Nisou

200 000,00

Oblastní spolek Českého červeného kříže
Liberec

Technické a materiální vybavení Oblastního
spolku Českého červeného kříže Liberec zařazených do sil a prostředků IZS LK

300 000,00

3

ČR – Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje

Dar - na zvýšení akceschopnosti a připravenosti
k řešení krizových situací a mimořádných událostí a to na:
a) Modernizace vzduchotechniky a klimatizace
(pracoviště krizového řízení Liberec)
b) Úprava zasedací místnosti, klimatizace a vybavení pracoviště krizového řízení (Jablonec n. N.)

2 500 000,00

19

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje

Automatické externí defibrilátory pro Liberecký kraj

2 051 644,00

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje

Výměna zkušeností a cvičení v součinnosti
s Polskem

70 000,00

Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje

Pozemek pro Integrované výjezdové centrum
v Turnově

1 600 000,00

Obec Paseky

Oprava opěrné zdi u komunikace

800 000,00

1. Pořízení jednovrstvých a vícevrstvých zásahových obleků, zásahových bot, rukavic
a přileb, pracovních polohovacích pásů,
ochranných kukel, reflexních vest, osobních svítilen

3 094 549,80

66

91 558,00

4

2. Pořízení, oprava a údržba technických
prostředků jednotky předurčené pro
zásahy v souvislosti s následky živelních
pohrom způsobených vodou

174 250,00

4

-

-

3. Pořízení a opravy mobilních a přenosných radiostanic včetně příslušenství

271 400,00

16

21 702,00

3

4. Pořízení, oprava a údržba přetlakové
dýchací techniky pro JPO s územní působností, oprava a revize dýchacích přístrojů,
ochranných masek, tlakových lahví

1 578 031,40

5. Nákup, oprava a úprava mobilní požární techniky (cisternové automobilové
stříkačky, dopravní automobily), nákup
věcných prostředků požární ochrany,
oprava, úprava a výstavba objektů požární ochrany

6 499 517,60

Celkem v r. 2016

11 617 748,80

•

36

72

187

99 494,00

989 148,47

1 201 902,47

29

Sdružením hasičů ČMS – sborům dobrovolných hasičů Libereckého kraje na sportovní a kulturní
činnost – do programu č. 1.2 „Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Libereckého kraje“
(s důrazem na organizování letních táborů a soustředění mladých hasičů, práce s dětmi a mládeží
včetně soutěží dětí a mládeže a včetně celoroční činnosti mladých hasičů a organizování soutěží
dospělých) byla alokována částka 1 252 844 Kč. Pro formální nedostatky nebo pro nedodržení
podmínek uvedených ve vyhlášeném programu k podání žádostí o dotaci, bylo patnáct žádostí
vyřazeno a dále nehodnoceno. Podpořeno bylo 86 projektů. Vyčerpáno z alokovaných prostředků
bylo 1 150 598,10 Kč. Nedočerpané finanční prostředky budou využity v roce 2017.

Dotace jednotkám požární ochrany obcí Libereckého kraje k programu Ministerstva vnitra „Dotace
pro jednotky SDH obcí“
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR vyhlásilo dotační
podprogramy „Pořízení nového dopravního automobilu“ a „Stavby požární zbrojnice“ v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“. Žadatelé,
kteří získali na své projekty dotaci od MV – GŘ HZS
ČR, byli zároveň podpořeni finančními prostředky ve
výši 5 301 666,70 Kč z rozpočtu Libereckého kraje.
Dotaci na pořízení nového dopravního automobilu
pro jednotky požární ochrany obce obdrželo od Libereckého kraje dvanáct obcí a na přístavbu (rekonstrukci) požární zbrojnice dvě obce.
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Na základě podaných žádostí a doporučení BR LK, byly Zastupitelstvem Libereckého kraje v průběhu roku
2016 schváleny dotace z Krizového fondu následovně:

Z rozpočtu Libereckého kraje byla dále poskytnuta
finanční podpora:
•
2 500 000 Kč Hasičskému záchrannému
sboru Libereckého kraje na projekt „Nákup
tabletů pro jednotky SDH obcí s územní působností a vybudování 1. etapy Výcvikového
zařízení Raspenava – zařízení simulující reálné podmínky požáru“;
•
500 000 Kč Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska – Krajskému sdružení hasičů
Libereckého kraje na zajištění činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – krajského
pracoviště v Liberci a okresních pracovišť
v České Lípě, Jablonci nad Nisou, Liberci
a Semilech.

Celkem vyplaceno:

7 521 644,00

Dále byly zastupitelstvem Libereckého kraje odsouhlaseny výdaje na technické vybavení Krizového štábu
LK – výměnu výpočetní techniky ve výši 1 344 000 Kč a na zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby – revitalizaci záložního pracoviště ve výši 1 500 000 Kč. Avšak realizace (včetně platby) těchto
akcí je převedena do roku 2017.
Správa a administrace Dotace na výdaje jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí ÚZ 14004 za rok
2016.
Kraj poskytuje každoročně účelové neinvestiční
dotace obcím Libereckého kraje na výdaje jednotek požární ochrany obcí (prostředky převedené
kraji z rozpočtu Ministerstva vnitra, resp. z rozpočtu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky). Celkem byla poskytnuta 83 obcím Libereckého kraje a rozdělena dotace
ve výši 3 056 000 Kč. Z poskytnutých finančních
prostředků nebylo bohužel vyčerpáno 95 418 Kč,

které byly formou „vratky“, převedeny na účet Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky. Důvodem „vratky“ je nevyčerpání
celkového objemu dotačních prostředků obcí Liberec, Raspenava, Železný Brod, Stráž pod Ralskem,
Benecko a Vítkovice.
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Partnerské regiony Libereckého kraje
Kanton St. Gallen
Švýcarská
konfederace
(www.sg.ch)

Spolupráce mezi Libereckým krajem a kantonem
St. Gallen probíhá na základě společné dohody
převážně formou výměnných studijních pobytů,
jejichž úkolem je přenos zkušeností a know-how.
V roce 2016 se uskutečnily projekty z oblasti gastronomie, zdravotnictví, sportu ve školách, lesnictví, životního prostředí, smart cities a územního plánování. V září 2016 vystoupil v Liberci
i v Turnově švýcarský orchestr Camerata Helvetica, významné hudební těleso, které představilo
díla velikánů vážné hudby i současného švýcarského skladatele.

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

Dohoda mezi Libereckým krajem a Dolnoslezským
vojvodstvím o regionální spolupráci a výměně
zkušeností byla uzavřena dne 25. února 2003. Jde
o tzv. přirozeného partnera, se kterým má Liberecký kraj společnou hranici. Řeší se tedy oblasti, které vyplývají z těsného sousedství (doprava, územní
plánování, životní prostředí, cestovní ruch, školství, krizové řízení atd.), a to jak na úrovni Euroregionu Nisa v rámci pracovních skupin, tak přímo
obou samospráv. 9. srpna 2016 se konalo setkání
s maršálkem Dolnoslezského vojvodství Cezarym
Przybylskim a ostatními představiteli příhraničních
měst Trojzemí z Německa a Polska ohledně přeshraniční spolupráce (společné projekty a investice)
při stavbě mostu na Trojzemí.

Zemské ředitelství Sasko
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 Sasko (Svobodný stát Sasko). Spolupráce
byla financována ze schváleného projektu. Jako
v případě Polska se řeší oblasti, které vyplývají
z těsného sousedství, a to jak na úrovni Euroregionu
Nisa v rámci pracovních skupin, tak na úrovni obou
samospráv. Přitom se nejedná pouze o spolupráci
se Zemským ředitelstvím Sasko, ale i jinými kompetentními subjekty nacházejícími se na území
Svobodného státu Sasko. V roce 2016 se uskutečnily projekty zaměřené na veřejné zakázky, dopravu
a nakládání s odpady.

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

Během oficiální návštěvy delegace Libereckého
kraje ve Vinnycké oblasti v termínu 21.–25. 8. 2016
bylo uzavřeno memorandum o spolupráci. Zde
vznikla myšlenka spolupracovat a nabídnout pracovní místa v Krajské nemocnici Liberec ošetřovatelskému personálu z Ukrajiny. Z tohoto důvodu
navštívila v termínu 7.–9. 12. 2016 delegace Vinnycké oblasti Liberecký kraj. Tématem tohoto pobytu
delegace vedené představitelkou rezortu zdravotnictví byla další spolupráce v oblasti zdravotnictví
a mezi ZOO Liberec a tamější ZOO.

Zastoupení Libereckého kraje v EU
Liberecký kraj plně využívá všech výhod vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii.
K tomu potřebuje aktuální a přesné informace
o dění v evropských institucích a možnost toto
dění aktivně ovlivňovat především skrze Výbor regionů. Cílem Libereckého kraje je rovněž aktivní
výměna zkušeností s dalšími evropskými regiony.

Na základě otevřeného výběrového řízení byl pro
realizaci této veřejné zakázky vybrán Euroregion
Nisa, který sdružuje vedle Libereckého kraje rovněž přes 130 obcí, Krajskou hospodářskou komoru
a úzce spolupracuje i s dalšími subjekty Libereckého kraje (např. Technickou univerzitou v Liberci).
Kontaktní osobou zodpovědnou za realizaci zakázky je Dr. Pavel Branda.

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

Důležitým orgánem pro zastupování zájmů kraje
je Výbor regionů. Hejtman Martin Půta je od listopadu 2013 jeho členem nominovaným za Asociaci
krajů ČR. Za Svaz měst a obcí ČR je členem i Pavel
Branda (místostarosta obce Rádlo). Od roku 2015
Liberecký kraj koordinuje meziregionální skupinu
pro přeshraniční spolupráci v rámci Výboru regionů. Při Euroregionu Nisa fungovalo v roce 2016
informační středisko Europe Direct. Středisko poskytovalo informace široké veřejnosti a organizovalo mnoho akcí zaměřených na mládež, studenty
i obce. Obcím byl pravidelně rozesílán elektronický zpravodaj.

účast při odborných evropských debatách o aktuálních tématech, konferencích, výstavách, prezentačních akcích atd.;
získávání a výměna informací, zkušeností a kontaktů se zahraničními regiony v oblastech zájmů LK;
spolupráce s příslušnými regiony a koordinace
v rámci Evropského uskupení pro územní spolupráci (ESÚS);
asistenci mandanta při navázání meziregionální spolupráce, tj. monitoring nabídek ke spolupráci, vlastní iniciativa, projektová příprava
a realizace apod.;
poskytování servisu pro práci hejtmana ve Výboru regionů, tj. příprava podkladů, analýzy
projednávaných témat, příprava agendy, programu návštěvy Bruselu, doprovod, příp. tlumočení apod.;
sledování činnosti dalších institucí EU dle aktuálních potřeb LK;
zajištění administrativního a organizačního zázemí v Bruselu pro Liberecký kraj i jeho domácí
partnery;
monitoring aktuálních výzev komunitárních
programů a nabídek na projektovou spolupráci, včetně poskytování informací o přehledu
chystaných akcí;
zajištění školení zaměstnanců mandanta zařazených do krajského úřadu v této oblasti;
organizační zajišťovaní veškerých akcí Libereckého kraje v Bruselu;
zajištění všech potřebných záležitostí souvisejících
s pobytem zástupců nebo zaměstnanců LK v Bruselu, např. zajištění letenek, ubytování apod.
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Územní plánování a stavební úřad
Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen KÚ LK) prostřednictvím odboru územního plánování a stavebního
řádu (dále jen OÚPSŘ), oddělení územního plánování
(dále jen OÚP) v přenesené působnosti pořizuje Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR
LK) a je nadřízeným a metodickým orgánem územního
plánování pro obce.
Nejdůležitějším aktem územního plánování Libereckého kraje v roce 2016 bylo schválení možnosti využití důležitého dokumentu „Územní studie koncepce rozvoje
cestovního ruchu Jizerské hory“. Ta by měla usměrnit
rozvoj turistických aktivit v extrémně zatěžovaných
Jizerských horách a ochránit jejich přírodní hodnoty,
a to především rozptylem těchto aktivit do dosud
méně objevených periferních oblastí. Především jde
o Frýdlantsko, oblast jižně od Černostudničního hřbetu a východ Jizerských hor s vazbou na areály v Polsku.
Tato územní studie slouží jako podklad pro územní plány obcí, rezortní plány a koncepce týkající se cestovního
ruchu, dopravní obslužnosti aj. Územní studii lze nalézt
na webových stránkách Krajského úřadu Libereckého
kraje [http://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/uzemni-studie].
OÚP v roce 2016 průběžně aktualizovalo tematickou
databázi Územně analytických podkladů kraje (dále
jen ÚAP LK) v geografickém informačním systému.
ÚAP LK jsou pravidelně aktualizovaným souborem
informací o území dle stavebního zákona, které se
využívají zejména pro tvorbu ZÚR LK a územních plánů. Poslední úplná aktualizace dokumentace ÚAP LK
proběhla k 30. 6. 2015, je veřejně dostupná na webu
LK v Informačním systému na podporu územního plánování [http://oupsr.kraj-lbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Uzemne-analyticke-podklady-Libereckeho-kraje/dokumentace-uap-lk],
nyní se pracuje na 5. úplné aktualizaci ÚAP LK.
V rámci probíhající Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR LK) byly
v roce 2016 vyhodnocovány stanoviska a připomínky k Návrhu aktualizace č. 1 ZÚR LK pro společné
jednání. Dále byly upřesňovány rezortní podklady
k některým důležitým rozvojovým záměrům.
Průběžně probíhá metodická a odborná pomoc pro
úřady územního plánování (dále jen ÚÚP) a další obce
Libereckého kraje. OÚP každoročně pořádá pravidelné
porady (minimálně 2x za rok), nejen pro ÚÚP a obce,
které vykonávají územně plánovací činnost vlastními
zaměstnanci (§ 6 odst. 2 stavebního zákona), ale také
pro dotčené orgány a projektanty územních plánů.
OÚP se průběžně podílí ve spolupráci s ostatními složkami KÚ LK na naplňování cílového 100% stavu pokrytí
Libereckého kraje novými územními plány. V roce 2016
bylo vydáno dalších osm nových územních plánů, čímž
podíl obcí v LK s novým územním plánem narostl na
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71% (153 obcí). Za devět let platnosti stavebního zákona z r. 2007, se tak podařilo pokrýt většinu území
kraje novou územně plánovací dokumentací, která
splňuje zvýšené nároky nových právních předpisů.
V roce 2016 probíhala akce GISDay 2016, která se konala v Liberci v prostorech Technické univerzity. OÚP
představilo žákům základních a středních škol základy územního plánování mimo jiné formou posteru,
který je k nahlédnutí ve 13. patře budovy Krajského úřadu v Liberci. Tato akce se koná již několik let
a OÚP má v plánu zúčastnit se i následujících ročníků
a nadále tak zvyšovat povědomí veřejnosti o územním plánování v praxi.
S cílem trvalého zlepšování kvality poskytovaných služeb veřejné správy na území Libereckého kraje a jejího
udržení na adekvátní úrovni, poskytuje Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu
Libereckého kraje obecným stavebním úřadům, pro
něž zároveň působí i jako odvolací orgán, metodickou
pomoc. Jedním ze způsobů této metodické pomoci byl
i pořádaný a oddělením stavebního řádu vedený dvoudenní přednáškový odborný seminář s názvem „Stavební zákon od A do Z“, který si kladl za cíl v kontextu
jednotlivých ustanovení základních stavebních předpisů rozebrat nejrůznější problémy vzniklé v praxi stavebních úřadů, odstranit nejčastější chyby zjištěné z vlastní
činnosti odvolacího orgánu a také poskytnout náhled
do nadcházejících změn v legislativě.
Dále je zapotřebí zmínit metodickou spolupráci odboru územního plánování a stavebního řádu s ČKAIT
pro její členy, prostřednictvím účasti pracovníků odboru na seminářích organizovaných ČKAIT k problematice aplikace stavebního zákona v praxi, a to jak na
úseku územního plánování, tak na úseku stavebního
řádu. Takováto spolupráce přispívá nejenom k odborné osvětě ohledně problematiky stavebního zákona
a jeho prováděcích vyhlášek v praxi autorizovaných
architektů, inženýrů a techniků, ale též ke sjednocení
jejich postupů v rámci Libereckého kraje.

RESORT
ZDRAVOTNICTVÍ
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

V neposlední řadě je zapotřebí vyzdvihnout neustále
probíhající odbornou činnost při vedení registrů (RUIAN) v praxi, včetně metodické činnosti vůči editorům
do tohoto registru.
OÚP na úseku válečných hrobů a pietních míst provedl
kompletní aktualizaci webových stránek, kde jsou zveřejněny všechny potřebné informace k dané problematice. Mimo jiné byla vytvořena i interaktivní mapa, kde
jsou lokalizovány všechny válečné hroby na území Libereckého kraje. Mapu válečných hrobů a pietních míst
lze nalézt na webových stránkách Krajského úřadu
Libereckého kraje [http://oupsr.kraj-lbc.cz/page4368/
mapa-valecnych-hrobu-a-pietnich-mist].
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Zdravotnictví
Rozvoj zdravotních služeb, podpora kvality péče
V roce 2016 investoval Liberecký kraj do fungování,
podpory a rozvoje zdravotnictví 214 442 557 Kč.
V tomto finančním objemu je především zahrnuto:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

152 200 000 Kč – příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím,
5 000 000 Kč – vyrovnávací platba na zajištění
ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci,
16 454 000 Kč – vyrovnávací platba na poskytování lékařské pohotovostní služby,
669 000 Kč – vyrovnávací platba na zajištění
lékařské pohotovostní služby v oboru zubní
lékařství v Krajské nemocnici Liberec, a.s.
611 010 Kč – zajištění večerní zubní pohotovostní služby
37 666 240 Kč – ostatní dotace do zdravotnických zařízení (viz tabulka),
1 842 307 Kč – schválené dotace v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje pro oblast
zdravotnictví.

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

Odbor zdravotnictví v roce 2016 poskytl Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa (NsP ČL) osm investičních dotací v celkové výši 20 941 423 Kč. Dotace
byly použity na rekonstrukce zastaralých prostor
v nemocnici a nákup zdravotnických přístrojů.
V Krajské nemocnici Liberec (KNL) pokračovaly přípravy projektu „Modernizace KNL“. Byla uzavřena smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní
kapitál, kde účelem je alokace zdrojů určených
k financování první etapy projektu „Modernizace
KNL“. V září byla vyhlášena architektonická soutěž o návrh, jejíž vyhodnocení je plánováno na
počátek roku 2017.
V Léčebně respiračních nemocí Cvikov byla zrealizována ve spolupráci s investičním odborem KÚ LK
kompletní modernizace pokojů v pravé části budovy A. Zároveň bylo obnoveno zastaralé interiérové vybavení v pokojích, v hernách a sesternách.
Na jednotlivých patrech byly vytvořeny jídelní
kouty. Na konci léta byl uveden do provozu bezbariérový pokoj pro dětské pacienty.
Zdravotnická záchranná služba LK dokončila v závěru května rekonstrukci budovy Neli v Klášterní
ulici. V současné době zde sídlí celé vedení ZZS
LK. V létě bylo zakoupeno vozidlo technologické
a komunikační připravenosti, které slouží pro zajištění stability komunikace prostřednictvím mobilního vykrytí signálu při výpadku sítí mobilních
operátorů, včetně údržby a oprav.

Příklady významných dotací do zdravotnictví v Libereckém kraji:
Subjekt

IČ

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

27283518

Zdravotnická zařízení (nemocnice, které
nejsou vlastněné krajem)

Název
projektu

Poskytnuté finanční
prostředky (Kč)

Investiční dotace určené
k modernizaci nemocnice

20 941 423

Investiční dotace určené
k modernizaci a dovybavení
nemocnic

10 906 575

Město Český Dub

00262722

Rekonstrukce objektu č. 13
ul. Husova v Českém Dubu
na zdravotní středisko

3 000 000

Horská služba ČR, o.p.s.

27467759

Horská služba v regionu
Libereckého kraje

158 242

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o.

00673951

Účelový investiční příspěvek na zpracování PD –
Snížení energetické
náročnosti budovy D

460 000

Hospic sv. Zdislavy, o.p.s.

28700210

Neinvestiční účelová dotace určená na financování
lůžkového hospicu

2 200 000
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Liberecký kraj zpracoval v návaznosti na akční
plán Zásad řízení zdravotnictví v Libereckém kraji
v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu v období 2015–2020
potřeby kraje v této oblasti a definoval postupy
a cíle z dlouhodobého pohledu. Vznikl tak dokument Koncepce zdravotních služeb v lůžkových
zařízeních Libereckého kraje. Na podkladě této
koncepce vznikla Aliance nemocnic Libereckého
kraje, jakožto platforma pro spolupráci a sdílení
vybraných, vzájemně výhodných podpůrných služeb, pro optimalizaci zdravotní péče, výnosů a nákladů všech nemocnic do Aliance zapojených.
Zdravotní politika – podpora veřejného zdraví
V rámci Dotačního fondu Libereckého kraje bylo
v oblasti zdravotnictví schváleno k podpoře celkem 72 projektů v úhrnném finančním objemu
1 842 307 Kč. V Dotačním programu č. 9.1 „Podpora ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené občany“ bylo podpořeno
celkem 38 projektů v objemu 998 655 Kč, v programu č. 9.2 „Podpora preventivních a léčebných
projektů“ bylo podpořeno 29 projektů v objemu
601 134 Kč a v programu č. 9.3 „Podpora osob se
zdravotním postižením“ bylo podpořeno šest projektů v objemu 242 518 Kč.
Zajímavé programy a akce proběhly v průběhu
roku 2016 při naplňování programu Dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu obyvatel. Květen patřil již tradičně akci „Pojďme žít zdravě“
v rámci „Dnů zdraví ve Zdravém Městě“. Budova
sokolovny na Tyršově náměstí v Jilemnici se zaplnila odborníky, kteří nabízeli pohybové aktivity
všem věkovým kategoriím spoluobčanů. Na místě
probíhaly praktické ukázky péče o chrup pro děti
i dospělé, pracovníci Státního zdravotního ústavu se sídlem v Liberci tradičně měřili krevní tlak,
svalovou sílu a radili jak na zdravý životní styl.
Velký zájem byl o praktické ukázky poskytnutí
první pomoci a o interaktivní model lidského srdce s poskytnutím nezbytně důležitých informací.
U sokolovny byl odstartován pochod na pět kilometrů za pomocí holí Nordic walking. Nechybělo ani téma zdravého stravování s ochutnávkou
zdravého menu dle vlastního výběru a nabídka
jógy.
Ve spolupráci s odborem kancelář ředitele uspořádali i v roce 2016 zaměstnanci odboru zdravotnictví pro své spolupracovníky akci „Věnujme se
svému zdraví“. Pro velký zájem byla připravena
konzultace s lékařkou na téma zdravý životní styl –
správné stravování, pohybové aktivity a zvládání
stresu v běžné práci úředníka.

