Výroční zpráva Libereckého kraje 2013

Úvodní slovo hejtmana libereckého kraje
vážení občané libereckého kraje,

nová politická reprezentace libereckého kraje, která vzešla
z listopadových voleb roku 2012, předkládá výroční zprávu
za první rok iv. volebního období.
Vládnoucí koalice Libereckého kraje Starostové pro Liberecký
kraj (SLK) a Změna pro Liberecký kraj (ZpLK) mohou po roce
vedení kraje potvrdit, že společné programové prohlášení se daří
postupně naplňovat.

otevřenost a transparentnost jsou pro fungování
kraje kraj velmi důležité
Ukazuje se například, že transparentnost a otevřenost se přes
určité problémy ve výsledcích činnosti kraje vyplácí. Rada
a Zastupitelstvo Libereckého kraje ve většině případů na tyto
principy přistoupily, otevřenost a transparentnost Libereckého
kraje se daří prosazovat napříč politickým spektrem ve prospěch
našeho regionu a zejména občanů.
Ve vedení kraje se tak uplatňuje úplná informovanost o ﬁnanční
situaci kraje, transparentnost ve všech oblastech, zkvalitnění kontroly a zapojení veřejnosti do práce poradních orgánů kraje
– komisí a výborů.
Jako první kraj v České republice jsme začali uveřejňovat smlouvy
prostřednictvím Portálu veřejně správy. Funguje již také, rovněž
jako první v České republice, transparentní účet Libereckého
kraje, a též je možné se podívat na rozklikávací rozpočet kraje.
Obyvatelé tak prostřednictvím webového portálu Libereckého
kraje mohou kdykoli sledovat, jak si Liberecký kraj vede po
ﬁnanční stránce, jaké služby platí a jak jednotlivé resorty čerpají
ﬁnanční prostředky z rozpočtu kraje. Liberecký kraj také jako
první orgán veřejné správy v ČR zapojil do systému zveřejňování
smluv a objednávek na internetu i své příspěvkové organizace.
Prostřednictvím Portálu veřejné správy se tak každý může podívat
na smluvní vztahy, které příspěvkové organizace zřizované Libereckým krajem uzavírají a za jakých podmínek.
Navíc bylo možné připomínkovat prostřednictvím webových
stránek – „Anketou priorit pohledem občanů“ veřejný rozpočet
a podílet se na přípravě krajského rozpočtu pro rok 2014.
Samozřejmostí je přímý přenos jednání Zastupitelstva Libereckého kraje na webových stránkách kraje a jeho záznam.

mapa investic pomáhá občanům orientovat se
v krajských akcích v blízkém okolí
liberecký kraj již také zavedl nově vytvořenou mapu investic
libereckého kraje – přehled uskutečněných a plánovaných
investičních akcí podle měst, obcí a regionů.
Hlavní myšlenkou je dát občanům možnost orientovat se v okolí
svého bydliště, případně v celém Libereckém kraj, jak se uskutečňují, v jakém množství a rozsahu investiční akce v celém kraji.
Občané mají možnost vidět na mapě, kde se příslušná akce
realizuje a mohou si ﬁltrovat veškeré informace po jednotlivých
odborech“.
U každé investiční akce tak získají podrobnou informaci o termínu zahájení, ukončení, jaká je cena a například i kdo je zhotovitel. Tato on-line aplikace je samozřejmě neustále aktualizována.
V rámci krajů je Liberecký kraj prvním, kdo představuje tuto aplikaci
a rozhodně je to další krok našeho otevřeného Libereckého kraje.

správně zadané veřejné zakázky přinášejí kraji úspory
od 1. 1. 2013 bylo krajským úřadem libereckého kraje vyhodnoceno 25 veřejných zakázek zadávaných dle zákona
č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách a 34 veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných resortem investic. Předpokládaná hodnota všech těchto veřejných zakázek byla 196 156 812,- Kč
bez DPH. Vysoutěžené částky resp. ceny dle smluv jsou ve výši
127 937 852,- Kč bez DPH, čímž vznikla Libereckému kraji
úspora 34,78% = 68 218 960 kč bez dPh.
Kromě dosažení úspory ve vysoutěžených veřejných zakázkách
Liberecký kraj také prověřuje zachování kvality dle projektové
dokumentace s odůvodněním mimořádně nízkých nabídkových
cen v položkách jednotlivých nabídek.
Optimální zadávací dokumentace přináší více uchazečů a možnosti vybrat co nejvhodnější nabídku. Je to pro mě stále otevřený
prostor, a pokud přijdou věci, které by měly lidem umožnit kontrolovat vedení kraje, tak je budeme v dalších třech letech dělat.