Další činnosti ve zdravotnictví – přenesená působnost
Dle zákona o zdravotních službách (1)
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ: V roce 2016 bylo vedeno celkem 260 správních řízení ve věci udělení, změny, odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Nové oprávnění uděleno 67x, 108x
rozhodnuto o změně oprávnění, 81x rozhodnuto o odejmutí oprávnění a 2x bylo oprávnění k poskytování zdravotních služeb přerušeno
na žádost poskytovatelů.
STÍŽNOSTI: Celkem přijato devatenáct stížností,
z toho 4x byl k prošetření stížnosti ustaven nezávislý odborník.
ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE (ZD): Vyřízeno
cca 2 100 žádostí o předání ZD nově zvoleným
poskytovatelům zdravotních služeb. V roce 2016
ukončilo činnost šest poskytovatelů zdravotních
služeb, od kterých zdravotní péči o pacienty
včetně zdravotnické dokumentace nepřevzal
žádný nový poskytovatel. V těchto případech se
ZD v souladu se zákonem o zdravotních službách
předává na krajský úřad – celkový objem předané ZD činil 6 380 ks zdravotnické dokumentace.
NÁRODNÍ REGISTR POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB (NRPZS): NRPZS byl v roce
2016 zprovozněn a zpřístupněn i široké veřejnosti. Průběžně dochází k zápisu všech rozhodnutí do NRPZS pracovníky správního oddělení
(rozhodnutí o udělení oprávnění, rozhodnutí
o změně, rozhodnutí o zrušení/odejmutí oprávnění). Stále probíhá oprava chybných údajů
v registru ve spolupráci s ÚZIS. Registr je ze strany ÚZIS zdokonalován, krajské úřady jsou také
lépe informovány o změnách/úpravách zápisů
do registru. Je snaha, aby došlo ke sjednocení
při zápisu údajů do NRPZS. V důsledku zlepšení fungování NRPZS došlo k ustanovení Národní rady pro NRPZS, jejíž členkou se za správní
oddělení odboru zdravotnictví LK stala paní
Mgr. Kateřina Gerö. Členem pracovní skupiny
NRPZS ustavené za účelem vytvoření jednotné
metodiky se za správní oddělení odboru zdravotnictví LK stala paní Bc. Martina Lhotková.
KONTROLNÍ ČINNOST: Provedeno celkem šestnáct kontrol, z toho patnáct u poskytovatelů
zdravotních služeb a jedna kontrola výkonu
přenesené působnosti pověřeného obecního
úřadu dle jiných právních předpisů. Nebyla
uložena žádná nápravná opatření.
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Dle zákona o specifických zdravotních službách (2)
PŘEZKUM LÉKAŘSKÝCH POSUDKŮ: Přijato celkem 23 návrhů k přezkoumání lékařských posudků (LP), tj. 5x více než v roce 2015, z toho
14x návrh zamítnut a LP potvrzen, 3x LP zrušen
a vrácen zpět k novému posouzení a 2x LP zrušen, 1x LP předán k vyřízení poskytovateli zdravotních služeb, 1x LP předán místně příslušnému správnímu úřadu, 1x se nejednalo o LP a 1x
návrh na přezkum LP není ukončen (spisovou
a zdravotnickou dokumentaci má k dispozici
znalec k vypracování posudku).

Nové sídlo ZZS LK – Rekonstrukce budovy
Neli v Klášterní ulici

RESORT EKONOMIKY,
INVESTIC,
SPRÁVY MAJETKU
A INFORMATIKY
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Herna v dětské léčebně Cvikov
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Hospodaření Libereckého kraje za rok 2016
Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016 vycházel ze zastupitelstvem schváleného rozpočtového výhledu kraje na období let 2016–2019. Rok
2016 byl rozpočtově vybilancován na straně krajem dosažitelného objemu finančních zdrojů, ve
kterém se promítly příznivé dopady změn vnějších
ekonomických podmínek, zejména výrazný růst
české ekonomiky v současném období a zlepšený
výběr daní. Tyto skutečnosti umožnily nastavit objem daňových příjmů kraje pro rok 2016 o téměř
228 mil. Kč vyšší, než předpokládal rozpočtový výhled.
Stále platí, že daňové výnosy představují pro kraj
v jeho rozpočtu rozhodující „nevázaný“ finanční
zdroj příjmů, ze kterých jsou následně hrazeny
výdaje spojené s financováním krajem poskytovaných veřejných služeb, které jsou mj. spojeny se
zajištěním veřejné autobusové a vlakové dopravy
v rámci dopravní obslužnosti kraje, letní a zimní
údržby, prováděním oprav a investic na silnicích
II. a III. třídy, zajištěním provozu krajem zřizovaných středních škol, dětských domovů, domovů
důchodců, ústavů sociální péče, muzeí, knihovny,
galerie, střediska ekologické výchovy, léčebny respiračních nemocí a zdravotnické záchranné služby, u nichž se kraj rovněž podílí na úhradě nezbytných oprav, rekonstrukcí a modernizací.
Celkové výdaje rozpočtu kraje 2016 byly stanoveny tak, aby jeho výdajové limity nepřekračovaly
nastavený příjmový rámec a byla tak plně respektována zásada vyrovnanosti krajského rozpočtu. Očekávané daňové příjmy včetně výnosu ze
správních poplatků představovaly ve schváleném
rozpočtu Libereckého kraje pro rok 2016 částku
2 461 000 tis. Kč a dosažená skutečnost za rok 2016
pak výše 2 832 631 tis. Kč, včetně objemu 5 134 tis. Kč
daně z příjmů právnických osob, jejímž plátcem
byl sám Liberecký kraj.
Vedle přijatých daňových příjmů ovlivnily finanční zdroje rozpočtu kraje v průběhu roku 2016
zásadním způsobem přijaté účelové dotace ze
státního rozpočtu. Jednalo se zejména o dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy na přímé náklady na vzdělávání
spojené s financováním škol a školských zařízení
zřizovaných krajem, obcemi nebo svazky obcí ve
výši 3 651 848 tis. Kč (jedná se o výdaje především na platy pedagogických a nepedagogických
pracovníků těchto organizací), dále pak dotace
na financování soukromých škol v kraji ve výši
155 126 tis. Kč a dotace na podporu školních psychologů a speciálních pedagogů včetně „mimořádného“ navýšení platů pedagogických pracovníků
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a pracovníků regionálního školství v celkové výši
93 224 tis. Kč. Ministerstvem dopravy byl opětovně v roce 2016 kraji poskytnut příspěvek na úhradu ztráty dopravců z provozu veřejné drážní dopravy ve výši 94 237 tis. Kč.
Ze Státního fondu dopravní infrastruktury pak kraj
získal mimořádné finanční prostředky na realizaci
dalších oprav silnic II. a III. tříd v úhrnném objemu
128 764 tis. Kč.
Z Ministerstva práce a sociálních věcí obdržel kraj
v roce 2016 účelové finanční prostředky na financování sociálních služeb ve výši 368 341 tis. Kč
a další účelové finanční prostředky v úhrnné výši
44 988 tis. Kč obdržel kraj od ostatních ústředních orgánů státní správy mj. Ministerstva životního prostředí, Ministerstva zemědělství, Ministerstva kultury a Ministerstva financí na realizaci
programů vyhlašovaných těmito orgány v rámci
státní dotační politiky.
Všechny výše uvedené finanční zdroje poskytnuté kraji ve formě účelových dotací byly při jejich
využití ve výdajích kraje vázány jejich stanoveným
účelem, který je striktně vymezen jednotlivými poskytovateli těchto finančních prostředků a krajem
po skončení roku vyúčtováván v rámci finančního
vypořádání kraje se státním rozpočtem.
Do výčtu poskytnutých finančních prostředků roku
2016 do rozpočtu kraje je nutno zahrnout i kraji
poskytnuté zpětně proplacené platby za realizaci projektů spolufinancovaných z prostředků EU
a krajem v předcházejících obdobích předfinancovaných v celkovém objemu 495 827 tis. Kč.
Na částečné pokrytí výdajů krajského úřadu, zabezpečujícího přenesený výkon státní správy, obdržel kraj do svého rozpočtu příspěvek přímo ze
státního rozpočtu ve výši 63 118 tis. Kč. Při započtení ostatních skupin výše nejmenovaných příjmů
dosáhly celkové příjmy kraje v roce 2016 ve svém
součtu objemu 8 203 581 tis. Kč.
V rámci realizovaných výdajů pokryl kraj z vlastních příjmů příspěvky na provoz jím zřizovaných
příspěvkových organizací v resortech školství, sociální péče, dopravy, kultury, životního prostředí
a zdravotnictví v úhrnné výši 963 456 tis. Kč, potřeby drážní a autobusové dopravní obslužnosti
ve výši 535 805 tis. Kč (bez zahrnutí státní dotace
94 237 tis. Kč na pokrytí ztráty z osobní drážní dopravy), přímé vlastní kapitálové výdaje za 342 186 tis. Kč,
účelové příspěvky krajem zřízeným příspěvkovým
organizacím ve výši 83 341 tis. Kč a v neposlední

řadě zajistil spolufinancování projektů spolufinancovaných Evropskou unií včetně nezpůsobilých
výdajů v úhrnném objemu 58 855 tis. Kč. Činnost
zastupitelstva a krajského úřadu včetně výkonů
vlastních působností kraje bylo kryto finančními
prostředky ve výši 354 947 tis. Kč.
Kraj zároveň formou individuálních účelových dotací podpořil svými prostředky jednotlivé subjekty,
jejichž činnosti byly spojeny s rozvojem potřebných
společenských aktivit na území Libereckého kraje.
Jednalo se například o finanční podporu Divadla
F. X. Šaldy, Naivního divadla Liberec a ZOO Liberec, Nemocnice Jablonec nad Nisou, Masarykovy
městské nemocnice v Jilemnici, odkanalizování
města Rovensko pod Troskami. Kraj se dále podílel
na finančním zajištění regionálních funkcí knihoven, akutní ústavní pohotovosti nebo na výdajích
spojených s ošetřením podnapilých osob. Stranou
nezůstala ani finanční podpora dopravní výchovy
v kraji, rekonstrukce místních komunikací a podpora významných kulturních akcí, sportu včetně
sportovních areálů nebo významných sportovních
akcí. Finanční vyjádření podpory těchto aktivit
v kraji dosáhlo objemu 138 460 tis. Kč.
Stále významnější roli ve výdajové části rozpočtu
kraje hrají krajem zřízené peněžní fondy, jejichž
prostřednictvím se kraj podílí na neinvestičním i investičním rozvoji regionu. Svým věcným zaměřením a objemově nejvýznamnějším peněžním fondem kraje je dotační fond, který centralizuje většinu vynaložených prostředků na dotační politiku
kraje a ve kterém byla v roce 2016 alokována částka
141 929 tis. Kč. V lesnickém fondu byla alokována
částka 7 260 tis. Kč, v krizovém fondu 13 993 tis. Kč
a ve fondu ochrany vod činil disponibilní objem
finančních prostředků 84 728 tis. Kč.
Dalšími výdaji za téměř 97 mil. Kč ročně je postupné a pravidelné umořování dluhů dlouhodobých
úvěrů přijatých v minulosti, které byly využity na
revitalizaci silnic a mostů na silnicích II. a III. tříd
na území Libereckého kraje. V roce 2016 provedl
kraj navíc úhradu mimořádné splátky jistiny ve výši
50 mil. Kč u úvěru na revitalizaci mostů na silnicích
II. a III. tř. na území LK.

vými příjmy v roce 2016 a také přijatými finančními
prostředky, které kraj obdržel jako ex-ante platby
na projekty spolufinancované z EU a ex-post platby krajem již předfinancovaných projektů.
Nemalou část finančních prostředků deponovaných na bankovních účtech kraje k 31. 12. 2016 však
tvořilo finanční krytí nedofinancovaných smluvních a obdobných závazků kraje z roku 2016 a přecházejících k realizaci do roku 2017, nespotřebované účelové prostředky poskytnuté kraji z jiných
rozpočtů a úspora výdajů vzniklá nižším čerpáním
výdajů proti rozpočtu kraje 2016.
Další informace a rozbory k hospodaření kraje za
rok 2016 jsou uvedeny v uvedených tabulkách „Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Libereckého kraje
za rok 2016“, „Přehled jednotlivých sdílených daní
a poplatků na celkových skutečných daňových příjmech kraje v roce 2016“ a v grafu „Podíl jednotlivých sdílených daní a poplatků na celkových daňových příjmech Libereckého kraje v roce 2016“.
Hospodaření kraje za rok 2016 je přezkoumáváno
Ministerstvem financí České republiky. Z dosavadního průběhu přezkoumání lze předpokládat, že
v hospodaření Libereckého kraje za rok 2016 nebudou zjištěny závažné nedostatky, které by bránily
předložení Závěrečného účtu Libereckého kraje za
rok 2016 k jeho projednání a schválení příslušným
orgánům kraje v červnu 2017.
Nad rámec zákonem stanovené povinnosti přezkoumávání hospodaření kraje Ministerstvem
financí má Liberecký kraj sjednánu ratingovou
společnost Moody´s Investors Service EMEA Limited, která každoročně provádí analýzu finančních
i nefinančních toků a závazků kraje, na základě
které uděluje kraji ratingové hodnocení. Na základě výsledků těchto analýz byl i v roce 2016 kraji
potvrzen lokální, národní rating na stupni Aa3.cz
se stabilním výhledem a mezinárodní rating na
stupni A2.

Celkový objem výdajů kraje v roce 2016 dosáhl objemu 7 332 052 tis. Kč. Ve srovnání s objemem dosažených příjmů kraje ve výši 8 203 581 tis. Kč tak
představuje hospodaření kraje za rok 2016 vyšší
příjmy o 871 529 tis. Kč, než kolik činily jeho výdaje.
Zůstatky finančních prostředků na základních běžných účtech kraje k 31. 12. 2016 činily 1 739 207 tis.
Kč a zůstatky běžných účtů peněžních fondů kraje
činily 100 593 tis. Kč. Výše těchto zůstatků byla významně ovlivněna vyššími než očekávanými daňo-
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Vynaložené finanční prostředky z rozpočtu kraje k 31. 12. 2016 dle jejich využití (v tis. Kč)

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Libereckého kraje za rok 2016 (v tis. Kč)
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Plnění (%)

2 461 000

2 466 213

2 832 631

114,86 %

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

2 686 141

Nedaňové příjmy

61 188

180 300

219 381

121,68 %

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

1 231 148

Kapitálové příjmy

0

724

27 648

3 818,58 %

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

1 007 026

87 889

5 122 643

5 123 921

100,02 %

Příjmy celkem po konsolidaci

2 610 077

7 769 880

8 203 581

105,58 %

Běžné výdaje

2 194 410

7 273 486

6 765 274

93,01 %

318 792

1 454 459

566 778

38,97 %

2 513 202

8 727 946

7 332 052

84,01 %

96 875

-958 066

871 529

x

Ukazatel
Daňové příjmy

Přijaté dotace

Kapitálové výdaje
Výdaje celkem po konsolidaci
Saldo příjmů a výdajů

Přehled jednotlivých sdílených daní a poplatků na celkových skutečných daňových příjmech Libereckého
kraje v roce 2016 (v tis. Kč)
Název daňového příjmu

Využití vynaložených prostředků

Výdaje

Výdaje na dopravní územní obslužnost

630 042

Budovy, haly a stavby

252 190

Opravy a udržování

202 271

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám

181 909

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

153 471

Neinvestiční transfery obcím

120 592

Neinvestiční transfery spolkům

115 768

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem

86 506

Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

70 855

Vratky veřejným rozpočtům transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích

57 870

Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám

56 692

Investiční transfery obcím

56 039

Nákup ostatních služeb

53 760

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

43 254

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Plnění (%)

530 000

530 000

622 440

117,44 %

3 000

3 000

17 061

568,69 %

55 000

55 000

67 143

122,08 %

Daň z příjmů právnických osob

580 000

580 000

693 880

119,63 %

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

40 734

Daň z příjmů právnických osob
za kraje

0

5 135

5 135

100,00 %

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

33 075

1 292 000

1 292 000

1 425 937

110,37 %

Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

31 260

1 000

1 000

895

89,47 %

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

25 941

2 461 000

2 466 135

2 832 491

114,86 %

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

22 491

Investiční transfery nefinančním podnik. subjektům – právnickým osobám

21 873

Investiční transfery krajům

19 321

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

15 040

Úroky vlastní

11 208

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů

10 290

Daň z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze
samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyzických osob
z kapitálových výnosů

Daň z přidané hodnoty
Správní a obdobné poplatky
Daňové příjmy – CELKEM

Graf: Podíl jednotlivých sdílených daní a poplatků na celkových skutečných daňových příjmech Libereckého
kraje v roce 2016 (v tis. Kč)

0,03 %

50,34 %

Daň z příjmů fyzických osob ze
závislé činnosti

21,97 %

0,60 %

2,37 %
0,18 %
24,50 %
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Nákup materiálu jinde neuvedený

9 757

Daň z příjmů fyzických osob ze
samostatné výdělečné činnosti

Teplo

6 241

Daň z příjmů fyzických osob
z kapitálových výnosů

Elektrická energie

6 238

Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům

4 883

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

4 735

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

3 261

Daň z příjmů právnických osob
za kraje

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

3 066

Daň z přidané
hodnoty

Ostatní výdaje výše neuvedené

57 102

CELKEM vynaložené finanční prostředky v 2016 dle účelu

Daň z příjmů
právnických osob

7 332 052

Správní a odborové
poplatky
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Vynaložené finanční prostředky z rozpočtu kraje k 31. 12. 2016 dle odvětví (v tis. Kč)
Využití vynaložených prostředků
Zemědělství a lesní hospodářství
Cestovní ruch

Graf: Struktura výdajů dle odvětví k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)
Výdaje

146 253

70 061

5 713

311 875

6 846

Silnice

760 246

Silniční doprava

250 950

Železniční doprava

383 056

Ostatní záležitosti v dopravě

20 595

Vodní hospodářství

32 178

16 464
84 133
513 787

4 300 484

2 272 255

30 179

1 171 144

314 575

Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy

87 860

Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže

521 513

84 658
5 713

Vyšší odborné školy

15 389

Základní umělecké školy

157 139

Střediska volného času

39 817

Ostatní záležitosti vzdělávání

35 366

Předškolní a základní vzdělávání
Střední vzdělávání

Kultura a ochrana památek

70 061

Zdravotnictví

311 875

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

16 464

Ochrana životního prostředí

84 133

Opatření pro krizové stavy, požární ochrana a integrovaný záchranný systém

513 785
30 179

Veřejná správa a služby

314 575

Ostatní jinde nezařazené

84 658

CELKEM vynaložené finanční prostředky v 2016 dle odvětví
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1 414 848

32 178

146 253

Tělovýchova a zájmová činnost

Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociální zabezpečení a politice zaměstnanosti

6 846

7 332 052

Zemědělství a lesní hospodářství

Zdravotnictví

Cestovní ruch

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Doprava

Ochrana životního prostředí

Vodní hospodářství

Sociální péče a pomoc a sociální zabezpečení

Vzdělávání (střední a základní školství,
vč. uměleckých a odborných škol)

Opatření pro krizové stavy, požární ochrana
a integrovaný záchranný systém

Kultura a ochrana památek

Veřejná správa a služby

Tělovýchova a zájmová činnost

Ostatní jinde nezařazené
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Vybrané ukazatele z rozvahy Libereckého kraje k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)
(AKTIVA)

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 hmotné movité věci a soubory hmotných
movitých věcí
Nedokončený 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 finanční výpomoci krátkodobé
Daň z přidané hodnoty
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Náklady příštích období
Dohadné účty aktivní
Ostatní výše neuvedené krátkodobé pohledávky
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
Jiné běžné účty
Základní běžný účet územních samosprávných celků
Běžné účty fondů územních samosprávných celků
Ceniny
ÚHRN AKTIV
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Vybrané ukazatele z rozvahy Libereckého kraje k 31. 12. 2016 (v tis. Kč)
(PASIVA)

3 948 329,74
x
213 650,48
84 363,16
49,58
49 239,41
79 998,32
1 067 008,74
32 984,81
534,43
572 324,82
63 089,14
398 075,54
2 589 826,83
2 589 826,83
77 843,69
1 800,00
33,96
70,00
75 939,73
2 500 294,53
x
2 104,98
2 104,98
655 377,02
1 468,23
1 589,66
11 547,42
780,00
128,20
90 526,28
5 587,56
543 700,62
49,03
1 842 812,54
2 987,22
1 739 206,89
100 593,19
25,24
6 448 624,27
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Investice a správa majetku
Odbor investic a správy nemovitého majetku se
skládá ze tří oddělení, a to oddělení veřejných
zakázek, majetkoprávního oddělení a oddělení
investic. Prostřednictvím výše uvedených oddělení pak zajišťuje kompletní agendu zadávání veřejných zakázek, jak dle zákona, tak dle vnitřní směrnice krajského úřadu Libereckého kraje, dále pak
administruje všechny předložené majetkoprávní
operace a připravuje a realizuje stavby a rekonstrukce objektů ve správě LK.
Odbor investic a správy nemovitého majetku uzavřel ve sledovaném období prostřednictvím majetkoprávního oddělení majetkové smlouvy v počtu
přesahujícím tisíc smluv, kdy tento počet zaznamenal nepatrný meziroční nárůst. Také zajistil
pro ostatní odbory schvalovací proces pro úplatné či neúplatné převody nepotřebného majetku
ve vlastnictví Libereckého kraje. Mezi významné
prodeje nepotřebného majetku v roce 2016 patří
úplatný převod rekreačního areálu v Hostech, který se prodával od roku 2012. Dále realizoval majetkoprávní operace pro úspěšné dokončení projektů
uskutečňovaných Libereckým krajem.
Za rok 2016 bylo vyhodnoceno 114 veřejných zakázek. Jednalo se o 48 veřejných zakázek, zadávaných dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a 66 veřejných zakázek malého rozsahu.
Předpokládané hodnoty veřejných zakázek byly ve
výši 710 748 407 Kč. Smlouvy následně byly uzavřeny na částku 525 627 603 Kč. Liberecký kraj tak
uspořil 185 120 804 Kč, tedy 26 %, z původně stanovené hodnoty veřejných zakázek.
Jednalo se především o veřejné zakázky na realizaci
silničních staveb, rekonstrukce objektů, zpracování projektových dokumentací nebo také o veřejné
zakázky z oblasti zdravotnictví, kdy byla uzavřena
smlouva na zajištění večerní pohotovostní služby
v oboru zubní lékařství na území Libereckého kraje
pro období 2017 a 2018.
Dále Liberecký kraj realizoval pro své příspěvkové
organizace centrální nákupy formou elektronických aukcí. Vyvolávací cena těchto aukcí byla ve výši
2 985 987 Kč a následně, na základě předložených
nabídek, uspořil příspěvkovým organizacím částku
1 054 959 Kč, kdy organizace mohou použít finanční prostředky na jiné nákupy. Jednalo se např. o nákup zařízení do kuchyní, pořízení profi myček
nádobí nebo nákup velkokapacitních automatických praček, kde byla nejvyšší úspora 768 000 Kč,
což představuje 45,30 % předpokládaných nákladů. U centrálního nákupu profi myček nádobí
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byly hodnoceny náklady životního cyklu přístroje.
Toto hodnoticí kritérium není při elektronických
aukcích běžně používáno, proto byla příprava
a realizace elektronické aukce prezentována na
mezinárodní konferenci v Ostravě, které se zúčastnilo přes 400 účastníků z jedenácti zemí.
Oddělení investic realizovalo investiční akce financované z rozpočtu Libereckého kraje v celkové výši
téměř 60 milionů Kč a samozřejmě další desítky
milionů byly vynaloženy na spolufinancování evropských projektů. V roce 2016 oddělení investic
administrovalo a realizovalo celkem čtyřicet výběrových řízení v rámci veřejných zakázek malého
rozsahu na dodávky, služby a stavební práce.

Nisou proběhla rekonstrukce výtahů a výtahových
šachet, a to u Střední průmyslové školy technické
v Belgické ulici a Střední školy řemesel a služeb ve
Smetanově ulici. Další podařenou akcí byla rekonstrukce vnitřních prostor bývalého Domova mládeže v Hejnicích pro aktivity Střediska ekologické
výchovy STŘEVLIK.
Rok 2016 byl rokem, kdy se začaly připravovat projekty spolufinancované z EU. Jedná se o přípravu
projektů „Centra odborného vzdělávání“ v osmi
školách v Libereckém kraji z Integrovaného regionálního operačního programu, dále se připravovala realizace projektů z Operačního programu
životního prostředí, kde dojde k zateplení budov
u více než patnácti příspěvkových organizací zřizovaných Libereckým krajem. Dalším velkým projektem z Integrovaného regionálního operačního

programu je Transformace pobytových zařízení
Domov Sluneční Dvůr v Jestřebí, v Jablonci nad Nisou, v Raspenavě a APOSS v Liberci. LK také začal
v roce 2016 připravovat z Integrovaného programu rozvoje území projekt „Školy bez bariér“. Čtrnáct škol v Liberci a v Jablonci nad Nisou bude díky
tomuto projektu bezbariérových, jedná se o gymnázia a obchodní akademie. Výčet připravovaných
projektů za rok 2016 je opravdu dlouhý, za zmínku
určitě stojí také projekt „Pro horolezce neexistují hranice“, který se bude realizovat v prostorách
Muzea Českého ráje v Turnově. Projekt v Severočeském muzeu v Liberci, který už je připraven
k realizaci, zmodernizuje a rozšíří expoziční plochy
muzea za téměř 100 mil. Kč.
Na závěr lze konstatovat, že se Libereckému kraji
se v roce 2016 z pohledu investic velmi dařilo.

Mezi významné investiční akce zahájené v roce
2016 patří bezesporu Rekonstrukce budovy E na
kancelářský objekt – bývalá budova VÚTS, kterou
LK zakoupil již v roce 2014. Investice na celkovou
rekonstrukci budovy se pohybují okolo 96 mil. Kč.
Tento objekt se stane významným centrem organizací, které souvisí s činností projektů spolufinancovaných z EU, dále zde najdou nové prostory
společnosti KORID, Czech Invest, Agentura regionálního rozvoje, Centrum pro regionální rozvoj
a další subjekty. Na tuto akci bude navazovat celková rekonstrukce budovy „D“, kde by mělo vyrůst
mimo jiné také Inovační centrum – podnikatelský
inkubátor.
Mezi další vydařené investiční akce financované
z rozpočtu LK patří částečná rekonstrukce Gymnázia a Střední odborné školy v Jilemnici – budova
v Tkalcovské ulici, dále celková rekonstrukce Domova mládeže v Truhlářské ulici při Střední škole
strojní, stavební a dopravní v Liberci, a to včetně
vnitřního vybavení, kde najde v moderně zrekonstruovaných prostorách možnost ubytování celkem 180 studentů středních škol z Liberce. Díky
investicím Libereckého kraje se také podařila decentralizace kotelny v areálu Letná při Střední škole strojní, stavební a dopravní v Liberci a výstavba nové kotelny u Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci.
Dalším významným počinem Libereckého kraje
bylo v roce 2016 vybudování ateliéru při Střední
uměleckoprůmyslové škole v Kamenickém Šenově.
Ve Frýdlantu se podařilo zrekonstruovat elektroinstalaci v Domově mládeže při Střední škole hospodářské a lesnické. Klienti Domova pro seniory ve
Vratislavicích nad Nisou získali v roce 2016 díky finančním prostředkům z LK nově zrekonstruované
balkóny. Léčebna respiračních nemocí ve Cvikově
se dočkala rekonstrukce části pokojů včetně bezbariérového vstupu do budovy, bezbariérového
a lékařského pokoje. U dvou škol v Jablonci nad
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Informatika
Odbor informatiky zajišťuje především stálý provoz a správu cca 500 pracovních stanic včetně
notebooků, více než 100 mobilních komunikačních
prostředků (iPad, iPhone, „chytré mobilní telefony“), provoz v hlavní a záložní serverovně , což obnáší ca 70 virtuálních serverů, 15 fyzických serverů
a rozsáhlá produkční a záložní datová úložiště.
Datové centrum Libereckého kraje (DC) – Tvoří
technologickou základnu HW, SW pro vlastní provoz aplikací. Je vytvořena infrastruktura ICT, která
umožňuje provozovat služby potřebné pro obce
a města celého regionu. Vlastní technologie jsou
umístěny ve třech na sobě nezávislých lokalitách,
čímž je zajištěna dostupnost systémů v případě výpadku jakékoliv z nich.
Významné systémy provozované Libereckým
krajem
Elektronická spisová služba (ESSL) – ESSL je základním informačním systémem orgánů veřejné
moci. Odbor informatiky zajišťuje její provoz pro
kraj a jím zřizované a zakládané organizace nebo
obce I. a II. typu.
Datové sklady – Datové sklady představují metody
uspořádání velkých objemů dat z různých zdrojů
tak, aby byla přístupná a srozumitelná uživatelům
zabývajícím se následnou analýzou.
Vnitřní integrace úřadu – Řešení zajišťuje zefektivnění a provázanost softwarových systémů tak,
aby pracovní procesy probíhající napříč množstvím
informačních systémů byly efektivní a vzájemně
schopné výměny dat, a to jak v rámci úřadu, tak
směrem ven např. k základním registrům.
Digitální mapa veřejné správy (DMVS) – výstupem
je ucelené digitální mapové dílo velkého měřítka
v rozsahu celého území České republiky, bude
sloužit jako základní referenční podklad pro agendy veřejné správy. Na realizaci této části spolupracuje celá řada obcí Libereckého kraje a již smluvně
zajištění partneři z řad správců sítí.

Vytvoření systému bezpečného zpřístupnění
zdravotnické dokumentace pro zdravotnická zařízení Libereckého kraje s akutní lůžkovou péčí.
Elektronizace procesů specializované a superspecializované péče (rozšíření funkcionality KIS
pro potřeby specializovaných center) v Libereckém kraji.
Rozvoj DC v oblasti archivace zdravotnické dokumentace pro nemocnice Libereckého kraje
poskytující akutní lůžkovou péči.
OPUSCARD – Dopravní karta Libereckého kraje je
Dalším významným informačním systémem provozovaným odborem informatiky. Datové centrum
poskytuje tomuto systému robusní technologické
zázemí, jehož dostupnost je nastavena na úroveň
24 hodin, 365 dní v roce.
Provoz informačních technologií budova E – V nově
rekonstruované budově E bude sídlit řada společností Libereckého kraje. Technické zázemí, aktivní
a pasivní infrastruktura, provoz multimediální techniky, připojení k internetu a další služby patří do
portfolia odboru informatiky, a to nejen pro budovu E.
Nedílnou součástí odboru informatiky je Kontaktní centrum. Všichni si velmi dobře uvědomujeme,
jak záleží na prvním dojmu, a kontaktní centrum
je ve většině případů prvním, s čím se občan či
návštěvník úřadu setká. Pracovnice Kontaktního
centra neposkytují jen služby spojené s provozem
recepce všech budov úřadu, ale zajišťují CzechPOINT pro veřejnost, hromadnou mailovou korespondenci, elektronické certifikáty a další.
Odbor informatiky zajišťuje mimo uvedené celou
řadu dalších činností a služeb, které se mohou
zdát bezvýznamné, ale bez nich se mohl zastavit
chod některých služeb zajišťovaných dalšími odbory krajského úřadu.

RESORT ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ,
ZEMĚDĚLSTVÍ
A ROZVOJE VENKOVA
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Ehealth – Elektronické zdravotnictví patří k nejvýznamnějším informačním systémům, které se bezprostředně dotýkají občanů. Je provozován prakticky pro všechny nemocnice Libereckého kraje ve
spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec. Mezi klíčové oblasti patří:
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Vodní hospodářství
Rok 2016 byl významný z hlediska procesu Plánování
v oblasti vod, neboť byla ukončena II. etapa šestiletého plánovacího cyklu a byly schváleny a vydány všechny jednotlivé plány (Národní plány povodí, Plány
dílčích povodí a Plány pro zvládání povodňových rizik). Krajský úřad je spolupořizovatelem plánů dílčích povodí, zúčastňoval se jednotlivých komisí pro
plánování v oblasti vod a zastupitelstvo kraje dne
31. 5. 2016 usnesením č. 273/16/ZK schválilo pro území Libereckého kraje Plán dílčího povodí Horního
a středního Labe, Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe a Plán dílčího povodí Lužické Nisy a ostatních přítoků Odry.
V rámci ochrany před povodněmi kraj připravil do
Operačního programu Životní prostředí 2014–2020
projekt s názvem „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření
pro povodí Lužické Nisy na území Libereckého kraje“. V roce 2016 uspěl s žádostí o finanční podporu
a započal s přípravou soutěže o realizaci projektu.
V ochraně před povodněmi jsou důležitá preventivní
opatření, mezi která patří stanovování záplavových
území vodních toků. V roce 2016 bylo vydáno pět
opatření obecné povahy pro vodní toky Lužická Nisa,
Jizera, Oleška, Jeřice a Svitávka, u vodního toku Oleška (Semilská) a části vodního toku Jizera proběhlo
projednání jeho stanovení.
Průběžně je aktualizován Plán rozvoje vodovodů
a kanalizací Libereckého kraje, v roce 2016 došlo
ke schválení aktualizace a změn pro obec Jeřmanice a město Turnov.
V rámci spolupráce s kantonem St. Gallen navštívila
v listopadu Liberecký kraj pracovní skupina odborníků z oblasti vodního hospodářství, krizového řízení a geoinformací. Náplní programu bylo seznámení s principy protipovodňové ochrany a krizového
řízení v Libereckém kraji.

Lesní hospodářství
V oblasti lesního hospodářství nastaly významné změny v dotační politice. Z národní úrovně byly obnoveny
dotační tituly, které dosud administrovaly kraje. Poskytování plošných dotací v lesnictví tak budou napříště
zajišťovat krajské úřady v rámci výkonu přenesené působnosti. V reakci na extrémně suchý rok 2015 otevřel
Liberecký kraj nový dotační titul – Podpora zmírnění
následků sucha v lesích, v jehož rámci byla podporována opakovaná výsadba suchem uhynulých sazenic
a opatření proti šíření kůrovců. Vzhledem k těmto změnám byly mimořádně zorganizovány 2 série tradičních
seminářů pro odborné lesní hospodáře, které se ko-

naly v Semilech, Liberci a České Lípě (celkem tedy šest
seminářů). V průběhu roku bylo na území kraje schváleno osm lesních hospodářských plánů, determinujících
hospodaření dotčených lesních majetků na dobu deset
let. V rámci spolupráce s kantonem St. Gallen Liberecký kraj též navštívila pracovní skupina tamních lesníků,
která měla možnost seznámit se s lesnickým hospodařením u Lesů ČR, Vojenských lesů i Správy KRNAP.
V průběhu roku bylo z Lesnického fondu v rámci poskytování příspěvků na hospodaření v lesích vyřízeno
155 žádostí a vyplaceno 4 063 344 miliony Kč, zejména na obnovu lesa melioračními a zpevňujícími dřevinami, zajištění lesních porostů a výchovu mladých
lesních porostů. V rámci Programu Podpora zmírnění
následků sucha v lesích bylo z Lesnického fondu vyřízeno 47 žádostí a vyplaceno 614 018 Kč. Rok 2016 naštěstí v Libereckém kraji nepotvrdil krizová očekávání
z roku 2015 a srážkově průměrné počasí přispělo ke
stabilizaci zdravotního stavu lesů. Rovněž kůrovcová
kalamita se v Libereckém kraji, na rozdíl od většiny
krajů ostatních, nerozvinula. Myslivecká konference
byla pořádána v dubnu 2016 v Liberci a podala účastníkům řadu odborných informací o srnčí zvěři, chování zvěře v krajině, státním veterinárním dozoru
a soužití s velkými šelmami v Libereckém kraji.

Ochrana přírody a krajiny
Akce pro veřejnost a školy: V březnu byla pracovníky
oddělení zemědělství a ochrany přírody připravena
výstava pod názvem „Ochrana přírody v Libereckém
kraji“, která byla spojená s křtem aktualizované publikace Maloplošná chráněná území Libereckého kraje. Výstavu za měsíc jejího trvání navštívilo několik
stovek dětí a studentů od mateřských až po střední školy. Následně byla výstava představena v prostorách Vlastivědného muzea a galerie Česká Lípa.
U příležitosti Dne Země byla pro žáky základních
škol z České Lípy uskutečněna i odborná přednáška o zvláště chráněných územích v Libereckém kraji
a druhové ochraně. Výstava se v květnu přestěhovala
do prostor Městského úřadu v Semilech. Pracovnice
krajského úřadu se také aktivně podílely na konání
krajského a celostátního kola ekologické olympiády,
které se konalo v osadě Jizerka.

Chráněné druhy: Mimo chráněná území krajský úřad
udržuje i další, hlavně orchidejové louky. V roce 2016 byla
např. obnovena vrbami a rákosem zarostlá orchidejová
louka u Mimoně s výskytem chráněné vachty trojlisté.
Pokračoval nejen tradiční monitoring čápa bílého,
ale i sledování hnízdění rorýsů obecných ve městech.
Potěšující je zjištění, že rorýsi využívají budky, které
jsou instalovány jako náhradní hnízdiště na zateplované bytové domy. V České Lípě cca 10 % z více
než 200 hnízdících párů hnízdilo právě v budkách,
v Novém Boru je využívá k hnízdění dokonce 20 %
populace.
Zaměřeno na obojživelníky: Byla zahájena činnost
na projektech týkajících se podpory vzácné kuňky
ohnivé v evropsky významných lokalitách Manušické
rybníky a Cihelenské rybníky, byla zpracována kompletní projektová dokumentace na vybudování tůní
a prosvětlení porostů v těchto chráněných územích.
Začala se mise za záchranu kriticky ohrožené ropuchy krátkonohé, která žije v pískovně v Žizníkově na
Českolipsku. S ukončením těžby hrozí zánik biotopu
ropuchy krátkonohé, proto byl zpracován plán, jak
dál v území aktivně působit, aby jedna z pouhých
dvou populací v celém Libereckém kraji nevyhynula.
Za zmínku stojí i transfer více než 10 000 obojživelníků (nejméně šesti různých druhů) při jarním tahu
přes frekventované silnice, u kterých byly postaveny
dočasné zábrany.
Speciální pozornosti se dostalo obojživelníkům na
Českodubsku, které až dosud nebylo příliš prozkoumaným územím. Za odborného vedení pracovníků
krajského úřadu se žáci českodubské základní školy
zapojili do celosezónního mapování obojživelníků,
a to s velkým úspěchem (nalezeno jedenáct různých
druhů obojživelníků a plazů ze stovky nových lokalit).

Významné aleje Libereckého kraje:
Velmi úspěšně pokračovala činnost na projektu „Významné aleje Libereckého kraje“. Podařilo se z Operačního programu Životní prostředí získat finanční
prostředky a zahájit práce na realizaci ošetření pět
alejí v Libereckém kraji (alej ve Světlé pod Ještědem,
alej Kalvárie ve Cvikově, dubová alej v Lomnici nad
Popelkou, lipová alej ve Sloupu v Č., a alej Buďárka
v Pasekách nad Jizerou). Současně se připravovala
druhá etapa tohoto projektu, která vyvrcholila podáním žádosti na financování třech dalších alejí do Operačního programu Životní prostředí.
Počátkem roku 2016 byl schválen nový Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje na další 10leté
období. V rámci jeho naplňování byl připraven nový
dotační titul kraje zaměřený zejména na předcházení vzniku odpadů a na nakládání s bioodpady. Kraj
v loňském roce rovněž pracoval s databází starých zátěží, kterou zaktualizoval o informace z plánů povodí
v kraji a z České inspekce životního prostředí. Byla dokončena druhá etapa likvidace nelegálně navezených
odpadů v obci Bulovka na Frýdlantsku, a dále připraven projekt sanace odpadů s obsahem PCB ve skladu
v Dubé. V roce 2016 pokračovala spolupráce se společností EKO-KOM a.s. v rámci projektu „Intenzifikace
odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“, který přispívá k trvale vysoké míře a efektivitě
třídění komunálních odpadů na území Libereckého
kraje. V rámci tohoto projektu proběhl další ročník
soutěže obcí a měst „Zlatá popelnice“ a pokračovala realizace školního programu pro vybrané školy LK
v návaznosti na činnosti prováděné v předchozích letech. V roce 2016 rovněž pokračovaly projekty se společnostmi Asekol s.r.o. a ELEKTROWIN a.s. na podporu zpětného odběru použitých elektrozařízení.
Na úseku ochrany ovzduší vstoupil 10. 6. 2016 v účinnost Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severo-

Péče o přírodní rezervace a památky: Zhruba v polovině přírodních rezervací a památek, které krajský úřad
spravuje (celkem jich je 33), byla realizována běžná,
většinou každoroční péče, jako je kosení, vyřezávání
náletu, likvidace invazních rostlin atd.
Byly však prováděny i méně tradiční způsoby péče.
Například do přírodní památky Lukášov, určené
k ochraně šafránů, se po čtyřiceti letech vrátila pastva
(přepásání stádem ovcí), neboť pouhé kosení není
pro udržení populace šafránů moc efektivní.
Ropucha krátkonohá
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viskem jednoznačně podpořil. Nejvíce žádostí směřovalo do oblasti recyklace odpadů a nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (vytvoření systému pro
oddělený sběr a využití BRO, kompostéry, kompostárny). Dále se podpora týkala projektů zaměřených na
analýzu rizik a sanaci starých ekologických zátěží, revitalizaci sídelní zeleně a parků, revitalizaci, obnovu
a zakládání krajinných prvků a zajištění odvodu splaškových vod na čistírnu odpadních vod. Rovněž kladně
bylo z hlediska posuzování vlivů na ŽP podpořeno deset projektů zařazených do ROP NUTS II Severovýchod,
jednalo se např. o projekty rekonstrukcí silnic či stavby naučných stezek a cyklostezek. Pracovníci oddělení se pravidelně zúčastňují porad stavebních úřadů
a úřadů územního plánování s aktuálními informacemi v oblasti posuzování vlivů na ŽP, v roce 2016 pak
byl tímto oddělením zařazen osvětově-koordinační
příspěvek na téma hospodaření se srážkovými vodami do porady vodoprávních úřadů.

Příspěvková organizace STŘEVLIK

východ – CZ05, a to formou opatření obecné povahy
vydaného MŽP ČR. V Programu jsou stanoveny emisní
stropy pro silniční dopravu pro vymezená území kraje,
dále stacionární zdroje, u nichž byl identifikován významný příspěvek k překročení imisního limitu v zóně
CZ05 a opatření ke snížení emisí a ke zlepšení kvality ovzduší v zóně CZ05. Termín pro dosažení kvality
ovzduší podle zákona o ochraně ovzduší je stanoven
do r. 2020. Protože daná opatření mají přesresortní
povahu, zahájil odbor životního prostředí intenzivní
spolupráci s dalšími resorty kraje. Ve spolupráci se
Státním zdravotním ústavem a Českým hydrometeorologickým ústavem byla provedena měření ovzduší
v České Lípě a na Tanvaldsku. Kraj rovněž připravil
zadání zpracování nové Rozptylové studie pro území
kraje. Kraj přistoupil jako bezplatný, ale aktivní partner k projektu Lepší přístup, delší život, který si kladl
za cíl seznámit veřejnost s možnostmi čisté mobility
v Libereckém kraji, která přispívá ke zvýšení kvality
ovzduší. Pracovníci odboru se zúčastnili v rámci Týdne
mobility workshopů s veřejností a poskytovali informace ohledně kvality ovzduší v LK.

rence k EVVO na základních a mateřských školách či
oslavy Dne Země. Kalendář akcí byl k dispozici také
na webových stránkách www.kalendar-akci-lk.cz. Ve
spolupráci s příspěvkovou organizací STŘEVLIK pokračovala realizace projektu na podporu EVVO v mateřských školách Mrkvička. Na konci roku se STŘEVLIK
připravoval na změnu svého působiště, které je od
roku 2017 v Hejnicích. Informace o dění v oblasti environmentální výchovy byly poskytovány prostřednictvím internetového portálu www.ekovychovalk.cz.
OŽPZ také koordinoval a administroval již třináctý
ročník soutěže o titul Výrobek roku Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství. Do tohoto
ročníku přihlásilo dvacet regionálních výrobců celkem
54 výrobků. Ocenění bylo uděleno vítězným výrobkům v osmi kategoriích a celkovému vítězi s nejvyšším
ziskem bodů. Slavnostní předání cen vítězným výrobkům proběhlo již tradičně na Krajských dožínkových
slavnostech. Veškeré informace ke všem třinácti ročníkům jsou k dispozici na webových stránkách www.
vyrobek-roku-lk.cz. Vítězné výrobky byly prezentovány také v brožuře, kterou OŽPZ každoročně vydává.