vyrovnaný rozpočet, nenavyšování zadluženosti
– základ dobrého hospodaření lk
rozpočet kraje byl sestaven jako vyrovnaný - příjmy činí 2,
39 miliardy kč, výdaje 2, 34 miliardy kč. V průběhu roku
2013 Liberecký kraj neuzavřel žádné nové smlouvy, které by,
v porovnání s rokem 2012, navyšovaly zadluženost kraje.
K 1.1.2014 kraj „dluží“ na úvěrech a jím podobných závazcích
celkem 1 152 mil. Kč. Žel, budeme pokračovat ve splácení dluhů
našich předchůdců, v roce 2014 na splátkách úvěrů zaplatíme 147
miliónů korun ze schváleného krajského rozpočtu na tento rok.
I proto se ale budeme dál chovat šetrně a všechny výdaje z krajského rozpočtu pečlivě zvážíme. Stávající rozsah, dostupnost
a kvalitu služeb poskytovaných obyvatelům kraje ale zajistíme,
od služeb krajské záchranky, přes ﬁnancování autobusů a vlaků
až po střední školy, domovy důchodců nebo dětské domovy.

Plány a priority libereckého kraje do roku 2014
V roce 2014 budou pokračovat investice do krajské Nemocnice
s poliklinikou v České Lípě, kam již putovalo z rozpočtu kraje
přes 70 miliónů Kč, do oprav silnic II. a III. třídy nebo zateplování budov některých středních škol. Většina silnic zničených povodní v roce 2010 bude opravena do konce tohoto roku, což je
možné především díky rozhodnutí vlády o navýšení ﬁnancování
pro Liberecký kraj o 547 miliónů korun. Vybojování tohoto rozhodnutí považuji za svůj největší osobní úspěch roku 2013.
V investicích do krajských silnic však musíme pokračovat i tam,
kam povodeň v roce 2010 nezasáhla. Havarijní stav poloviny
krajských silnic je asi největší krajské téma i na tři další léta
našeho funkčního období. Pro rok 2014 chystáme rekonstrukce
našich silnic s pomocí všech výzev za téměř miliardu korun.
V neposlední řadě počítáme také se zahájením výstavby kamenného hospice a to vše, jak doufám, půjde bez půjček a úvěrů
a opět s vyrovnaným rozpočtem kraje.

martin Půta, hejtman libereckého kraje

2

obsah
Úvodní slovo hejtmana libereckého kraje

2

obsah

3

Přehled základních informací o kraji včetně jeho symbolů

4

struktura orgánů libereckého kraje

6

rada libereckého kraje - iv. volební období

7

složení komisí rk - iv. volební období

8

Zastupitelstvo libereckého kraje 2013

10

výbory zastupitelstva libereckého kraje za období 2012 - 2016

13

kalendárium 2013

16

vztahy s veřejností

22

hospodaření libereckého kraje za rok 2013

24

Školství, mládež, zaměstnanost

33

Zdravotnictví

35

tělovýchova a sport

37

sociální věci

38

Životní prostředí a zemědělství

40

doprava

43

informatika

47

krizové řízení kraje

49

hospodářský a regionální rozvoj

51

Územní plánování lk

54

kultura a památková péče

55

cestovní ruch

57

liberecký kraj a evropská unie

59

Partnerské regiony libereckého kraje

63

slovo ředitele krajského úřadu libereckého kraje

64

struktura krajského úřadu libereckého kraje

65

statistická data krajského úřadu libereckého kraje

66

Přehled příspěvkových organizací libereckého kraje k 31. 12. 2013

68

kontaktní údaje

71
53

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 v Čechách, Jilemnice aj.), památkovou turistiku (hrady, zámky, městské
památkové zóny, vesnické památkové rezervace a zóny).
K nejnavštěvovanějším hradům a zámkům patří Bezděz, Zákupy, Lemberk, Frýdlant, Sychrov, Hrubý
Rohozec, Valdštejn. Důležitou roli sehrávají i lázeňská
místa, tolik vyhledávaná právě návštěvníky ze sousedních zemí. Svou bohatou kulturně historickou tradicí,
která se odráží ve velkém množství stavebních a historických památek i kulturních zařízení, naláká každoročně do regionu statisíce návštěvníků. Symbolem pro
široké okolí se stala jedinečná stavba horského hotelu
Ještěd, která obdržela Perretovu cenu.