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 Dotačního fondu LK a Fondu ochrany vod LK. V roce
2016 bylo z dotačních titulů administrovaných OŽPZ
podpořeno 155 projektů v celkové výši 27 665 938,60
Kč. V rámci tradičního Kalendáře vzdělávacích akcí resortu připravovaného ve spolupráci s Regionální agrární radou LK a řadou dalších neziskových organizací
bylo realizováno celkem 28 akcí z oblasti zemědělství
a 35 akcí z oblasti EVVO. Mezi nejvýznamnější patřily
14. krajské dožínkové slavnosti uspořádané v Mimoni,
Den regionálních potravin Libereckého kraje, konfe-

V oblasti IPPC byly prováděny ve spolupráci s ČIŽP
integrované kontroly a přezkumy vydaných integrovaných povolení dle schváleného plánu kontrol,
kterých se uskutečnilo celkem 24. Na úseku prevence
závažných havárií byla v roce 2016 v rámci namátkových kontrol prováděna metodická pomoc provozovatelům, kteří nakládají s nebezpečnými chemickými
látkami a v rámci této metodické pomoci byly provedeny celkem tři kontroly. Ve spolupráci s ČIŽP OI Liberec, HZS LK, KHS LK a PČR bylo provedeno také šest
integrovaných kontrol. Pracovníci oddělení EIA, SEA
a IPPC se v rámci své běžné agendy dále podíleli na
připomínkování chystané novely zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. V roce
2016 OŽPZ posoudil 72 projektů žádajících o podporu z Operačního programu Životní prostředí, přičemž
tyto žádosti, až na několik málo výjimek, svým stano-
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Oblast GIS
Z pohledu geografického informačního systému resortu bylo v roce 2016 nejvýraznějším počinem vytvoření a vydání regionálního Atlasu životního prostředí v Libereckém kraji. Publikace na 64 stranách
a v 17 kapitolách seznamuje čtenáře se stavem základních složek životního prostředí v kraji. Je primárně určena pro laické uživatele jak z okruhu široké veřejnosti, tak pro žáky a studenty základních
a středních škol a jejich pedagogy, ale i na úřadech
veřejné správy. Územní vymezení atlasu je dáno administrativním vymezením Libereckého kraje. Lze
zde najít i detailnější pohled na vybraná území. Kromě hlavního tematického zaměření na oblast životního prostředí atlas sleduje společnost jako takovou
a její vliv na tvorbu krajiny. Zabývá se také využitím
map ve volném čase, například v počítačových i deskových hrách, při sportu
a outdoorových aktivitách. Atlas má svou aplikaci pro chytré telefony. Ta obohacuje atlas
o prostor, pohyb a zvuky s využitím technologie
rozšířené reality. Prostřednictvím telefonu si lze ve
3D prostoru prohlédnout
některé hrady, zámky
a rozhledny v kraji, nebo
se pokochat majestátným
pohybem zubra nebo zavytím vlka, který se nám
vrátil do kraje. Mobilní
aplikace je ke stažení na
Google Play pod jménem
Atlas Libereckého kraje.
Atlas s aplikací pro chytré telefony

Největší organizovanou akcí pro veřejnost byly každoročně konané Dny GIS. Třídenní akce se konala
v termínu od 14. do 16. listopadu v Krajské vědecké
knihovně v Liberci. Akce se zúčastnilo přes 600 dětí
zejména ze základních škol a více jak 70 účastníků
navštívilo seminář Voda a sucho. Celá akce byla ve
znamení ukázek, jak mapy mohou sloužit a jak mapy
mohou bavit. Vše bylo podáno v maximální míře zábavnou formou a praktickými ukázkami. Žáci, studenti i veřejnost mohli navštívit tradiční i zcela nová
stanoviště. K těm tradičním patřila Mapa vůní, strategická mapová desková hra Tierra Demonical, virtuální realita Oculus Rift, procházka 3D světem Libercem
minulého století nebo pásmo Rozumíme přírodě, přístrojová demonstrace Voda naživo, a technologické
stanoviště 3D tisk a 3D sken. Nové bylo stanoviště
slavné české herní společnosti Bohemia Interactive
Svět digitální krajiny a stanoviště armádních geografů z Dobrušky. Naším novým vlastním příspěvkem
bylo stanoviště Tajemná truhla. Cesta do truhly plné
pokladů vedla složitě přes luštění mapových šifer
a správnou interpretaci různých druhů map.
Nasazení map v praxi a sběru dat pro ně byl určen
celodenní seminář Voda a sucho, určený pro zástupce obcí, ale dostupný i veřejnosti. Byly zde prezentovány mapy pro povodňovou ochranu a unikátní
monitorovací systém kraje, ale také problematika
sucha. Kromě tradičních účastníků (ČHMÚ, Ústí nad
Labem, Povodí Labe s.p., VOP Dolní Bousov a SŠRV
Třeboň) vystoupili noví hosté. Zajímavým vstupem
byly ukázky geodetického zaměřování náhradního
přemostění v krizových situacích. Prezentovali ho
specialisté z Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce. Další zajímavostí
byla prezentace našeho zahraničního hosta, delegace ze St.Gallenu ze Švýcarska, která seznamovala
s řešením povodňových opatření v povodí řeky Rýn.
Informace k akci lze nalézt na rozcestníku http://
geoportal.kraj-lbc.cz/dny-gis.
Dny GIS se konaly i na dalších místech v Liberci. Liberecký kraj se aktivně podílel i na organizaci podobné
akce v prostorách Technické univerzity v Liberci ve
stejném termínu.
Z pohledu provozovaných mapových aplikací jsme
pokračovali v doplňování dat Povodňové mapy Libereckého kraje (http://geoportal.kraj-lbc.cz/povodnova-mapa). Mapová aplikace řeší připojení měřicích
čidel pro online monitoring vodního stavu v tocích
a evidenci srážek na území kraje. Nadále jsme vylepšovali funkčnost a přidávali další data a tematické
mapy do Geoportálu Libereckého kraje (http://geoportal.kraj-lbc.cz/). Jednou z novinek byla vizualizace
dat zranitelnosti podzemních vod zpracovaných Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy. Data
byla prezentována vodohospodářům ORP, pro jejichž
činnost mohou být velmi užitečná.
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Pastva v Přírodní památce Lukášov

RESORT CESTOVNÍHO
RUCHU, PAMÁTKOVÉ
PÉČE A KULTURY
Výstava „Ochrana přírody v Libereckém kraji“

ZŠ Český Dub – průzkum obojživelníků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Vydání Atlasu životního prostředí v Libereckém kraji

62
Resort životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova

Kroužkování čápů
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Kultura
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, projektových
záměrů apod. Na činnost krajských kulturních organizací byla rozpočtována částka ve výši 104,9 mil. Kč.
Liberecký kraj uspěl s předloženou žádostí do Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko
2014–2020 o spolufinancování projektu „Pro horolezce
neexistují hranice“, který se bude realizovat v Muzeu
Českého ráje v Turnově. Dále byl připravován projekt
druhé etapy modernizace Severočeského muzea v Liberci, který získal podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. V souvislosti s tím bylo
zahájeno a z rozpočtu kraje financováno zpracování
projektových dokumentací za více než 2 mil. Kč. Byla
zahájena víceletá investiční akce obnova sgrafit na objektu ve správě Vlastivědného muzea a galerie v České
Lípě a z rozpočtu kraje bylo také financováno pořízení
výstavní vitríny na unikátní Metelkův betlém v Severočeském muzeu v Liberci. Ve výši 3 mil. Kč byla z rozpočtu kraje financována akvizice sbírkových předmětů
Oblastní galerií Liberec. V závěru roku byla do správy
Severočeského muzea v Liberci převedena kulturní památka – objekt roubené chalupy s původní brusírnou
v Harrachově, kde působil známý sklář a výtvarník Jiří
Harcuba. Liberecký kraj získal tuto nemovitost darem
od rodiny tohoto harrachovského rodáka.
Oddělení sleduje činnosti a aktivity zřizovaných resortních organizací a v případě potřeby zajišťuje nutnou spolupráci. Částkou 900 tis. Kč z rozpočtu kraje
se podařilo realizovat vystěhování rozměrných sbírkových předmětů z depozitárních prostor hradu Grabštejn a odborně ošetřit sbírku obrazů. Příspěvkovým
organizacím se daří získávat nad rámec rozpočtu finanční prostředky z dotačních programů Ministerstva kultury ČR. V roce 2016 to bylo v celkové částce
3,2 mil. Kč. Muzeum Českého ráje v Turnově je regionálním pracovištěm pro péči o tradiční lidovou kulturu a každoročně zpracovává nominace na titul Mistr
tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje a návrhy
na zapsání nemateriálního statku na krajský Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Titul Mistr tradiční rukodělné výroby získali řemeslníci v oborech kovářství a výroby skleněných hutních figur. Na
seznam nemateriálních statků byla zapsána tradiční
rukodělná výroba masopustních masek v Zákupech.
Ocenění byla řemeslníkům předána v rámci programu
Staročeských řemeslnických trhů v Turnově.
Oddělení dále administrovalo dotace v rámci dotačního programu resortu a vybraným kulturním akcím
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Památková péče
a aktivitám resortu. S pořadateli nejvýznamnějších
kulturních akcí v kraji byly uzavřeny víceleté smlouvy,
které zajistí pravidelnou každoroční finanční podporu
těchto akcí. Daří se zachovat systém postupových přehlídek neprofesionálních uměleckých aktivit, z nichž
dvě přehlídky jsou národní. V požadované výši byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu kraje na výkon
regionálních funkcí knihoven. Díky této dotaci se daří
eliminovat rozdíly v poskytování knihovnických, informačních a kulturně vzdělávacích služeb knihovnami.
Dotace na činnost Divadla F. X. Šaldy v Liberci a Naivního divadla v Liberci je již pravidelnou součástí rozpočtu
resortu. Finanční prostředky z této dotace částečně pokrývají např. i svoz dětí z mimolibereckých škol do Naivního divadla v Liberci. Nad tento rámec byla Divadlu
F. X. Šaldy poskytnuta účelová dotace 2,3 mil. Kč na pořízení nákladního automobilu na přepravu kulis a Naivnímu divadlu 250 tis. Kč na modernizaci zvukového pultu.
Přehled podpory kulturních akcí a aktivit v kraji
Dotační fond

1 047 000 Kč

Podpora vybraných kulturních akcí a aktivit

2 090 000 Kč

Podpora činnosti regionálních divadel

1 700 000 Kč

Podpora regionálních funkcí knihoven

3 660 000 Kč

Z rozpočtu kraje byly např. v r. 2016 podpořeny již
tradiční regionální a nadregionální kulturní události v kraji, jako jsou mezinárodní hudební festivaly
Lípa Musica a Bohemia Cantat, dále akce k výročí
Karla IV. v Doksech, k protržení přehrady na Bílé
Desné, slavnostní otevření archeologické expozice
na Zámku Svijany a celá řada dalších kulturních aktivit obcí a spolků.
Velký zájem nejširší veřejnosti zaznamenala již tradiční Muzejní noc pod Ještědem, na níž spolupracují
Oblastní galerie, Severočeské muzeum, Technické
muzeum, IQlandie a Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Liberecký kraj společně s Krajskou
vědeckou knihovnou v Liberci vyhlásil soutěž „O nejlepší knihovnu Libereckého kraje“. Čtyři nejúspěšnější obecní knihovny získaly finanční ocenění.
Příspěvkové organizace odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu:
Krajská vědecká knihovna v Liberci,
Rumjancevova 1362/1, Liberec
Severočeské muzeum v Liberci,
Masarykova 437/11, Liberec
Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14, Liberec
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě,
náměstí Osvobození 297, Česká Lípa
Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71, Turnov

V průběhu roku 2016 plnilo oddělení památkové péče
úkoly plynoucí ze zákona o státní památkové péči a v
rámci samostatné působnosti zejména administrovalo dotační programy Libereckého kraje zaměřené na
obnovu kulturních památek v kraji a zajišťovalo další
aktivity z oblasti památkové péče.
V rámci přenesené působnosti oddělení památkové
péče metodicky řídilo výkon památkové péče v kraji,
přičemž v průběhu roku 2016 svolalo pro pracovníky
obecních úřadů obcí s rozšířenou působností tři pracovní setkání, na nichž byly diskutovány aktuální problémy z praxe pracovníků památkové péče, zjištění
z průběžně prováděných kontrol, problematika dotačních titulů. V červnu a říjnu proběhly pracovní porady
v terénu, první na Českolipsku v oblasti Zahrádecka,
druhá na Frýdlantsku. V průběhu roku 2016 byla provedena kontrola výkonu státní správy památkové péče
za rok 2015 u tří obcí s rozšířenou působností. V rámci své pracovní náplně oddělení památkové péče dále
posuzovalo také územně plánovací dokumentace obcí
a další dokumentace a rozvojové dokumenty, které by
mohly ovlivnit národní kulturní památky a plošně památkově chráněná území v Libereckém kraji.
V rámci samostatné působnosti administrovalo oddělení památkové péče dotační programy Dotačního fondu
Libereckého kraje. V lednu 2016 vyhlásilo dva dotační
programy zaměřené na oblast památkové péče, a to
program č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji a programu č. 7.3 Stavebně historický průzkum. Program 7.4 Archeologie nebyl v roce 2016 vyhlášen. Největší finanční alokace v roce 2016 směřovala
tradičně do programu 7.2 Záchrana a obnova kulturních
památek. Plánovaná alokace ve výši 9 000 000 Kč byla
rozdělenamezi 48 příjemců. Typologie příjemců byla
různorodá – šestnáct církví a náboženských společností, dvanáct obcí a měst, šestnáct fyzických osob, jedna
společnost s ručeným omezeným, jedna akciová společnost, jedna fyzická osoba podnikající a jeden zapsaný
spolek. Nejvíce projektů bylo zaměřeno na obnovu či
výměnu střešního pláště a opravu krovů, dále pak na
opravu zdiva, roubení či fasád, ale zajímavostí je např.
obnova mlecího složení mlýna či restaurování vzácných
varhan. V roce 2016 byla jednou z priorit tohoto programu podpora restaurování, a tak se podařilo podpořit zrestaurování několika sloupů a soch zejména ve
vlastnictví obcí, stejně tak i nástěnných maleb v kostelech. Čerpání dotací z programu 7.2 Záchrana a obnova
kulturních památek bylo oddělením památkové péče
průběžně kontrolováno. V programu 7.3 Stavebně historický průzkum bylo Libereckých krajem podpořeno
všech deset podaných žádostí v celkové výši 300 000 Kč.
Projekty obnovy kulturních památek podpořené dotací
z rozpočtu Libereckého kraje od roku 2013 jsou průběžně zanášeny do Mapy investic Libereckého kraje.
Již potřetí byl vyhlášen program na podporu vypracování plánu ochrany pro památkové rezervace a zóny,

do kterého se přihlásilo město Lomnice nad Popelkou,
jemuž byla poskytnuta dotace ve výši 100 000 Kč na
realizaci druhé a třetí etapy zpracování plánu ochrany
městské památkové zóny. Město Turnov v roce 2016
dokončilo i za finanční podpory Libereckého kraje
plán ochrany své městské památkové zóny a zaslalo
na oddělení památkové péče žádost o vydání plánu
ochrany jako opatření obecné povahy.
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 2015. Vítězem se
stalo město Frýdlant, druhé místo obsadilo se svým
programem město Nový Bor a jako třetí se umístilo
město Česká Lípa.
Individuální dotací ve výši 3 850 000 Kč podpořil Liberecký kraj opravu unikátního dřevěného věšadlového
mostu v obci Bystrá nad Jizerou, dotací ve výši 700 000 Kč
přispěl na opravu lokomotivní točny v Kořenově, částkou 100 000 Kč spolufinancoval prezentaci zrestaurovaných vzácných gotických maleb v kapli hradu Houska formou odborné přednášky a vizualizace maleb do
původní podoby přenesené na rollupy, a v neposlední
řadě podpořil částkou 100 000 Kč zajímavý výzkumný
úkol Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci zaměřený na mapování
válečných konfliktů v krajině Liberecka v období druhé
poloviny 18. století.
Na začátku roku 2016 vyhlásilo oddělení památkové
péče soutěž „Památka roku 2015 Libereckého kraje“,
jejímž cílem je upozornit na úspěšné projekty obnovy
nemovitých kulturních památek a poukázat na ojedinělé objekty v našem regionu, které si zaslouží pozornost. Do prvního ročníku soutěže se přihlásilo celkem
třináct objektů, které hodnotila odborná komise. Vítězem soutěže se stala společnost FKP Frýdlant, s.r.o., za
obnovu sýpek hospodářského dvora bývalého zámku
v Černousích. Sýpky byly zachráněny z havarijního stavu a byla jim dána nová náplň využití v podobě krytých
jízdáren. Vlastník získal za výhru v soutěži finanční odměnu ve výši 50 000 Kč a skleněnou pamětní desku.
V květnu roku 2016 se oddělení památkové péče podílelo na organizaci Dne otevřeného podstávkového domu
spolu s německou Nadací podstávkového domu (StiftungUmgebindeland) a místní akční skupinou Frýdlantsko
(MASIF). Pro zájemce byla uspořádána exkurze. V červenci 2016 se pak konaly již tradičně Dny lidové architektury, do kterých se zapojily objekty napříč Libereckým
krajem, a které otevřely své brány bez nároku na vstupné. Liberecký kraj připravil při příležitosti Dnů lidové architektury kulturní akci na Vísecké rychtě v Kravařích.
V průběhu celého roku pracovníci oddělení památkové
péče aktivně spolupracovali s Národním památkovým
ústavem a podíleli se na činnosti komisí pro regeneraci
městských památkových zón v kraji.
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Cestovní ruch
Cestovní ruch je velmi významným hospodářským
odvětvím Libereckého kraje. V roce 2016 navštívilo
kraj 868 993 hostů, což je ve srovnání s předchozím rokem více o 48 191 hostů, a tím se řadí na
šesté místo z hlediska návštěvnosti jednotlivých
krajů. 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 (54) a staráme se
i o rozvoj cyklistické dopravy a pěší turistiky, běžeckého lyžování v Libereckém kraji. Propagujeme
Liberecký kraj v tuzemsku i v zahraničí, úzce spolupracujeme s agenturou Czech Tourism, Ministerstvem pro místní rozvoj, s organizacemi a podnikateli cestovního ruchu v Libereckém kraji.
Čerpání prostředků z EU
Oddělení cestovního ruchu připravilo dva projekty „Česko-polská Hřebenovka II“ společně ve spolupráci s Euroregionem Glacensis a Euroregionem
Nisa, Královéhradeckým krajem, Pardubickým krajem a Olomouckým krajem do Programu na podporu přeshraniční spolupráce 2014–2020 mezi Českou
republikou a Polskem, a k tomu projekt „Toulky
za společným dědictvím“ ve spolupráci s Ústeckým
krajem v rámci Programu na podporu přeshraniční
spolupráce 2014–2020 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou.
V roce 2016 začala realizace projektu „Ještěd ve filmu“ ve spolupráci s Europastadt Görlitz/Zgorzelec
GmbH, který je financován z Fondu malých projektů – Program na podporu přeshraniční spolupráce
2014–2020 mezi Svobodným státem Sasko a Českou
republikou, a jeho hlavním výstupem bylo uspořádání akce „Oslavy Ještědu“ ve filmovém duchu.
Oddělení připravilo i projekt do Národního programu podpory cestovního ruchu Ministerstva pro
místní rozvoj – „Liberecký kraj online“, který se zaměřuje na redesign turistického portálu www.liberecky-kraj.cz, úpravy datového skladu turistických
informací, natočení videospotů a realizace mediální kampaně.

Podpora turistické infrastruktury cestovního ruchu
Byla podpořena údržba značení pěších turistických
tras ve správě Klubu českých turistů včetně jejich
vybavení orientačním systémem včetně rozvoje mapového portálu a vystavení dalších liniových tras
nad portálem a včetně zanesení do mobilní aplikace Průvodce Libereckým krajem.
Podpora organizačním strukturám cestovního ruchu v Libereckém kraji
Oddělení spolupracovalo v marketingu cestovního
ruchu a naplňování datového skladu turistických
informací 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 HolidayWorld v Praze, dále
veletrhů v Ostravě, Hradci Králové, Jablonci nad
Nisou a Plzni. V zahraničí se kraj prezentoval na
veletrzích v Nizozemí, Německu, Polsku a na Slovensku.
Turistický internetový portál Libereckého kraje:
www.liberecky-kraj.cz
Turistický portál www.liberecky-kraj.cz v roce 2016
pokračoval aktualizací a rozvojem tak, aby byl pro
návštěvníky co nejlepší. Roční návštěvnost portálu
je přes 450 000 návštěv. Oddělení více využívalo
služby sociálních sítí – Facebook a Instagram – pro
propagaci turistických cílů, akcí a nabídek.

RESORT HOSPODÁŘSKÉHO
A REGIONÁLNÍHO
ROZVOJE, EVROPSKÝCH
PROJEKTŮ A ROZVOJE
VENKOVA
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Grantový fond
V roce 2016 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.