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.
Liberecký kraj je krajem s velkými možnostmi v oblasti
studia. Nutné je tedy zmínit existenci vysoké školy na
území Libereckého kraje. Jedná se o Technickou univerzitu v Liberci s fakultou strojní, textilní, hospodářskou, pedagogickou, architektury, mechatroniky
a mezioborových inženýrských 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 (www.mucl.cz)
Frýdlant (www.mesto-frydlant.cz)
Jablonec nad Nisou (www.mestojablonec.cz)
Jilemnice (www.mestojilemnice.cz)
Liberec (www.liberec.cz)
Nový Bor (www.novy-bor.cz)
Semily (www.semily.cz)
Tanvald (www.tanvald.cz)
Turnov (www.turnov.cz)
Železný Brod (www.zelbrod.cz)
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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 vytvořené v duchu motta: „Dynamika – stabilita
– jistota“. Základním graﬁckým motivem logotypu je
stylizace kontinuální dynamiky pohybu. Dynamický
pohyb simuluje expanzi a pokrok směřující k obecné
prosperitě (červená), ovšem důmyslně založené
na zdravé rozvaze a zodpovědnosti (zklidňující šedá
uprostřed). Svou trojitou souběžnou linií evokuje logotyp vzájemnou koordinaci všech zúčastněných aspektů
v životě s kladeným důrazem na klidný kontinuální
pohyb směřující k cíli. Sama graﬁcká nadsázka spojuje
sportovní tradici se sportovní současností a nedalekými
budoucími cíli a navíc umocněna sportovním duchem
podporuje motivaci i přirozenou soupeřivost.
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strUktUra orgÁnŮ libereckého kraje

volené orgány

Zastupitelstvo

krajský úřad

rada

výbory

hejtman

komise

Výbor ﬁnanční

Komise pro nakládání s nemovitým majetkem

Výbor kontrolní

Komise protidrogová

Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost a sport

Komise Protikorupční rada Libereckého kraje

Výbor dopravy

Komise pro veřejné zakázky

Výbor hospodářského a regionálního rozvoje

Komise pro národnostní menšiny a sociální začleňování

Výbor zemědělství a životního prostředí

Komise sportovní

Výbor zdravotnictví

Komise kulturní

Výbor sociálních věcí

Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury
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rada libereckého kraje - iv. volební období
rozdělení mandátů v radě kraje - celkem 9 členů
5 starostové pro liberecký kraj (hejtman, 2 x náměstek hejtmana, 2 x člen rady kraje)
4 Změna pro liberecký kraj (1 x statutární náměstkyně hejtmana, 1 x náměstek hejtmana,
2 x člen rady kraje)

martin Půta

marek Pieter

Phdr. hana maierová

hejtman (SLK)

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

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

vladimír mastník

mgr. Petr tulpa

bc. Zuzana kocumová

člen rady kraje, řízení dopravy (SLK)

člen rady kraje, řízení sociálních věcí (SLK)

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

josef jadrný

ivana hujerová

alena losová

náměstek hejtmana, řízení životního
prostředí a zemědělství (ZpLK)

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

členka rady kraje, řízení školství,
mládeže a zaměstnanosti (ZpLK)
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sloŽení komisí rk – iv. volební období
– výčet a složení komisí
Komise pro nakládání s nemovitým majetkem:
předseda:
místopředseda:

členové:

tajemník:

Marek Pieter
Vladimír Mastník
Bc. Zuzana Kocumová
Alena Losová, dipl. um.
Ing. Vladimír Koudelka
Ing. Anna Matoušková
Ing. Drahomír Nesvadba
Bc. Martina Teplá
Ing. Jana Šlaichová
Ing. Ivana Skrbková
Ing. Petr Neumann
Věra Forbelská
Bc. Kateřina Požická
Bc. Tomáš Charypar
František Chot
Jana Kašparová
JUDr. Tereza Filipová

člen RK
člen RK
člen RK
člen RK

Mgr. Petr Tulpa
MUDr. David Adameček
Mgr. Pavel Franc
MUDr. Veronika Kotková
MUDr. Jaromír Hons, Ph.D.
Mgr. Igor Pavelčák
Ing. Jana Schlegelová
Mgr. Alena Švejdová
Mgr. Alena Tesarčíková
Mgr. Kateřina Chudobová
MUDr. Věra Tučková
Ing. Jitka Sochová

člen RK

od 22. 1. – 30. 9. 2013
od 1. 10. 2013
od 18. 6. 2013
od 22. 1. – 31. 5. 2013

člen ZK
nominovaná za ČSSD
od 22. 1. – 31. 8. 2013

Protidrogová komise:
předseda:
místopředseda:
členové:

tajemnice:

jitka.sochova@kraj-lbc.cz

Komise protikorupční: (změna názvu komise dne 9. 7. 2013)
předseda:
místopředseda:
členové:

tajemnice:

Mgr. Jan Korytář
Mgr. Věra Skřivánková
Ing. Michal Hron
Mgr. Martin Hanke
Mgr. Petr Leyer
Mgr. Lenka Petráková
Mgr. Jiří Fiala
Ing. Jana Žáková