Dalším projektem byla i podpora veletrhu cestovního ruchu Euroregiontour 2016, který se koná každoročně v březnu v Jablonci nad Nisou a kde je
Liberecký kraj jedním ze spolupořadatelů.
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Hospodářský a regionální rozvoj
Rok 2016 byl dalším rokem naplňování dvou základních koncepčních dokumentů Libereckého kraje –
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006–2020 (dále
SRLK) a Program rozvoje Libereckého kraje 2014–2020
(dále PRLK). S Programem rozvoje bylo v roce 2016
vydáno 205 souladů k projektům ucházejících se o finanční podporu z evropských nebo krajských zdrojů.
Dle metodiky, vytvořené pracovníky odboru byl vypracován průběžný monitoring PRLK 2015, který schválilo
Zastupitelstvo Libereckého kraje na konci roku 2016
a zveřejněn je na krajských internetových stránkách.
Na základě Regionální surovinové politiky Libereckého kraje (dále jen RSP LK), která byla Zastupitelstvem
Libereckého kraje schválena roku 2011, připravoval
ORREP v roce 2016 stanoviska samosprávy kraje k záměrům týkajících se využívání nerostných surovin na
území kraje. Pro tyto potřeby byl také využíván Registr ložisek nerostných surovin a těžební činnosti přístupný na webu KÚ LK – www.kraj-lbc.cz. V prosinci
2016, v souvislosti se zahájením aktualizace Regionální surovinové politiky z roku 2011 odbor ve spolupráci s Českou geologickou službou, uspořádal seminář „Nerostné suroviny na území Libereckého kraje
a jejich budoucí využití?“, jehož cílem bylo představení regionální a státní surovinové politiky, vybraných
problémových lokalit těžby nerostných surovin v Libereckém kraji, dopadů těžby hnědého uhlí v polském
Turówě na území Libereckého kraje, využití opuštěných těžeben v Libereckém kraji a příkladů dobré praxe ve výuce geologie na školách.
Odbor byl zapojen do procesu implementace Regionální inovační strategie Libereckého kraje (dále RIS
LK) schválené v roce 2009 zastupitelstvem kraje. Na
základě Akčního plánu této strategie pokračovala
ve své činnosti Pracovní skupina pro rozvoj inovací v Libereckém kraji jako poradní orgán člena rady
kraje pověřeného řízením resortu hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje
venkova. Hlavním výstupem práce pracovní skupiny
v roce 2016 byla příprava veřejné soutěže ve výzkumu,
vývoji a inovacích „Inovační vouchery 2016–2017“, která je financována z Regionálního inovačního programu Dotačního fondu Libereckého kraje a zaměřuje se
na podporu inovačních aktivit podniků a jejich propojování s institucemi vývoje a výzkumu. V souvislosti
s přípravou programového období EU 2014–2020 se
odbor podílel na přípravě implementace tzv. Strategie
inteligentní specializace (zkráceně RIS3 nebo S3 strategie), dokumentu, který je na národní úrovni základním koncepčním dokumentem pro čerpání finančních
prostředků Evropské unie v programu pro oblast podnikání, inovací, výzkumu a vývoje, a ve svých regio-

nálních přílohách podrobně specifikuje tzv. domény
specializace a rozvojová opatření pro danou oblast
v jednotlivých krajích České republiky. Jako odborný,
iniciační a koordinační orgán Rady Libereckého kraje
a zároveň jako řídicí orgán pro implementaci RIS3 strategie byla v dubnu 2016 ustanovena radou kraje Rada
pro výzkum, vývoj a inovace Libereckého kraje (jednání RVVI probíhají 2–4x ročně). V červnu 2016 byla
podána žádost o podporu projektu Smart akcelerátor
do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
jehož smyslem je koordinace aktivit na podporu inovačního prostředí a infrastruktury v Libereckém kraji.
Realizaci projektu bude zajišťovat projektový tým odboru regionálního rozvoje a evropských projektů.
ORREP pokračoval ve svém zapojení do práce Pracovních skupin Rady vlády pro udržitelný rozvoj,
a to konkrétně Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území a Pracovní skupiny pro
místní Agendu 21. Tyto pracovní skupiny rozpracovávají metodické postupy pro konkrétní aktivity
a projekty zaměřené na implementaci principů a témat udržitelného rozvoje, scházejí se přibližně 2–4
krát za rok. Od roku 2011 je Liberecký kraj členem
Národní sítě Zdravých měst České republiky (dále
NSZM). V roce 2016 se opět uskutečnila kampaň zaměřená na prevenci zdraví, např. „Pojďme žít zdravě“, a to tentokrát v Jilemnici. V rámci Dotačního
fondu Libereckého kraje byl vyhlášen i Program č. 2.6
Podpora místní Agendy 21 – uplatňování principů
udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Bylo podpořeno sedmnáct projektů za více jak
577 000 Kč. Dále pokračovala komunikace s neziskovými organizacemi Libereckého kraje. Byla
uzavřena Dohoda o partnerství a spolupráci s NEZISKOVKAMI LIBERECKÉHO KRAJE, z.s., jako zastřešující organizací pro neziskové organizace působících
v Libereckém kraji, která vymezuje vzájemnou spolupráci při rozvoji neziskového sektoru a jeho aktivit. V roce 2016 odbor pokračoval ve spolupráci
s místními akčními skupinami (MAS) a mikroregiony. V současnosti působí na území kraje devět MAS,
v roce 2016 byla mezi MAS v Libereckém kraji rozdělena částka 900 000 Kč, dotace byla poskytnuta účelově, a to na krytí části výdajů spojených s činností MAS.
Pro prezentaci MAS byl na rok 2017 vydán kalendář
Regionální značky v Libereckém kraji, který obsahuje
fotky výrobků dodaných od jednotlivých MAS a slouží
jako společný propagační materiál. Zástupci odboru
pomáhali s přípravou krajského setkání MAS (leden
2016) a Krajského workshopu MAS (říjen 2016) a dle
potřeby komunikovali se zástupci Krajské sítě MAS.
Jako každým rokem se ORREP podílel na organizaci akce zaměřené na propagaci geoinformačních
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systémů – GIS Day. Geoinformační systémy byly
v roce 2016 využity pro vytváření map a kartogramů
podle aktuálních potřeb odboru a byl zprovozněn
mapový portál regionálního rozvoje, který prezentuje internetové mapové projekty (typologie území, statistická data, správní členění, brownfields
apod.). Odbor koordinuje přípravu a zpracování
krajských strategických/koncepčních a implementačních/akčních dokumentů. Po jejich schválení jsou
vkládány do tzv. Databáze strategií (www.databaze-strategie.cz), která zahrnuje dokumenty na
mezinárodní, národní, regionální a místní úrovni.
Jednou z dalších aktivit odboru je prezentace lokalit brownfields s prvotním záměrem docílit regeneraci těchto dlouhodobě nevyužívaných objektů
a přispět tak k navrácení života do často atraktivních lokalit v kraji. Základním nástrojem je veřejně
přístupná a každoročně aktualizovaná databáze
těchto lokalit (www.kraj-lbc.cz/brownfields), která obsahuje celkem 356 lokalit. S touto aktivitou se
pojí i možnost konzultace k získání více informací
o vybrané lokalitě a možnosti využití dotačních titulů, a to u pověřeného správce této databáze, kterou je na základě smluvního vztahu ARR – Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. V této databázi
jsou rovněž evidovány lokality, které má vlastník záměr prodat či pronajmout. V dubnu roku 2015 bylo
podepsáno Memorandum o spolupráci při rozvoji
Národní databáze brownfieldů, na základě kterého
se Liberecký kraj zavázal aktualizovat tuto národní databázi, spravovanou agenturou CzechInvest.
Součástí osvěty o těchto lokalitách byla organizace
jedné výstavy na území Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou, na které byly prezentovány úspěšně
revitalizované lokality z Libereckého kraje formou
již třiceti panelů. Další nedílnou formou prezentace
byl v závěru roku i seminář k danému tématu, který byl zaměřen na zkušenosti z oblasti revitalizace
lokalit brownfields a přehled o dotačních titulech
v programovém období 2014–2020. S cílem podpory
investičních příležitostí v kraji je také aktualizována a aktivně prezentována Databáze greenfields
(www.kraj-lbc.cz/greenfields), která vznikla v roce
2009 a v níž se nyní nachází 24 lokalit. V roce 2016
již podvanácté organizoval ORREP soutěž Stavba
roku Libereckého kraje. Více informací o oceněných
stavbách v jednotlivých kategoriích lze nalézt na
www.stavbarokulibereckehokraje.cz. ORREP se již
po jedenácté podílel na organizaci krajského kola
soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova.
V červnu letošního roku navštívila hodnotitelská
komise soutěže Vesnice roku v Programu obnovy
venkova šestnáct obcí Libereckého kraje, které se
přihlásily do 22. ročníku této prestižní soutěže. Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole získala obec
Prysk. Modrou stuhu za společenský život si odnesla obec Kruh. Zelená stuha za péči o zeleň a životní
prostředí byla udělena obci Tatobity. Bílá stuha za

činnost mládeže patří obci Dlouhý Most a Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského
subjektu získala obec Svijany. Hodnotitelská komise navázala na předešlé ročníky soutěže a udělila
dvě ocenění Libereckého kraje – obci Zlatá Olešnice „Ocenění za rozvoj venkova“ a obci Heřmanice
ocenění „Skokan roku“.
V rámci Dotačního fondu LK je ORREP správce oblasti podpory Regionální rozvoj – se šesti programy zaměřenými na:
Obnovu a údržbu technické infrastruktury, venkovské zástavby a občanské vybavenosti, úpravu
veřejných prostranství, podporu vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice
a zvýšení kvality života na venkově.
Zvýšení konkurenceschopnosti Libereckého kraje
prostřednictvím využití inovačního potenciálu firem a současně zefektivnění komercionalizace výzkumu vysokých škol a poskytovatelů znalostí.
Posílení absorpční kapacity subjektů v území při
přípravě projektů financovatelných z evropských
fondů a zkvalitnit administraci realizovaných projektů z evropských fondů.
Podporu regionálních produktů, místní výroby
a místních obchodních spotřebitelských vazeb,
využívání potenciálu tradičních specifických výrob a řemesel, podporu osvěty a zvýšení informovanosti o významu a kvalitě místních potravin, výrobků a služeb.
Podporu uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni s cílem zvyšování kvality života, veřejné správy, rozvoje individuálních a společenských hodnot v oblastech
zdraví, životního prostředí, oblasti ekonomické
a sociální.
Podporu rozvoje občanské společnosti, vytváření podmínek pro aktivní trávení volného času ve
městech a jejich blízkém zázemí. Prevenci patologických jevů v rodině ve společnosti – nabídku
veřejného a bezpečného prostoru pro rodinu, prevenci sociálního vyloučení, podporu vícegeneračního soužití.
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V roce 2016 administroval ORREP tyto programy:
Program

Vyhlášení
programu

Počet podaných
žádostí/počet
podpořených projektů

Výše
podpory

2.1 –

Program obnovy venkova

03/2016

105/92

25 272 308

2.2. –

Regionální inovační program

05/2016

27/13

1 874 400

2.4 –

Příprava a administrace projektů

Program nebyl v roce 2016 vyhlášen

2.5 –

Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel

2.6 –

Podpora místní Agendy 21

2.7 -

Podpora činností mateřských center

06/2016

42/38

2 183 600

12/2015–01/2016

17/17

577 347

9/2015*
6/2016

24/19
7/6

999 873
268 805

*Ve VZ 2015 nebyla uvedena výše podpory a počtu podpořených projektů z důvodu
neukončení hodnocení. Z tohoto důvodu je výsledek uveden ve VZ 2016.

(dále PPS CZDE). Odbor regionálního rozvoje
a evropských projektů je kontaktním místem pro
žadatele z Libereckého kraje pro oba programy
přeshraniční spolupráce. Je zde možné získat základní informace o programech a konzultovat
své projektové záměry. U PPS ČR–Sasko mohou
vedoucí partneři z Libereckého kraje odevzdat
žádosti na Odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Libereckého kraje. V PPS ČR–Sasko
se konalo pět konzultačních dní ve spolupráci se
Společným sekretariátem a byl zorganizován seminář pro příjemce a seminář o zadávání veřejných zakázek. Výroční konference PPS ČR–Sasko
se konala v září 2016 v Novém Oldřichově. Na této
konferenci byly představeny přeshraniční projekty příjemců z Libereckého kraje. Zasedání česko–
saského monitorovacího výboru se v roce 2016 konalo 4x, v březnu, červnu, září a v prosinci. Celkem
bylo schváleno 72 projektů. Žadatel z Libereckého
kraje figuroval ve 23 projektech. Dotace pro těch-

to 23 přeshraničních projektů činí 86,6 mil. EUR.
Zasedání česko–polského Monitorovacího výboru,
který rozhoduje o schválení či neschválení předložených žádostí o poskytnutí dotace, proběhla
v únoru, dubnu, červnu, říjnu a v prosinci. Na
těchto zasedáních se schválilo 57 projektů, z toho
v sedmi projektech je žadatelem subjekt z Libereckého kraje. Dotace pro těchto sedm projektů
je ve výši 27,5 mil. EUR.
Třetí základní postavení kraje vůči Evropské unii
je jeho role žadatele o dotace z evropských fondů,
resp. příjemce dotací z evropských fondů. V roce
2016 ještě probíhalo finanční vypořádání posledních projektů, které byly podpořeny z fondů Evropské unie pro programové období 2007–2013. Z větší
části se však již Liberecký kraj zaměřil na přípravu
a podávání žádostí na nové projekty do výzev operačních programů pro období 2014–2020.

1. Projekty Libereckého kraje ve fázi realizace v roce 2016

Liberecký kraj a Evropská unie
Liberecký kraj plní svou roli vůči Evropské unii v trojím základním postavení.
V prvé řadě se podílí na tvorbě evropské politiky
a její implementaci na národní a krajské úrovni.
K tomu využívá jednak stálé zastoupení Libereckého kraje v Bruselu a dále trvalou komunikaci a spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, neboť
na krajské úrovni je ORREP garantem implementace
Evropských strukturálních a investičních fondů na
období 2014–2020. K tomu využívá nový nástroj programového období EU 2014–2020 zvaný Regionální
stálá konference Libereckého kraje (RSK) sdružující
hlavní regionální partnery, kteří společně řeší využití
evropských finančních prostředků v Libereckém kraji. ORREP zajišťuje funkci sekretariátu RSK a veškeré
technické a organizační záležitosti. Kromě organizačního zajištění činnosti této platformy koordinuje a zpracovává Regionální akční plán Libereckého
kraje zabývající se absorpční kapacitou území kraje
vyjadřující připravenost záměrů a projektů využít
evropské finanční zdroje v daném období, a který
každoročně aktualizuje. Sekretariát i nadále komunikuje s Ministerstvem pro místní rozvoj při přípravě
a projednávání řady národních dokumentů, např.
Strategii regionálního rozvoje ČR 2014–2020, při připomínkování výzev Řídících orgánů operačních programů, metodických pokynů atd.

Od roku 2015 je Liberecký kraj členem evropského seskupení pro územní spolupráci ESÚS NOVUM s. r. o.
Toto seskupení sdružuje na čtyři kraje, dva euroregiony a Dolnoslezské vojvodství za účelem efektivní
spolupráce v česko-polském příhraničí.
Další neméně významnou rolí Libereckého kraje je jeho zapojení do implementace některých
operačních programů. V novém programovém
období 2014–2020 se konkrétně jedná o Operační
program Životní prostředí a přeshraniční operační programy. Liberecký kraj se v roce 2016 zapojil
do poskytování kotlíkových dotací v rámci specifického cíle 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění
domácností podílející se na expozici obyvatelstva
nadlimitním koncentracím znečišťujících látek
v Operačním programu Životní prostředí 2014–2020.
Projekt „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“
rozdělil finanční prostředky na výměnu starých
neekologických kotlů za emisně vyhovující otopná zařízení ve výši 140 milionů korun. Byla podpořena výměna cca 1 200 zastaralých zdrojů tepla. Z hlediska implementace je dále kraj zapojen
v rámci programů zaměřených na přeshraniční
spolupráci Interreg V–A Česká republika–Polská
republika (dále PPS CZPL) a Program na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou –
Svobodným státem Sasko pro období 2014–2020
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Tabulka uvádí přehled projektů, které se během roku 2016 dostaly do fáze realizace (tj. byly schváleny v příslušném operačním programu, a jejich realizace probíhá).
Počet
projektů

Celkové
náklady
(mil. Kč)

Celková
dotace
(mil. Kč)

Operační program Životní prostředí

4

27,3

13,1

Operační program Technická pomoc

1

4,3

4,3

Program spolupráce Svobodný stát Sasko–Česká republika

3

9,8

8,0

Interreg V-A Česká republika–Polsko

2

4,4

3,9

Operační program Potravinová a materiální pomoc

2

3,8

3,6

Celkem

12

49,6

32,9

Název programu
Dotační fondy EU
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2. Projekty Libereckého kraje ve fázi přípravy
Tabulka uvádí přehled projektů, u nichž během roku 2016 probíhala příprava. Finanční údaje vycházejí
z předpokladů.
Počet
projektů

Celkové
náklady
(mil. Kč)

Celková
dotace
(mil. Kč)

Integrovaný regionální operační program

34

3 079,2

2 716,0

Operační program Životní prostředí

14

101,3

43,3

Interreg V-A Česká republika–Polsko

9

354,3

255,8

Program spolupráce Svobodný stát Sasko–Česká republika

6

74,7

65,3

Operační program Zaměstnanost

5

260,4

247,0

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

1

200,0

100,0

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

1

19,6

16,7

70

4 089,5

3 444,1

Název programu
Dotační fondy EU

Celkem

Další významnou aktivitou odboru je poradenství
při vyhledávání vhodného dotačního titulu pro nejrůznější projektové záměry. K tomuto účelu je na
webové adrese http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/
konzultace umístěn formulář projektového záměru,
který slouží k rychlé a efektivní konzultaci.

Podrobnější informace o všech projektech administrovaných odborem regionálního rozvoje a evropských projektů je možné nalézt na webové adrese
http://projekty.kraj-lbc.cz/.

RESORT ŠKOLSTVÍ
MLÁDEŽE,
TĚLOVÝCHOVY, SPORTU
A ZAMĚSTNANOSTI
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016
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Školství, mládež a zaměstnanost
Liberecký kraj v roce 2016 zřizoval celkem 61 příspěvkových organizací v resortu školství. Na území kraje působilo celkem 351 příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, 32 soukromých škol
a školských zařízení, 3 církevní školy a Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy zřizoval v Libereckém kraji 3 školská zařízení. Během roku 2016 došlo
k převodu zřizovatelských kompetencí u dvou příspěvkových organizací – Domu dětí a mládeže Větrník a Základní školy Nové Město pod Smrkem. Zřizovatelem obou organizací byl Liberecký kraj, jenž
je převedl pod správu příslušných obcí.

názia) bylo přihlášeno 167 uchazečů. Ti si podali 185
přihlášek do devíti oborů vzdělání. Liberecký kraj
jako jediný ověřoval znalosti dovednosti a schopnosti uchazečů o obory s talentovou zkouškou. Jednotné přijímací zkoušky se uskutečnily ve školách zřizovaných Libereckým krajem ve školním roce 2015/2016
v této podobě naposledy. Novelou školského zákona bude od školního roku 2016/2017 upravena podoba přijímacího řízení jednotně pro celou Českou
republiku. Při ukončování středních škol u maturitní
zkoušky z celkového počtu 2 399 žáků, kteří maturitní zkoušku konali, uspělo 85 % žáků.

Zatímco na prvních stupních základních škol se začíná projevovat nárůst dětí, které jsou přijímány
k plnění povinné školní docházky, druhé stupně
základních škol a školy střední se nadále vlivem
demografického vývoje potýkají s úbytkem žáků.
Ve školním roce 2015/2016 se na středních školách
v Libereckém kraji vzdělávalo celkem 15 902 žáků
(o 2,6 % méně než v předcházejícím školním roce).
Přesto došlo u několika středních škol k navýšení
jejich kapacity a navíc byly do školského rejstříku
zapsány i nové vyučované obory – např. zednické
práce (Integrovaná střední škola, Semily) či zahradnická výroba (Střední odborná škola, Liberec).

Liberecký kraj připravil ve školním roce 2015/2016
v rámci podpory školního stravování další pokračování úspěšného kurzu „Praktický kurz vaření
kompletního menu“, který byl určen vedoucím pracovníkům školních jídelen škol a školských zařízení
(bez ohledu na zřizovatele) z celého Libereckého
kraje. Přes třicet účastníků kurzu si vyzkoušelo pod
vedením profesionálních kuchařů připravit polévku, dva hlavní chody a dezert. Menu obsahovalo
neoblíbené potraviny u dětí, přičemž hlavním cílem
celého kurzu bylo tyto potraviny zatraktivnit, a to
s ohledem na spotřební koš a nejnovější poznatky
výživové skladby.

Resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti v roce 2016 pokračoval v naplňování
svých priorit ve vzdělávání, především kladl důraz
na opatření směřující ke zvyšování kvality ve vzdělávání. Jedním z kroků bylo i jednotné přijímací řízení, které Liberecký kraj spolu s firmou SCIO realizoval již po sedmé. V rámci jednotných přijímacích
zkoušek byly ověřovány znalosti, schopnosti a dovednosti prostřednictvím testů z českého jazyka,
matematiky a obecných studijních předpokladů.
Testováni byli uchazeči o obory středního vzdělání
zakončené maturitní zkouškou, o obory vzdělání
s talentovou zkouškou a o obory nástavbového studia v denní formě vzdělávání. V rámci jednotných
přijímacích zkoušek byla v roce 2016 opět stanovena hranice úspěšnosti pro přijetí jako jedno z kritérií přijímacího řízení, a to pro gymnázia čtyřletá
i víceletá (vyjma sportovních gymnázií). Hranice
úspěšnosti, které museli uchazeči dosáhnout, činila
35 % z celkového bodového maxima pro 4letá gymnázia a 40 % pro víceletá gymnázia, tedy 63, resp.
72 bodů, z celkových 180. K jednotným přijímacím
zkouškám se zapojilo celkem 36 škol zřizovaných Libereckým krajem. Do oborů bez talentové zkoušky
bylo přihlášeno 2 930 uchazečů, kteří si podali 4 180
přihlášek do více než 40 oborů vzdělání, jež byly do
jednotného testování zapojeny. Do oborů s talentovou zkouškou (umělecké obory a sportovní gym-

V průběhu školního roku 2015/2016 přešel do fáze
udržitelnosti projekt TechUp: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji
(reg. č. CZ.1.07/1.1.00/ 44.0013), který byl financován
z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Během školního roku 2015/2016 29 partnerských středních škol
pokračovalo v realizaci metodických setkání pedagogů, projektových dnů a volnočasových kroužků
pro žáky základních škol.

třech kalendářních měsíců souvisle, a snížit tak potravinovou a materiální deprivaci těchto dětí. Jinak
řečeno, cílem projektu je zabezpečit školní stravování úhradou ceny stravného ve školních jídelnách
dětem ze sociálně slabých rodin. Stravné bude hrazeno formou úhrady jednotkových nákladů (ceny
stravného hrazeného zákonnými zástupci) stanovených na základě platné právní úpravy ve vnitřních
dokumentech školy.
V roce 2016 se podařilo zrealizovat ve spolupráci se
školami a školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání 31 okresních a 56 krajských postupových kol
soutěží a přehlídek pro žáky základních a středních
škol. Jednalo se o soutěže, které jako jednu z forem podpory talentovaných dětí a mládeže vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Do soutěží se zapojilo více než 17 tisíc žáků, do
okresního kola se nominovalo více než 2 560 žáků,
do krajského postoupilo 684 žáků a 124 reprezentovalo Liberecký kraj v celostátním finále. Na zabezpečení postupových kol předmětových olympiád a uměleckých přehlídek obdržel Liberecký kraj
z Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora soutěží a přehlídek
v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2015/2016“
neinvestiční dotaci ve výši 1 095 tisíc Kč. Na zabezpečení postupových kol těchto soutěží vyčlenil kraj
ze svého rozpočtu 130 tisíc Kč. V listopadu 2016 se
uskutečnilo tradiční oceňování talentovaných dětí
a mládeže. Celkem dvacet žáků základních a středních škol kraje, kteří obsadili první až třetí místo
v celostátním kole předmětových soutěží převzalo finanční odměnu za mimořádné úspěchy. Ocenění předali zástupci Libereckého kraje, Alena Losová a Petr
Tulpa. Mezi oceněné byla rozdělena částka 40 500 Kč.

Liberecký kraj i nadále podporoval oblast vzdělávání a péče o talentovanou mládež. Finančně přispěl
na projekty Technické univerzity v Liberci „Dětská
univerzita“ částkou 500 000 Kč a „Cena hejtmana Libereckého kraje pro studenty TUL“ částkou
50 tisíc Kč, Asociace pro mládež, vědu a techniku
AMAVET, z.s. „Program vytváření a rozvíjení zájmu
žáků o vědecké a technické obory v Libereckém
kraji“ částkou 100 tisíc Kč, iQLANDIE, o.p.s., Liberec
„Podpora vzdělávání mládeže“ částkou 500 tisíc Kč.
S finančním příspěvkem kraje bylo realizováno krajské kolo soutěže pIšQworky společností Student Cyber Games (příspěvek 12 tisíc Kč) a Logické olympiády, celorepublikový projekt Mensy ČR (příspěvek
20 tisíc Kč). Projekty s obdobným zaměřením byly
podpořeny rovněž v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 4.4 – Soutěže a podpora
talentovaných dětí a mládeže, ve kterém bylo podpořeno jedenáct projektů částkou 325 900 Kč.
Dalšími programy financovanými prostřednictvím
Dotačního fondu Libereckého kraje, kterými v roce 2016 Liberecký kraj podporoval oblast školství
a mládeže, byl program 4.1 – Podpora volnočasových aktivit, ve kterém se rozdělovalo téměř 2,35
milionu korun, program 4. 3 – Specifická primární
prevence rizikového chování, kde bylo připraveno
250 tisíc korun a program 4.7 – Podpora kompenzačních pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními se 1,5 miliony korun. Celkem bylo v Dotačním
fondu Libereckého kraje v oblasti podpory školství
a mládež, včetně programu 4.4 – Soutěže a podpora talentovaných dětí a mládeže, alokováno
4,4 milionu korun. Na Krajský úřad Libereckého kraje bylo doručeno 177 žádostí o poskytnutí dotace,
z nichž 120 nejlépe hodnocených bylo následně pod-

V lednu 2016 podal Liberecký kraj projektovou
žádost projektu „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji“ do výzvy Operačního programu
Potravinové a materiální pomoci, kterou vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV)
v prosinci 2015. V projektu bylo zapojeno celkem
23 příspěvkových organizací z celého Libereckého
kraje a bezplatné stravování bylo poskytnuto celkem 165 dětem a žákům. Cílem projektu je zabezpečit školní stravování dětem mateřských škol a žákům základních škol (případně žákům víceletých
gymnázií odpovídajících ročníků – nižší stupeň gymnázia) ze sociálně slabých rodin ve věku 3–15 let
navštěvujících školu, které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi v rozhodném období
Oceňování mladých talentů
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Liberecký kraj každoročně u příležitosti 28. března,
výročí dne narození Jana Ámose Komenského, pořádá slavnostní setkání spojené s oceněním vybraných pedagogických pracovníků ze škol a školských
zařízení působících na území Libereckého kraje.
čtrnáctý ročník této společenské akce proběhl
30. března 2016 v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje. Oceněno bylo 21 pedagogů ze všech
typů a stupňů škol a oblastí Libereckého kraje.

zdařilejší zůstane ve sbírkách Severočeského muzea
a ostatní díla byla darována školám, ve kterých díla vznikala. Akce byla financována z rozpočtu Libereckého
kraje částkou převyšující jeden milion korun a současně byly jednotlivé dílny podpořeny formou patronátu významnými firmami z regionu (Ajeto spol.
s r.o. Czech GlassCraft; Astera s.r.o.; ČESKÁ MINCOVNA, a.s.; EGERMANN, s.r.o.; GRANÁT, družstvo
umělecké výroby, Turnov; Hejral Kov a šperk; Ing.
Henry Kyncl – Komerční slévárna šedé a tvárné litiny
Turnov; Jaroš – sklářská huť; Lasvit, s.r.o.; Lhotský,
s.r.o.; LUCID, spol. s r.o.; Moser, a.s.; POLPUR, spol.
s r.o.; PRECIOSA ORNELA, a.s.; PRECIOSA LUSTRY,
a.s.; STEINEL TECHNIK, s.r.o.; JIŘÍ UHLÍŘ (Tiskárna Irbis); TGK – Technika, sklo a umění s.r.o.; Zlatnictví
Ulbrych).

Resort školství ve spolupráci s šesti uměleckoprůmyslovými školami a Severočeským muzeum v Liberci
realizoval v září 2016 pátý ročník mezinárodního
trienále Sympozium uměleckoprůmyslových škol.
Ve středních školách bylo připraveno a otevřeno
celkem šestnáct uměleckých dílen se zaměřením
na zpracování skla, kovů, drahých kamenů a dalších materiálů. Sjednocujícím tématem bylo pro
mladé umělce téma HORIZONTY. Výsledkem týdenního tvoření 78 účastníků z Libereckého kraje,
Polska, Německa a Slovenska byla umělecká díla,
z nichž šestnáct vybraných odbornou porotou jako nej-

Již tradiční veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA MYJOB Liberec 2016 se uskutečnil ve
dnech 13.–15. 10. 2016 v liberecké Home Credit Aréně. Na ploše arény se veřejnosti prezentovalo téměř
120 vystavovatelů z řad středních a vysokých škol,
učilišť, vzdělávacích společností, firem hledajících
nové pracovníky, personálních agentur, internetových portálů s nabídkou práce a specialistů z oblasti
pracovního trhu a vzdělávání. Akci během tří dnů
navštívilo přes 11 000 zájemců o práci a vzdělání.
Liberecký kraj, jako každý rok, finančně podpořil
dopravu žáků posledních dvou ročníků základních

pořeno. Ve své činnosti tak byl podpořen například
zapsaný spolek Centrum pro rodinu NÁRUČ, který
nabízí kvalitně strávený volný čas dětem z Turnovska nebo Základní škola Český Dub, která získala
finanční podporu na projekt Komplexní program
specifické primární prevence.

Veletrh EDUCA

mimolibereckých škol. Celkem bylo školám, které si
požádaly o finanční podporu na dopravu, vyplacena částka ve výši 137 181 Kč. Vedle největšího veletrhu v severních Čechách EDUCA MYJOB proběhly
i tradiční regionální přehlídky středních škol, tzv.
Burzy středních škol, v Turnově a České Lípě.
Ke konci roku 2016 již podruhé Liberecký kraj
spoluorganizoval setkání žákovských parlamentů
pořádaných Konzultačním centrem pro žákovské
parlamenty při ZŠ a MŠ Raspenava ve spolupráci se
ZŠ a MŠ Zákupy a Centrem pro demokratické učení
o. s. Akce uspořádané v sídle Krajského úřadu Libereckého kraje se účastnilo téměř 120 žáků a 20 pedagogů, kteří si vzájemně vyměnili zkušenosti z působení žákovských parlamentů ve školách a zároveň
představili projekty školních parlamentů.

Sympozium uměleckoprůmyslových škol 2016
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V lednu 2016 započal svou realizaci projekt Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje (projekt KAP LK) (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0
.0/15_002/0000002), který je realizovaný v rámci výzvy č. 02_15_002 v prioritní ose 3 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jedná se o základní nástroj pro řešení oblasti vzdělávání s ohledem
na čerpání prostředků z Evropských strukturálních
a investičních fondů (především z OP VVV a IROP).
Hlavní cíle tohoto projektu byly představeny v rámci
Úvodní konference k tomuto projektu, která se konala 17. února 2016 na Krajském úřadu Libereckého
kraje. V průběhu prvního roku realizace projektu
vznikl jeden ze stěžejních výstupů, a to koncepční
dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Li-

bereckého kraje I. (KAP LK I.). Tento dokument však
nelze chápat jako novou strategii v území, jeho principem je stavět na tom, co v kraji již vzniklo (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje, RIS 3 – Strategie inteligentní
specializace, Sektorová dohoda, v případě Libereckého kraje v oblasti sklářského průmyslu, aktivity
RAP zaměřené na oblast vzdělávání) a využít těchto výstupů při diskuzi s partnery v území, příp. po
dohodě partnerů v území tyto výstupy přenést do
zacílených a konkrétních aktivit. KAP řeší prioritně
střední a vyšší odborné vzdělávání, některá témata
jsou však průřezová a zahrnují i oblast předškolního
a základního vzdělávání.
Při tvorbě KAP LK I. spolupracoval realizační tým
projektu KAP LK se skupinami odborníků – tzv. odbornými minitýmy. Celkem bylo utvořeno deset minitýmů – ustanoveny pro každé z klíčových témat.
V průměru bylo zapojeno 8–10 členů v každém minitýmu. Realizováno bylo celkem 21 setkání odborných minitýmů. Dále se na finální podobě KAP LK
I. podíleli i ředitelé SŠ a VOŠ v LK bez ohledu na
zřizovatele, členové Pracovní skupiny Vzdělávání
a v neposlední řadě také členové Regionální stálé
konference.
V rámci projektu byl v říjnu 2016 realizován také
průběžný workshop s řediteli SŠ a VOŠ v LK. V průběhu daného workshopu byla především představena tvorba a výsledná podoba Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I.
Dále byla vysvětlena tvorba Školních akčních plánů
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Tělovýchova a sport

a Plánů aktivit (ŠAP, PA). Součástí daného programu byly také aktuální informace k chystaným šablonám pro ŠŠ a VOŠ a připravovaným výzvám IROP.
Kromě výše zmíněného byly pro ředitele také připraveny interaktivní workshopové vstupy k některým klíčovým tématům Krajského akčního plánu.

Zastupitelstvem Libereckého kraje schválená Strategie podpory sportu a tělovýchovy 2014–2016 zaručuje
každoročně pro oblast sportu a tělovýchovy alokaci
minimálně 30 milionů korun v rozpočtu Libereckého
kraje, které jsou rozdělovány dle určených priorit do
tří oblastí – dotační fond, přímá podpora sportovních
subjektů a aktivity zajišťované přímo Libereckým krajem. V roce 2016 bylo nakonec pro oblast sportu a tělovýchovy vyčleněno více než 66 milionů korun.

Liberecký kraj v předchozích letech realizoval v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost celkem tyto globální granty:
• Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji
I a II (oblast podpory 1.1),
• Rovné příležitosti dětí a žáků v Libereckém kraji
I a II (oblast podpory 1.2),
• Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji I a II (oblast podpory 1.3),
• Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém
kraji (oblast podpory 3.2).
V roce 2016 již byla ukončena fáze realizace u všech
grantových projektů v rámci těchto Globálních grantů a projekty jsou ve fázi udržitelnosti. Liberecký
kraj i nadále podporoval příjemce ukončených projektů konzultacemi ohledně průběhu projektů ve
vazbě na dodržení pravidel operačního programu.
Prováděl kontroly na místě udržitelnosti projektů
a administrativní kontroly monitorovacích zpráv
o udržitelnosti.
V rámci Operačního programu Zaměstnanost, cílené výzvy na regionální projekty paktů zaměstnanosti v partnerství s Úřadem práce ČR, získal dotaci
projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005659 Snadněji
do práce s Paktem zaměstnanosti Libereckého kraje. Do projektu jsou zapojeny střední školy a Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
příspěvková organizace. Projekt je zaměřen na
zvýšení zaměstnanosti osob bez práce a na aktivizaci ekonomicky neaktivních osob ve věku nad
50 let, se zdravotním postižením a na mladé ve věku
15–24 let s primárním zaměřením na osoby předčasně opouštějící vzdělávací systém.
Již od roku 2010 realizuje Liberecký kraj „Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných
Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání“, který od školního roku 2016/2017 finančně
podporuje motivačními a prospěchovými stipendii
žáky čtrnácti tříletých řemeslných oborů a dvou
oborů maturitních. Deset středních škol zapojených
do programu čerpalo pro potřeby stipendijního
programu v roce 2016 celkem 2 287 625 Kč. V témže
roce se podařilo uzavřít třístrannou smlouvu mezi
Libereckým krajem, Střední uměleckoprůmyslovou
školou sklářskou, Železný Brod, a Preciosou, a.s.,
kterou se tyto smluvní strany domluvily na spolupráci při realizaci Stipendijního programu. Na zá-
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jeho podmínkách, a dostalo se jim podrobného návodu, jak správně vyplnit žádost.
Celkově bylo v daných výzvách podpořeno 343 projektů a rozděleno více než 24 milionů Kč. Mezi
významné finančně podpořené subjekty patřily
FC Slovan Liberec – mládež, Tělovýchovná jednota
Bižuterie Jablonec nad Nisou, TJ VK DUKLA LIBEREC,
z.s, a další.

Finanční částky určené pro oblast sportu a tělovýchovy ve formě dotací v letech 2009-2016
Veletrh EDUCA MYJOB

kladě této smlouvy se od školního roku 2016/2017
zařadil mezi finančně podporované obory i maturitní obor Technologie silikátů, jež je vyučován právě na Střední uměleckoprůmyslové škole
sklářské v Železném Brodě. Preciosa, a.s., se tak
podílí na financování nákladů spojených s vyplácením motivačních a prospěchových stipendií žákům studující tento nově přidaný obor. Preciosa,
a.s., se tak stala již druhým zaměstnavatel, který
se do Stipendijního programu Libereckého kraje
zapojil. První společností, která se do stipendijního programu zapojila, bylo Zemědělské obchodní
družstvo Brniště (ZOD Brniště). To podporuje obory Zemědělec – farmář a Agropodnikání, které se
vyučují na Střední škole hospodářské a lesnické,
Frýdlant.
Na provozní neinvestiční výdaje bylo školám a školským zařízením zřizovaných krajem poskytnuto
více než 260 milionů Kč a na rekonstrukce a údržbu
majetku více než 123 milionů Kč. V roce 2016 byla
zahájena oprava části fasády objektu školy Střední průmyslové školy v České Lípě za 6 mil. Kč. Dále
byla zahájena akce „Výměna otvorových výplní“
u objektu Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železné Brodě za 14 mil. Kč. Byla dokončena
rekonstrukce výtahu u Střední průmyslové školy
technické v Jablonci nad Nisou. Z rozpočtu Libereckého kraje byly poskytnuty finanční prostředky
ve výši 11,5 mil. Kč na obnovu fasády u Střední odborné školy v Liberci, tato akce se bude realizovat
v roce 2017. V roce 2016 byla dokončena oprava
střechy objektu odborných dílen v ulici Podhorská
u Střední školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou za 1,8 mil. Kč. V roce 2016 byla také zahájena
příprava projektů center odborného vzdělávání
u osmi vybraných středních škol.

V rámci dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti
podpory č. 4 B) Tělovýchova a sport bylo v roce 2016
vyhlášeno pět výzev v programech 4.21 Pravidelná
činnost sportovních a tělovýchovných organizací, 4.26
Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních klubech 2016, 4.20 Údržba provoz a nájem
sportovních zařízení, 4.23 Sportovní akce, 4.22 Sport
handicapovaných.
Pro žadatele o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje byl v březnu 2016 uspořádán seminář. Hojná
účast na tomto semináři potvrdila, že mezi sportovními subjekty je o dotace z oblasti sportu a tělovýchovy velký zájem. Přítomní zájemci o dotaci se na
semináři dozvěděli více informací o dotačním titulu,

Resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti dále podpořil sport v Libereckém kraji
finančními prostředky z tzv. přímé podpory z rozpočtu Libereckého kraje. Bylo podpořeno ve třech
dotačních programech (Mimořádné sportovní akce,
Vybrané sportovní akce, Sportovní infrastruktury
a servisní centra sportu) 35 projektů částkou
5 817 000 Kč. Formou individuálních dotací bylo
podpořeno 60 projektů v celkové výši 17 995 000 Kč.
Mezi nejvýznamnější finančně podpořené sportovní
akce patřily 49. Jizerská padesátka, Memoriál Ludvíka Daňka 2016, Tenisový turnaj SVIJANY OPEN 2016,
SUPER BALL LIBEREC 2016, Podpora volejbalového klubu Dukla Liberec nebo Podpora činnosti SKP
Kornspitz Jablonec.
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Další část finančních prostředků ve výši 2 miliony Kč
byla určena k zajištění účasti sportovní reprezentace Libereckého kraje na Hrách VII. zimní olympiády
dětí a mládeže České republiky 2016 v Ústeckém kraji. Liberecký kraj reprezentovalo v osmi sportovních
a dvou doprovodných disciplínách 74 sportovkyň a
sportovců, kteří přivezli 32 cenných kovů, což bylo
nejvíce ze všech krajských výprav. Z nich bylo dvanáct zlatých, třináct stříbrných a sedm bronzových
medailí. Nejúspěšnější disciplínou se stalo běžecké
lyžování, v kterém nominovaní získali osm zlatých,
tři stříbrné a dvě bronzové medaile. Po třech zlatých
medailích z dětské olympiády si přivážejí právě běžci
na lyžích Nela Půbalová a Jiří Tuž.
V roce 2016 obdržel Liberecký kraj od Českého olympijského výboru peněžní dar ve výši 2 948 934 Kč.
Tyto finanční prostředky byly převedeny do Dotačního programu na podporu sportovní činnosti dětí
a mládeže, čímž došlo k navýšení alokované částky
v tomto programu. Mezi 101 sportovních subjektů,
které se systematicky věnují sportu dětí a mládeže,
bylo rozděleno více než 10 milionů korun.

Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016
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Hry VII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2016
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Doprava

Rozdělení stavu povrchu vozovek silnic II. a III. třídy ve vybraných obcích v Libereckém kraji k 31. 12. 2016

Liberecký kraj se již od roku 2003 intenzivně na úrovni zastupitelstva zabývá prevencí v oblasti zvyšování
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
Ve schválené strategii bezpečnosti silničního provozu,
jsou vytyčeny různé aktivity z oblasti lidského činitele
a pozemních komunikací, jejichž základním cílem je
snižování počtu dopravních nehod, a zejména jejich
následků, na pozemních komunikacích všech kategorií. Dokument je pravidelně rozpracováván do ročního plánu aktivit. Informace o strategii i aktivitách jsou
k dispozici na stránkách www.bezpecnenasilnicich.cz.

Přes všechna opatření umírají často na silnicích nevinní
lidé. V roce 2016 zahynulo na silnicích Libereckého kraje
19 osob při 4 094 dopravních nehodách. Pozornost resortu dopravy byla v loňském roce opět nasměrována na
oblast zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, a zejména na oblast lidského činitele, který je
příčinou drtivé většiny dopravních nehod. Značná pozornost byla věnována místům na silniční síti, na kterých docházelo k dopravním nehodám. Prioritou kraje je zklidňování dopravy v intravilánech obcí a zvyšování bezpečnosti
provozu na extravilánových úsecích krajských silnic.

Porovnání celkového počtu dopravních nehod v Libereckém kraji v letech 2007 až 2016
Dopravní nehody

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Česká Lípa

1 922

1 737

1 276

971

910

1 052

1 173

1 098

1 224

1 205

Jablonec nad Nisou

1 593

1 309

753

669

655

621

621

612

667

656

Liberec

3 329

2 962

1 751

1 632

1 535

1 721

1 532

1 376

1 472

1 678

Semily

1 149

1 080

586

592

520

465

462

486

526

555

Liberecký kraj

7 993

7 088

4 366

3 864

3 620

3 859

3 788

3 572

3 889

4 094

Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém
kraji je vyhodnocován každoročně na základě sběru poruch vozovek. Sběr poruch vozovek a sledování
oprav vozovek je prvním krokem k sestavení podkladů pro plán údržby a oprav. Poslední sběr dat poruch
vozovek na silnicích Libereckého kraje byl proveden
v roce 2016 celé síti silnic II. třídy tj. přibližně 490 km
a na cca 1/2 silnic III. třídy, tj. přibližně 800 km. Po detailním zpracování poruch na každém úseku byla provedena jejich sumarizace do skupin se stejným charakterem
porušení odpovídající i stejné technologii údržby, respektive opravy. Z analýzy poruch na základě TP 87 je
následně provedeno zatřídění jednotlivých úseků sledované silniční sítě do pěti kategorií dle stavu porušení
od hodnocení stavu „výborný“ po „havarijní“. Pro zatřídění úseků je rozhodující procento porušení plochy
v úseku poruchou s největším – rozhodujícím rozsahem
poruch. Z hodnocení vyplývá, že 631,47 km (30,41 %)
silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji je hodnoceno jako

havarijní a u přibližně 357,95 km (17,24 %) silnic je jejich stav nevyhovující, tedy takový, že silnice nesplňují podmínky provozní způsobilosti ze strany výskytu
poruch a je třeba provést jejich opravu nebo údržbu.
Z výše uvedeného vyplývá, že v Libereckém kraji je
přibližně 47,5 % silnic II. a III. třídy v nevyhovujícím
nebo dokonce havarijním stavu, což je oproti minulému roku zlepšení, neboť v předchozím roce toto procento přesahovalo 50 %.
U silnic II. třídy průměrná známka stavu povrchů vozovek činila 3,04, což je oproti roku 2015, kdy známka činila 2,98 částečné zhoršení. Nejhorší stav povrchů silnic
II. třídy byl v roce 2013, kdy průměrná známka byla 3,21.
U silnic III. třídy činila průměrná známka stavu povrchů
vozovek 3,32 což je oproti roku 2015, kdy známka činila 3,53, mírné zlepšení. Pozitivem je, že se podařilo
výrazně snížit délku havarijních úseků o 126 km a zvýšit
o 69 km délku úseků výborných.

Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji v letech 2010 až 2016
Silnice II. a III. třídy (délka v km)

Stav povrchu
vozovek

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Výborný

447,169

230,197

183,551

190,748

164,797

214,904

268,853

Dobrý

397,198

566,456

574,652

554,159

580,211

570,792

554,534

Vyhovující

399,604

283,428

250,478

245,938

264,481

247,702

264,000

Nevyhovující

425,999

357,561

338,109

306,471

294,304

267,731

357,949

Havarijní

423,428

656,164

746,418

779,823

771,814

775,521

631,475

2 093,398

2 093,806

2 093,208

2 077,139

2 075,607

2 076,650

2 076,811

Celkem
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Rok 2016 byl prvním rokem, kdy po povodních v roce
2010 a 2013 nemusel Liberecký kraj alokovat finanční
prostředky na odstraňování povodňových škod. V roce
2016 Liberecký kraj za finanční pomoci Státního fondu
dopravní infrastruktury v celkové výši 127,894 mil. Kč,
realizoval celkem padesát stavebních akcí, za které dodavatelům uhradil částku ve výši 365 mil. Kč. Mezi největší akce patřily Silnice III/28116 Borek – Troskovice, Silnice III/27250 ulice Liberecká, Chrastava, Silnice III/28115
Troskovice (Krčák, Vidlák), Silnice III/28626 Benecko
a Silnice III/2923 Chuchelna. Liberecký kraj rovněž
v roce 2016 začal čerpat finanční prostředky z Integrovaného regionálního operačního programu, a to konkrétně na akci Silnice II/270 Jablonné v Podještědí (od
železničního přejezdu po x s I/13).
V roce 2017 se se bude Liberecký kraj soustředit právě
na čerpání finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu, kdy by měla proběhnout realizace tří projektů, kterými jsou Silnice II/273
úsek hranice kraje – Okna, Okružní křižovatky II/292
a II/289 Semily, ulice Brodská, Bořkovská (vč. humanizace), Silnice II/293 Jilemnice, humanizace. Zahájeny
budou i rekonstrukce pěti úseků silnic ve Frýdlantském
výběžku, na které byla získána dotace z česko-polského
programu INTERREG. Dále by měl Liberecký kraj obdržet dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury
v celkové výši minimálně 85 mil. Kč a další opravy a rekonstrukce jsou plánovány z vlastního rozpočtu, kde by
mezi největší akce roku 2017 měly patřit realizace akcí
Silnice III/29022 Hrabětice – Josefův Důl, Silnice III/29047
Desná (protržená přehrada), Silnice III/28115 Troskovice –
hranice kraje. Celková částka, která bude alokována
v roce 2017 na opravy a rekonstrukce silnic, by se měla
pohybovat ve výši přibližně 650 mil. Kč.
Od roku 2003 zajišťují kraje dopravní obslužnost a hradí dopravcům ztrátu (kompenzaci), která vzniká pro-

vozem stanoveného rozsahu veřejné drážní osobní
dopravy a veřejné linkové dopravy. Na základě optimalizačních kroků a propojení jednotlivých druhů
doprav se podařilo přes rostoucí ceny vstupních nákladů udržet stejný rozsah dopravy jako v předchozích letech a v některých oblastech nabídku spojení
i rozšířit. Neopomenutelnou skutečností je i podíl
obcí, které na úhradu ztráty přispěly a od roku 2009
i podíl státu na úhradu regionální železniční dopravy. Pro rok 2016 byla na dopravní obslužnost rozpočtována částka ve výši téměř 626,66 mil. Kč (včetně
účelové dotace z MD ve výši cca 94,24 mil. Kč), která
byla na základě uzavřených smluv o veřejných službách v přepravě cestujících veřejnou linkovou a drážní dopravou s Libereckým krajem vyplacena celkem
deseti dopravním společnostem (osm autobusových
a dva drážní dopravci) a dále dvěma městům a jednomu dopravnímu sdružení obcí na základě uzavřených
smluv o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti. Cestující veřejnosti bylo za rok 2016 nabídnuto
18,241 mil. km kolejové a silniční veřejné dopravy.
Od prosince 2010 je zajištěn provoz vlaků na mezinárodní trati Liberec – Hrádek n. N. – Zittau (Sasko)
– Varnsdorf (Ústecký kraj) – Seifhennersdorf (Sasko)/Rybniště (Ústecký kraj) moderními jednotkami
Desiro na osobních vlacích pod obchodním názvem
TRILEX – dopravce Die Länderbahn GmbH (původní
název Vogtlandbahn-GmbH) byl prvním dopravcem
v Libereckém kraji, se kterým byla uzavřena smlouva
na základě výběrového řízení. Na základě výsledků
dalšího výběrového řízení je od prosince 2011 pod
hlavičkou Českých drah, a.s. zajištěn provoz na tratích Jizerskohorské železnice novými moderními jednotkami Stadler. Od poloviny prosince 2014 začala
na základě výběrového řízení realizovaného ve spolupráci s německými partnery provozovat společnost
Die Länderbahn GmbH (původní název Vogtland-
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bahn-GmbH) spěšné vlaky na lince RegionalExpres 2
Žitava–Liberec. V prosinci 2015 ukončila svoji platnost smlouva s dopravcem GW Train Regio a.s., který
od roku 2010 zajišťoval provoz vlaků na trati z Kořenova do Szklarske Poreby ve spolupráci s polským
dopravcem Przewozy Regionalne. Od prosince 2015
je provoz na této trati zajišťován dopravcem České
dráhy, a.s. v rámci vysoutěžené smlouvy na Jizerskohorskou železnici, a to přímými vlaky Stadler
z Liberce. Liberecký kraj tak v roce 2016 objednával dopravní obslužnost vlaky regionální dopravy
u dvou dopravních společností na základě celkem
čtyř smluv (dvěma s Českými dráhami a dvěma se
společností Vogtlandbahn-GmbH/Die Länderbahn
GmbH) v objemu 4,060 mil. vlkm.

O zrušení zadávacího řízení této zakázky rozhodlo
Zastupitelstvo Libereckého kraje v listopadu 2016,
a to z důvodu nemožnosti dalšího pokračování v zadávacím řízení.
S ohledem na dlouhotrvající řízení u Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže a ukončení platnosti původních smluv k 31. 12. 2014 byl kraj nucen
v takto vzniklé mimořádné situaci zajistit dopravní
obslužnost uzavřením smluv na přechodné období
s platností od 1. 1. 2015, a to uzavřením smluv se
stávajícími dopravci BusLine a.s., ČSAD Liberec, a.s.
a ČSAD Česká Lípa a.s. Smlouvy na přechodné období byly uzavřeny s platností do 31. 12. 2016 s možností opčního prodloužení dvakrát o jeden rok.
Stejně jako v letech minulých uzavřel Liberecký kraj
i v roce 2016 smlouvy s autobusovými dopravci
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o., COMPAG CZ s.r.o.,
KAD spol. s r.o., Okresní autobusová doprava Kolín,
s.r.o. a OSNADO spol. s r. o.

V oblasti autobusové dopravy se ani v roce 2016
nepodařilo úspěšně dokončit výběrové řízení na
zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
dopravou (veřejná zakázka na období 2014–2024).

Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje – celkem, rok 2016
Počet

Počet

Zajištění DO

Zajištění DO

Zajištění DO

DO veřejnou dopravou

obyvatel kraje

obcí

autobusem i vlakem

pouze autobusem

pouze vlakem

nezajištěna vůbec

X

X

X

S

N

S

N

S

N

X

S

N

Počet obcí
438 851

215

Legenda k tabulce: DO - dopravní obslužnost veřejnou dopravou; X - pracovní den; S - sobota; N - neděle

Cyklistická doprava
V roce 2016 byl podán projekt „Kolem kolem Jizerek“
do Výzvy pro individuální projekty – prioritní osa 2 programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko. Bohužel na základě pochybení polského partnera byl projekt na základě administrativního hodnocení vyloučen
z dalšího hodnocení. Projekt má zaměření na cyklistické zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví
v oblasti Jizerských hor. Projekt bude znovu s opravou
podán v březnu 2017. Pokud již vše proběhne hladce,
hlavní aktivity se budou realizovat v roce 2018.
Další projekt v oblasti zkvalitnění cyklistické infrastruktury v oblasti Českolipska a Šluknovského výběžku „Za
společným dědictvím na kole i pěšky“ je připraven ve
spolupráci s Ústeckým krajem a saskými partnery a byl
podán do Výzvy pro individuální projekty – prioritní
osa 2 Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020. Projekt z nedostatku finanční
alokace je zařazen v zásobníku projektů.
V tomto roce byl naplňován akční plán pro období
2015–2016 programového dokumentu pro rozvoj cyklodopravy v Libereckém kraji „Program rozvoje Libereckého kraje na roky 2015 až 2020“ a bylo zadáno zpracování Vyhodnocení naplňování akčního plánu 2015–2016.
V dotačním fondu byly vyhlášeny dva programy k předkládání žádostí o dotaci – 6.1 Rozvoj cyklistické dopra-

84
Resort dopravy

vy a 6.3 Podpora projektové přípravy pro rozvoj strategických směrů cyklodopravy v LK. Alokace nebyly
vyčerpány a tak byly znovu vyhlášeny dva programy –
6.1 na podporu výstavby, údržby a opravy komunikací
pro cyklodopravu a 6.3 Podpora projektové přípravy
budování a údržby areálů pro náročnou a extrémní
cyklistiku.
V roce 2016 byl nemalou částkou podpořen provoz cyklobusů a byla zahájena projektová příprava výstavby
cyklostezky v území, v oblasti Stožecké sedlo – Nová
Huť v katastru obce Svor a příprava na proznačení dálkově trasy č. KČT 17 Greenway Jizera.

RESORT
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Hlavní cíl dopravní politiky kraje
Kvalitní dopravní infrastruktura, optimalizovaná dopravní obslužnost území s ohledem na životní prostředí, napojení Libereckého kraje na republikovou
a evropskou dopravní síť, zkvalitnění stávající dopravní
infrastruktury jako prostředku rozvoje dalších oblastí
společenského života, především ekonomického rozvoje, cestovního ruchu, zemědělství a venkova, maximální možné vyrovnání rozdílů v úrovni dopravní
infrastruktury mezi oblastmi v kraji a optimalizování
dopravní obslužnosti území veřejnou dopravou.
Patnáctým rokem byla aktualizována „Analýza stavu
dopravy na území Libereckého kraje“, která je k nahlédnutí na www.kraj-lbc.cz.
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Sociální věci
Oddělení sociální práce
Ve všech agendách zajišťovaných v rámci výkonu
přenesené působnosti oddělení navázalo na úspěšnou práci z minulých let a pokračovalo v nastaveném
trendu rozvoje. Velká pozornost byla věnována zejména náhradní rodinné péči, zkvalitňování přípravy
budoucích osvojitelů a pěstounů, zvyšování úrovně
metodické činnosti vůči obcím. Průběžně se dařilo
zvyšovat počet pěstounů na přechodnou dobu
a tím zajišťovat ohroženým dětem kvalitní individuální péči. V oblasti práce s národnostními menšinami
a cizinci došlo k navázání komunikace a dlouhodobější spolupráce s vietnamskou menšinou. Oddělení zahájilo realizaci dvou projektů financovaných
z Operačního programu Zaměstnanost. V prvé řadě
se jedná o projekt nazvaný „Podpora a rozvoj služeb pro rodinu a děti v LK“, který přinese tříletou
podporu sociálně aktivizačních služeb pro rodiny
a děti a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.
Cílem projektu je zejména posílení kapacity vybraných sociálních služeb a optimalizace krajské sítě
služeb. Podpora vybraných druhů služeb ve svém
důsledku povede ke kvalitnějšímu fungování rodin
a slouží jako prevence sociálního vyloučení. Druhý
projekt nazvaný „Nastavení systémové podpory rodin s dětmi v LK“ je zaměřen na podporu odborníků
při práci s rodinou a jeho hlavním cílem je navázaní
spolupráce mezi všemi subjekty péče o rodinu. Jeho
další významnou aktivitou je nastartování rodinné
politiky v Libereckém kraji a vytvoření strategického dokumentu Rodinná politika v Libereckém kraji.
I v roce 2016 pokračovala spolupráce s Agenturou
pro sociální začleňování, která obcím primárně pomáhá s problematikou sociálně vyloučených lokalit
a partnerství navázala další dvě města – Nový Bor
a Tanvald. Ve spolupráci s Agenturou byly zahájeny
práce na strategických plánech sociálního začleňování a příprava konkrétních projektů.
Oddělení příspěvkových organizací
Nadále je pokračováno v procesu transformace a humanizace příspěvkových organizací resortu. Aktivně
jsou do procesu zapojena zařízení Domov Sluneční
dvůr, příspěvková organizace, Domov a Centrum
denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, a APOSS Liberec, příspěvková organizace.
V roce 2016 byly realizovány následující investiční akce:
•

•

Centrum intervenčních a psychosociálních
služeb Libereckého kraje, příspěvková
organizace – zpracování projektové
dokumentace k projektu „Snížení energetické
náročnosti budovy ve Dvorské 445“
DD Sloup v Čechách, příspěvková
organizace – zpracování projektové
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•
•

•
•
•

dokumentace k projektu „Snížení energetické
náročnosti levého a pravého předzámčí –
Domov důchodců Sloup v Čechách, p. o.“
DD Sloup v Čechách, příspěvková organizace –
obnova zařízení kuchyně a prádelny
DD Velké Hamry, příspěvková organizace –
pořízení nového vícemístného vozidla pro
klienty zařízení (mikrobus VW Transporter
Kombi)
DD Velké Hamry, příspěvková organizace –
pořízení automobilu Peugeot Partner
DD Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková
organizace – rekonstrukce rozvodu
a úpravny vody
DD Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková
organizace – pořízení automobilu

V průběhu roku 2016 došlo ke zřízení nové příspěvkové organizace Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, a následnému převodu majetkových
práv mezi statutárním městem Liberec a Libereckým
krajem. Dětské centrum zabezpečuje komplexní
zdravotně-sociální a výchovnou péči v nepřetržitém
provozu dětem od narození do tří let věku, jejichž
duševní a tělesný vývoj je ohrožen nebo narušen
z důvodů zdravotních nebo sociálních, a jimž nelze
zajistit řádnou péči v rodinném prostředí.

působnosti, vykonali padesát kontrol financování
subjektů poskytujících sociální služby, přičemž bylo
zkontrolováno 77 služeb na místě. Většina těchto
kontrol skončila bez zjištěných závad. Nastavenou
kontrolní činností registračních podmínek v rámci
přenesené působnosti se daří eliminovat nedostatky
v plnění povinností registrovaných sociálních služeb,
které poskytovatelům ukládá zákon 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Rok 2016 byl rokem příprav na realizaci projektů
spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost. Oddělení připravilo žádosti na dva projekty, na
které kraj obdržel od Ministerstva práce sociálních
věcí rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekty nesou názvy„Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro
osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“
a „Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém
kraji“. Projekty budou podpořeny z Operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu celkovou
částkou 127,5 mil. Kč.

V rámci metodické podpory poskytovatelů sociálních
služeb a obcí oddělení uspořádalo dva odborné semináře na téma „Právní rámec financování sociálních služeb“.
V roce 2016 byly realizovány tyto významné akce
a činnosti:
•
•

•
•
•

16. 3. 2016 � Velikonoční trhy – výstava
a prodej výrobků zařízení sociálních služeb
Libereckého kraje
6. 5. 2016 – 8. 5. 2016 � Víkendové setkání
pro pěstouny na přechodnou dobu, kteří
jsou zařazeni v evidenci úřadu, v obci
Bedřichov v Jizerských horách
6. 10. 2016 � Den seniorů
23. 11. 2016 � Vánoční trhy – výstava a prodej
výrobků zařízení sociálních služeb
Libereckého kraje
17. 12. 2016 � Vánoční koncert pro pěstouny
ve Slavnostním vestibulu Severočeského
muzea v Liberci

Dále došlo, v souvislosti s přestěhováním organizace,
k přejmenování zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace, na OSTARA, příspěvková organizace.
Oddělení rozvoje a financování sociálních služeb
Liberecký kraj každoročně vyhlašuje několik dotačních titulů na podporu financování sociálních služeb.
Jedním z dotačních titulů, který administruje oddělení rozvoje a financování sociálních služeb je tzv.
předfinancování sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje, kdy je krajem pro potřebné sociální
služby rozdělována finanční podpora pro období,
kdy ještě nejsou k dispozici finanční prostředky ze
státního rozpočtu. V rámci dotačního titulu kraj
podpořil sto sociálních služeb.
Další významnou zdrojovou položkou pro podporu
financování sociálních služeb, kterou oddělení spravuje, je finanční podpora z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu. Včetně dofinancování kraj rozdělil
v tomto dotačním titulu 368 mil. Kč mezi 217 sociálních služeb.
V roce 2016 pracovníci oddělení, v rámci kontrolní
činnosti samostatné působnosti i přenesené působnosti, vykonali velké množství kontrol u samotných
poskytovatelů sociálních služeb. V rámci samostatné
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Odbor správní, právní a kontroly
Správní odbor
Správní odbor v roce 2016 vykonával svěřené pravomoci v oblasti přenesené působnosti výkonu státní
správy podle Organizačního řádu Krajského úřadu
Libereckého kraje – agendu matrik a státního občanství, slavnostní obřady složení státoobčanského slibu
před ředitelem KÚ, výpisy z matriční spisovny; vidimace a legalizace, změny jména a příjmení, ověřování dokladů do ciziny, agendu veřejných sbírek a veřejnoprávních smluv, odvolací přestupkovou agendu
a řízení o rušení místa trvalého pobytu, agendu
krajského živnostenského úřadu (kontroly v oblasti
cen a regulace reklamy a odvolací agendu v řízeních
vedených obecními živnostenskými úřady), odvolací
agendu podle zákona o obcích, rozhodování o odvolání a stížnostech podle zákona 106/1999 Sb., atd.
V roce 2016 jsme se opět soustředili především na naplňování vize správního odboru a celého krajského
úřadu: aby byl výkon veřejné správy co nejkvalitnější nejen na krajském úřadě, ale také a možná především na všech 215 obcích LK. Prováděli jsme rozsáhlou odbornou pomoc a metodickou činnost vůči
obcím a obecním úřadům v rámci Liberecké kraje,
protože naším základním východiskem je postupně
sjednocovat výkon jednotlivých správních činností na
všech správních úřadech v LK. Proto byly organizovány semináře, prováděny kontroly a dohlídky, osobní
konzultace, byly vypracovány či doplněny písemné
metodické příručky atd., v tomto trendu budeme
pokračovat i v dalších letech. V průběhu roku jsme
připravili návrhy připomínek ke značnému počtu
návrhů nejrůznějších právních předpisů, když kraj je
oficiálním připomínkovým místem v rámci mezirezortního připomínkového řízení.

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
•

3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace a přehled všech výdajů, které povinný
subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona,
a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
•

•

•

•
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V průběhu roku 2016 byla podána jedna stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace. Směřovala proti výši úhrady nákladů za
mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací
a postup KÚ LK byl Ministerstvem vnitra potvrzen.

6. Další informace vztahující se k uplatnění tohoto
zákona

1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
V průběhu roku 2016 bylo podáno celkem
87 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění (dále jen
„zákon“).
V průběhu roku 2016 bylo vydáno pět rozhodnutí o odmítnutí žádosti (včetně odmítnutí
části žádosti).

V průběhu roku 2016 nebyla poskytnuta
žádná výhradní licence.

5. Počet stížností podaných podle §16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

Výroční zpráva o poskytování informací •
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2016
•

•

V průběhu roku 2016 nebyla předmětem
soudního přezkumu žádná rozhodnutí, týkající se vyřizování žádostí o informace orgány Libereckého kraje, žádné výdaje ani
náklady tedy Libereckému kraji nevznikly.

4. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence:

Jiří Němec, vedoucí správního odboru

Právní odbor

V průběhu roku 2016 nebylo podáno žádné
odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

•

V roce 2016 byla ve třech případech požadována
úhrada nákladů dle ustanovení § 17 zákona.
V souladu s ustanovením §5 zákona vydal
Krajský úřad Libereckého kraje základní
informace. Tento materiál je zpřístupněn
na internetových stránkách Libereckého
kraje na adrese www.kraj-lbc.cz.
Výroční zpráva byla projednána v radě kraje
dne 7. 2. 2017, číslo usnesení: 179/17/RK.

Odbor kontroly
Odbor kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje se skládá ze dvou oddělení: oddělení ekonomické kontroly a oddělení přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí. V roce 2016 zaměstnanci odboru
kontroly provedli celkem 517 kontrol, z toho 369
kontrol na úseku přezkoumání hospodaření ÚSC
a DSO (výkon přenesené působnosti), 17 kontrol
RUIAN (výkon přenesené působnosti), 24 kontrol
přímých nákladů na vzdělávání (výkon přenesené
působnosti) a 107 veřejnosprávních kontrol (výkon
samostatné působnosti).
Kontroly byly provedeny v souladu se schválenými
„Plány kontrolní činnosti“ v Radě LK a to vždy na
příslušná pololetí roku 2016. Oddělení ekonomické kontroly od 1. 9. 2016 nově zajišťuje v souladu
s platnou legislativou, tj. v současné době zákonem č. 320/2001Sb., zákonem č. 250/2000 Sb. a zákonem č. 255/2012 Sb. veřejnosprávní kontroly PO
na úseku školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.
Odbor kontroly, oddělení ekonomické kontroly dále od 1. 9. 2016 nově zabezpečuje i veškeré
kontroly přímých nákladů u obecních, krajských
a soukromých škol a školských zařízeních. Přímé
náklady na vzdělávání se poskytují na základě Vyhlášky MŠMT o krajských normativech č. 492/2005
a v součinnosti se zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákon § 161 ve znění pozdějších předpisů
a soukromé školy podle smluv o sepsání dotace
a podle zákona č. 306/1999 Sb. ÚZ 33353 – přímé
náklady na vzdělávání a dotace pro soukromé
školy ÚZ 33155.
1. Kontroly v přenesené působnosti
1.1 Kontroloři odboru kontroly, oddělení přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí provedli v prvním pololetí roku 2016 celkem 209 přezkoumání
hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí,
a to podle ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 420/2004
Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,
v platném znění. Odbor kontroly jednotlivá přezkoumání zabezpečil v zákonem stanoveném termínu a dle vypracovaného časového plánu, jenž
byl předán MF ČR. Přezkoumání hospodaření bylo
provedeno u:
•
•

187 obcí z celkového počtu 215,
22 dobrovolných svazků obcí.

Ve druhém pololetí roku 2016 provedli kontroloři
odboru kontroly celkem 160 dílčích přezkoumání
hospodaření obcí a dobrovolných svazků ob-

cí v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 zákona
č. 420/2004 Sb. Dílčí přezkoumání hospodaření
bylo provedenov tomto rozsahu:
•
•

137 obcí z celkového počtu 215,
23 dobrovolných svazků obcí.

Jednotlivé kontroly ÚSC a DSO byly provedeny na
základě žádostí doručených od ÚSC a DSO. Kontroly byly provedeny celkem devíti kontrolory včetně vedoucího oddělení přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí a vedoucí odboru kontroly. Pro zabezpečení objektivity, nezávislosti a zamezení podjatosti jednotlivých kontrolorů a kontrolních skupin,
jsou v pravidelných tříletých cyklech jednotliví
kontroloři a kontrolní skupiny u přezkoumávaných
ÚSC a DSO obměňováni. Ze strany odboru kontroly KÚ LK je tak zabezpečeno dodržování ustanovení §5 odst. 1-8 zákona č. 420/2004 Sb. a metodického doporučení MF ČR. Nedílnou součástí je kromě
provedení vlastního přezkoumání hospodaření ze
strany kontrolorů i poskytování metodické pomoci
jednotlivým územně samosprávným celkům.
1.2 Kontroloři odboru kontroly, oddělení přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí provedli v prvním
pololetí roku 2016 celkem devět kontrol u územních samosprávných celků v oblasti editace dat Registru územní identifikace, adres a nemovitostí
(„RUIAN“). Ve druhém pololetí roku 2016 provedli
kontroloři celkem osm kontrol u územních samosprávných celků v oblasti RUIAN.
1.3 Kontroloři oddělení ekonomické kontroly od
1. 9. 2016 v souladu s platnou legislativou, tj. na
základě Vyhlášky MŠMT o krajských normativech
č. 492/2005 a v součinnosti se zákonem č. 561/2004
Sb. školský zákon § 161 ve znění pozdějších předpisů a soukromé školy podle smluv o sepsání dotace
a podle zákona č. 306/1999 Sb. ÚZ 33353 – přímé
náklady na vzdělávání a dotace pro soukromé školy ÚZ 33155 provedli celkem 24 kontrol přímých nákladů na vzdělávání.
2. Kontroly v samostatné působnosti
2.1 Kontroloři oddělení ekonomické kontroly provedli v roce 2016 celkem 107 kontrol. Jednalo se
vždy o veřejnosprávní kontroly na místě, a to dle
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Z celkového počtu 107 kontrol bylo
provedeno a ukončeno např. 25 kontrol krajských
příspěvkových organizací, kontrolu odboru KÚ LK
na úseku evidence grantů, 41 kontrol čerpání poskytnutých účelových dotací, 9 kontrol v rámci
projektů OPVK (doba udržitelnosti, doba realiza-
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ce), 19 kontrol kotlíkových dotací, 12 kontrol příručních pokladen vč. hl. pokladny KÚ LK. Dále se
kontroloři účastnili jako členové kontrolních skupin i dalších kontrolních akcí. V případě zjištěných
nedostatků byla vždy ze strany kontrolovaného
subjektu přijata nápravná opatření.

dů dle vyhlášky č. 416 / 2004 Sb., v platném znění, dle níž se provádí zákon o finanční kontrole
ve veřejné správě č. 320/2001 Sb., v platném znění,
dále pro MV ČR zpracoval „Hodnotící zprávu k výsledkům kontrol výkonu přenesené a samostatné
působnosti za léta 2014–2016“.

Odbor kontroly KÚ LK kromě vlastní kontrolní činnosti zajišťuje i monitorovací činnost pro MF ČR.
Koordinuje a zpracovává roční zprávu o výsledcích
finančních kontrol ve spolupráci s územně samosprávnými celky Libereckého kraje v rámci Modulu
ročních zpráv (intranetový programový software
MF ČR), kterou doručuje MF ČR ve stanoveném
termínu včetně komentáře a tabulkových přehle-

V rozsahu své působnosti poskytoval odbor kontroly i konzultační a metodickou činnost pro odbory
KÚ LK a to zejména při výkonu veřejnosprávních
kontrol na místě, dále ve spolupráci s ekonomickým
odborem a resortními odbory poskytoval i konzultační a metodickou pomoc příspěvkovým organizacím, územně samosprávným celkům a dobrovolným
svazkům obcí Libereckého kraje.

Přehled příspěvkových organizací
Libereckého kraje k 31. 12. 2016
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace
Žitavská 2969, 470 01 Česká Lípa
Gymnázium, Mimoň, Letná 263, příspěvková organizace
Letná 263, 471 24 Mimoň
Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace
U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou
Gymnázium a Obchodní akademie, Tanvald, příspěvková organizace
Školní 305, 468 41 Tanvald
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530,
příspěvková organizace
Partyzánská 530/3, 460 01 Liberec 11
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 Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou, 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
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace
Jeronýmova 425/27, 460 07 Liberec
Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace
náměstí Osvobození 422, 470 01 Česká Lípa
Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15,
příspěvková organizace
Horní náměstí 15, 466 79 Jablonec nad Nisou

92
Mimoresortní odbory

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem
státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova
500/8, příspěvková organizace
Šamánkova 500/8, 460 01 Liberec
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková
organizace
Zborovská 519, 511 01 Turnov
Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova
426, příspěvková organizace
Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa
Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace
Sokolovské náměstí 14, 460 31 Liberec 1
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3,
příspěvková organizace
Masarykova 3/460, 460 84 Liberec 1
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
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný
Brod, Smetanovo zátiší 470, příspěvková organizace
Smetanovo zátiší 470, 468 22 Železný Brod
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná
škola, Turnov, Skálova 373, příspěvková organizace
Skálova 373, 511 01 Turnov
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická, Liberec, Kostelní 9, příspěvková organizace
Kostelní 9, 460 31 Liberec
Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390,
příspěvková organizace
28. října 1390, 511 01 Turnov
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Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace
Masarykova 18, 460 01 Liberec

APOSS Liberec, příspěvková organizace
Zeyerova 832/24, Liberec 1

Odbor sociálních věcí

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
U Balvanu 2, Jablonec nad Nisou

Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti
15, příspěvková organizace
Na Bojišti 15, 460 10 Liberec

Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace
Kamenná 404/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

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

Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238, příspěvková organizace
Údolí Kamenice 238, 468 41 Tanvald

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

Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103, příspěvková organizace
Komenského 103, 514 01 Jilemnice

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

Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace
Nádražní 213, 513 01 Semily

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,
Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
28. října 2707, 470 06 Česká Lípa

Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570, příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa

Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad
Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace
Belgická 4852, 466 01 Jablonec nad Nisou

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

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

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

Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace
Dvorská 447/29, 460 05 Liberec V

Dětský domov, Dubá - Deštná 6, příspěvková organizace
Deštná 6, 472 01 Doksy

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

Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20, příspěvková organizace
Pasecká 20, 466 02 Jablonec nad Nisou

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005, příspěvková
organizace
Větrov 3005, 464 01 Frýdlant

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999, příspěvková organizace
Jablonecká 999, 460 04 Liberec

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

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

Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková
organizace
Zeyerova 33, 460 38 Liberec

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace
U Sila 321, Liberec 30

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

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

Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace
Zámecká 39/IV, Český Dub

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

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

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

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

Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace
Jindřichovice pod Smrkem 238, Jindřichovice pod
Smrkem

Základní škola a Mateřská škola při nemocnici, Liberec, Husova 357/10, příspěvková organizace
Husova 357/10, 460 01 Liberec

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily, příspěvková organizace
Nádražní 213, 513 01 Semily
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Jedličkův ústav, příspěvková organizace
Lužická 920/7, Liberec 1
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb
Libereckého kraje, příspěvková organizace
Tanvaldská 269, Liberec 30
OSTARA, příspěvková organizace
Pivovarská 693, Cvikov

Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace
Liberecká 451, Hodkovice nad Mohelkou

Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace
Pekárkova 572/5, Liberec

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace
Jestřebí 126, Jestřebí

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

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková
organizace
Hradecká 2905, Česká Lípa

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace
Masarykova 437/11, Liberec

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace
Benešov u Semil 180, Benešov u Semil

Oblastní galerie Liberec, příspěvková organizace
Masarykova 723/14, Liberec

Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace
Benešova 1, Sloup v Čechách
Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace
Dolní Rokytnice 291, Rokytnice nad Jizerou
Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková
organizace
ul. V. Nezvala 87/14, Jablonec nad Nisou
Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace
Velké Hamry 600, Velké Hamry

Dům seniorů Liberec-Františkov, příspěvková organizace
Domažlická 880/8, Liberec 3

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace
náměstí Osvobození 297, Česká Lípa
Muzeum Českého ráje v Turnově, příspěvková organizace
Skálova 71, Turnov

Odbor zdravotnictví
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Klášterní 954/5, 460 01 Liberec
Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková
organizace
Martinovo údolí 532/1, 471 54 Cvikov

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

Odbor životního prostředí a zemědělství
Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Jizerská 190, 463 62 Hejnice

Domov Raspenava, příspěvková organizace
Fučíkova 432, Raspenava
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Vážené dámy, vážení pánové,
ohlédnu-li se za děním uplynulého roku, mohu konstatovat, že rok 2016 byl pro krajský úřad opět velmi úspěšný. Záleží nám na tom, jak nás vidí společnost, a proto klademe důraz, aby veškeré činnosti úřadu byly vykonávány kvalifikovanými odborníky, kteří vnímají důležitost úřadu pro rozvoj kraje i života jeho obyvatel.
Krajský úřad v uplynulých letech prošel genderovým
auditem a nastavil si Strategii řízení lidských zdrojů.
Do značné míry je úřad náročný zaměstnavatel, který všem zaměstnancům poskytuje dobré podmínky
profesního růstu. Nadále je prioritou společenská
odpovědnost úřadu v oblasti zaměstnávání osob se
zdravotním postižením. Jako jeden z mála úřadů plníme povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním
postižením sjednanými pracovními úvazky, nikoliv jen
nákupem náhradního plnění. Jako vstřícný zaměstnavatel podporujeme slaďování pracovního a rodinného života našich zaměstnanců, a to především v oblasti podpory zaměstnankyň po návratu z rodičovské
dovolené nebo rodičů s malými dětmi. V neposlední
řadě mají naši podporu zaměstnanci pečující o osoby
blízké. Samozřejmostí je na úřadě pružná pracovní
doba. Snažíme se však do praxe úřadu aplikovat i jiné
flexibilní formy organizace práce, ať již jde o zkrácení
nebo úpravu pracovní doby. Přesvědčili jsme se, že i ve
veřejné správě lze vykonávat částečně práci z domova.
Jsem rád, že zaměstnanci těchto možností využívají
a že si tohoto přístupu zaměstnavatele váží.
Oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců je při naplňování cílů úřadu nepostradatelná. Úřad podporuje
zaměstnance ve zvyšování kvalifikace v oborech souvisejících s výkonem správních činností krajského úřadu,
a to především formou distančního vysokoškolského
studia. Zaměstnanci jsou podporováni v prohlubování
kvalifikace účastí na vstupním vzdělávání, průběžném
vzdělávání a v případě výkonu správních činností i v ověření zvláštní odborné způsobilosti. Při výběru externě
pořádaných vzdělávacích seminářů je dáván prostor
samotným úředníkům vybírat si vhodné kurzy podle
svých potřeb. Zaměstnanci tak mají možnost zvolit pro
sebe vhodnou formu vzdělávání. Podporujeme vzdělávání formou e-learningu a v tomto způsobu distančního vzdělávání připravujeme i interní vzdělávací kurzy,
a to nejen pro zaměstnance, ale i pro naše maminky
a tatínky na rodičovské dovolené. Zaměstnanci si tak
mohou vhodně přizpůsobit svůj pracovní program,
aby byl efekt ze semináře co možná nejvyšší.
Krajský úřad je rovněž akreditovanou vzdělávací institucí podle zákona o úřednících územních samosprávných celků, a tak kromě zajišťování vzdělávání externími školiteli pořádá vlastní semináře. Lektory těchto
seminářů jsou zaměstnanci krajského úřadu, které
aktivně podporujeme v rozvoji prezentačních dovedností. V roce 2016 byla uspořádána většina z akreditovaných vzdělávacích akcí, kterých se kromě úředníků
krajského úřadu také účastnilo mnoho úředníků z obcí
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ŘEDITEL
KRAJSKÉHO
ÚŘADU

ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje

Libereckého kraje. Vzdělávání se dotklo mnoha oblastí, a to například od obecnějších školení v rámci vstupního vzdělávání úředníků až po odborně zaměřené
semináře z problematiky správního práva, matričních
agend nebo územního plánování. Kurzy a především
lektoři mají úředníkům stále co nabídnout, o čemž
svědčí zájem ze strany účastníků. Některé semináře
proto opakujeme častěji z důvodu velkého zájmu.
V rámci metodické pomoci umožňujeme účast na
vzdělávacích aktivitách úředníkům obcí zdarma. Uvědomujeme si, že všechny pořádané semináře přispívají ke zvyšování kvality výkonu státní správy a samosprávy v Libereckém kraji. V rozsahu uvedených
metodicky zaměřených aktivit plánujeme i nadále aktivně pokračovat, protože si uvědomujme, že podpora vzdělávání úředníků v území je nedílnou součástí
strategie rozvoje Libereckého kraje.
Krajský úřad dlouhodobě usiluje o to, aby metodická pomoc poskytovaná obcím na území Libereckého
kraje byla kontinuální a s vysokou odbornou úrovní.
Samozřejmostí pro nás zůstává i dlouhodobá podpora ředitelům příspěvkových organizací Libereckého
kraje. V roce 2016 jsme začali s rekonstrukcí přilehlé
budovy sídla Libereckého kraje, tzv. „Evropským domem“. Věřím, že po úspěšném dokončení vytvoříme
pro občany administrativní centrum veřejných institucí v centru krajského města.
V roce 2016 jsme se podíleli na množství úspěšných
projektů, díky nimž se daří získávat z jiných zdrojů
další finanční prostředky do území a na rozvoj kraje.
Za všechny alespoň zmíním administraci „Kotlíkových
dotací“. I letos je naší vizitkou úspěšné hospodaření
kraje, potvrzené auditem hospodaření a dalšími interními i externími kontrolami.
Jsem rád, že mohu říci, že Krajský úřad Libereckého
kraje byl i v roce 2016 vnímán jako respektovaná, otevřená a důvěryhodná instituce, která poskytuje kvalitní
služby a přispívá ke stabilitě a rozvoji kraje.

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

ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE
A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

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

EKONOMICKÝ ODBOR

oddělení rozpočtu a financování
oddělení účetní evidence
oddělení ekonomických analýz

ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE,
TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

oddělení organizační a správní
oddělení vzdělávání a koncepcí
oddělení financování nepřímých nákladů
oddělení financování přímých nákladů
oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti
oddělení projektu ve vzdělávání

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

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

ODBOR DOPRAVY

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

ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE
A CESTOVNÍHO RUCHU

oddělení kultury
oddělení památkové péce
oddělení cestovního ruchu

PRÁVNÍ ODBOR

právní oddělení
oddělení dozoru a legislativy

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

ODBOR INFORMATIKY

oddělení software
oddělení hardware
oddělení kontaktní centrum

SPRÁVNÍ ODBOR

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

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

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

ODBOR KONTROLY

oddělení přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO
oddělení ekonomické kontroly

ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU
ODDĚLENÍ SEKRETARIÁT ŘEDITELE
MANAŽER KVALITY

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

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

ODBOR ZDRAVOTNICTVÍ

Mgr. René Havlík,
ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje

správní oddělení
oddělení ekonomiky a zdravotní politiky
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Periodikum, ocenění

Statistická data Krajského úřadu
Libereckého kraje za rok 2016
Systemizované pracovní pozice
úřadu k 31. 12. 2016
ředitel krajského úřadu
vedoucí odboru
vedoucí oddělení
zaměstnanec realizující projekty EU
zaměstnanec obslužných profesí
ostatní zaměstnanci
CELKEM

Počet
1
16
55
24
23

KRAJ – příloha Libereckého kraje

Celkový fyzický počet zaměstnanců úřadu
k 31. 12. 2016 byl 397
ženy
(272)

PODLE POHLAVÍ

muži
(125)

31,49 %

289
408
68,51 %

Nové pracovní poměry, fluktuace a nemocnost
počet vyhlášených výběrových řízení
počet uzavřených nových pracovních poměrů
míra fluktuace zaměstnanců
nemocnost zaměstnanců

86
31
10,26 %
1,84 %

Ukončené pracovní poměry

21–30 let
(36)

PODLE VĚKU

9,07 %
9,32 %

31–40 let
(104)

26,20 %

Počet

uplynutím doby určité
dohodou o rozvázání pracovního poměru
zrušením pracovního poměru ve zkušební době
odchodem do starobního důchodu
ukončením pracovního poměru ze strany
zaměstnavatele
výpovědí ze strany zaměstnance
CELKEM

3
8
4
8
2
15
40

21,66 %

2015
Společensky odpovědná organizace – vítěz v sekci veřejná správa (Národní cena ČR za společenskou odpovědnost)

PODLE VZDĚLÁNÍ

SŠ bez maturity
(17)

4,28 %

10,25
8,64
23 512 Kč
7 178 Kč
6 399 Kč
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Ocenění získaná Krajským úřadem Libereckého kraje
2016
Ocenění Ministerstva vnitra České republiky za 3. místo v soutěži Úřad roku „Půl na půl“

1,76 %

SŠ s maturitou
(89)
VOŠ
(7)

vstupní vzdělávání úředníků (zajišťováno interně)
příprava a zkouška odborné způsobilosti úředníků
vzdělávání vedoucích úředníků
průběžné vzdělávání úředníků a zaměstnanců úřadu
CELKEM

Statistická data Krajského úřadu Libereckého kraje

nad 60 let
(37)

33,75 %

Platové ukazatele

Vzdělávání dle zákona č. 312/2002 Sb.

V tištěné podobě vychází magazín jako příloha městských a obecních zpravodajů. Zveřejňován je v obcích:
Brniště, Černousy, Český Dub, Desná, Doksy, Dubá,
Harrachov, Hejnice, Hodkovice nad Mohelkou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Jablonec nad Jizerou, Jablonné v Podještědí, Jilemnice, Josefův Důl,
Kamenický Šenov, Kunratice u Cvikova, Lučany nad
Nisou, Mimoň, Nová Ves nad Nisou, Nové Město pod
Smrkem, Nový Bor, Oldřichov v Hájích, Pěnčín, Poniklá, Ralsko, Rokytnice nad Jizerou, Rychnov u Jablonce
nad Nisou, Semily, Smržovka, Stráž pod Ralskem, Tanvald, Vratislavice nad Nisou, Zásada, Žandov a Železný Brod. Do května 2017 byl k dostání také jako příloha týdeníku 5+2.

51–60 let
(86)

22,42 %

průměrná platová třída
průměrný platový stupeň
průměrný základní platový tarif
průměrný osobní příplatek
průměrný příplatek za vedení

41–50 let
(134)

Magazín Kraj – příloha Libereckého kraje vychází 11x
ročně v elektronické i tištěné podobě. V elektronické podobě je ke stažení na http://magazin.kraj-lbc.
cz/. Odkazy v textu jsou interaktivní, takže čtenáře
nasměřují tam, kde se o daném tématu dozví další
informace.

VŠ
(284)

71,54 %

2014
Excelentní organizace (Národní cena kvality ČR)
Recognised for Excellence 4 star (EFQM)
2013
Úspěšná organizace (Národní cena kvality ČR)
2012
Stejná šance – zaměstnavatel roku 2012 (Rytmus Liberec)
Perspektivní organizace (Národní cena kvality ČR)
Vstřícný zaměstnavatel (Audit rovné příležitosti)
2011
Bronzový stupeň za kvalitu ve státní správě (MV ČR)
Dobrá praxe (Národní síť zdravých měst)

Počet absolventů

Náklady na vzdělávání

34
14
2
1 000
1 050

0 Kč
150 440 Kč
3 630 Kč
1 158 693,20 Kč
1 312 763,20 Kč

2010
Vstřícný zaměstnavatel (ÚP Liberec + Kašpar)
1. místo v kategorii Bezpečnost a zdraví (Euroregion Nisa)
2008
Nejlepší SDI řešení (eSDI-NET)
2007
Rural Living Labs Award

99
Periodikum, ocenění

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 2016
Vydal: Liberecký kraj
Náklad: Flashdisk – 150 ks
Vydání této výroční zprávy nebylo ověřeno auditorem.