člen ZK

Komise pro veřejné zakázky:
předseda:
místopředseda:
členové:

9tajemnice:

Ing. František Chalupný
Ing. Vladimír Bělonohý
Jiří Čeček
Štěpán Křeček
Ing. Vítězslav Čepelka, Ph.D.
Ing. Jindřich Vrabec
Václav Bilický
Mgr. Martina Šťastná

od 22. 4. – 5. 11. 2013
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sloŽení komisí rk – iv. volební období
– výčet a složení komisí
Komise pro národnostní menšiny a sociální začleňování:
předseda:
členové:

tajemník:

Petr Tulpa
Mgr. Karel Bárta
Marcel Grünza
Denisa Violová
Miroslav More
Zuzana Melinčárová
Ruzanna Grigoryanová
Mgr. Lenka Kadlecová
Petr Polák
Ing. Lubomír Záleský
Filip Pospíšil, Ph.D.
Kpt. Ing. Jan Daněk
Bc. Petra Sovová
Štefan Gorol
Michal Zimmermann
NGUYEN VAN NHAT TAN
Václav Strouhal, Dis.

člen RK

člen ZK

od 21. 5. – 3. 9. 2013
od 21. 5. – 3. 9. 2013

Komise sportovní:
předseda:
místopředseda:
členové:

tajemník:

Ing. Vladimír Boháč
Jaromír Horák
Stanislav Kynčl
Jiří Stodůlka
Ing. Karel Kapoun
Přemysl Samšiňák
Ing. Milan Hornych
Ing. Petr Skalický
František Svoboda
Jakub Čeřovský
Ing. Milan Hejduk
Mgr. Leoš Bím
PaedDr. Jindřich Martinec
Bc. Martin Hanoušek

člen ZK

Komise kulturní:
předseda:
místopředseda:
členové:

tajemník:

Ladislav Dušek
André Jakubička
PhDr. Miloš Kadlec
Radovan Novotný
Bc. Jana Hamplová
Eva Kordová
PaedDr. František Zborník
Miloslava Hamplová

člen ZK

Komise Ekonomická rada Libereckého kraje:
Komise zřízena 2. RK dne 22. 1. 2013 usnesení č. 132/13/RK.
Komise zrušena 10. RK dne 21. 5. 2013 usnesení č. 816/13/RK.
Komise dále funguje jako poradní orgán hejtmana Libereckého kraje.
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ZastUPitelstvo lk 2013
rozdělení mandátů
Politická strana
SLK (Starostové pro Liberecký kraj)
ZpLK (Změna pro Liberecký kraj)
KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy)
ČSSD (Česká strana sociálně demokratická)
ODS (Občanská demokratická strana)
celkem

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

titul

Ing.
PhDr.
Ing.
Ing.
Mgr.

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

Bc.
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Ing.
Ing.

Mgr.

Počet mandátů
13
10
10
7
5
45

jméno

Příjmení

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

PŮTA
CANOV
MAIEROVÁ
PIETER
BUREŠOVÁ
MLEJNKOVÁ
BOHÁČ
TULPA
MASTNÍK
STŘÍBRNÝ
DVOŘÁK
LŐFFELMANN
VLČEK
KORYTÁŘ
KOCUMOVÁ
BAXA, Ph.D.
HUDEC
OPATRNÝ
JAKUBIČKA
KUNETKA
HUJEROVÁ
JADRNÝ
LOSOVÁ, dipl.um.
MACKOVÍK
KLIKAROVÁ
SOUČEK
PEŠEK
TITA
DVOŘÁK
CHOT
ADAMČÍK
ČÍŽEK
BERAN

kandidát za politickou stranu
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
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Poř. číslo

titul

jméno

Příjmení

kandidát za politickou stranu

33
34
35

JUDr.
Mgr.
Mgr.

Mgr.
Ing.
Mgr.

Josef
Lenka
Romana
Pavel
Radek
Martin
Zdeněk
Martina
Vít
Jaroslav
Miroslav
Bohumil
Stanislav
Petr
Hana

VONDRUŠKA
KADLECOVÁ
ŽATECKÁ
PETRÁČEK
CIKL
SEPP
BURSA
ROSENBERGOVÁ
PŘÍKASKÝ
PODZIMEK
KRÁLÍK
KAŠPAR
VALDMAN
BEITL
DOLEŽALOVÁ

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 (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 (od 19. 12. – 11. 1. 2013)

MUDr.
Ing.
Mgr.
Mgr.

Vladimír
Tomáš
Vladimír
Otakar

ŠÁMAL, Ph.D.
SLÁMA, MSc.
RICHTER
ŠPETLÍK

ODS
ODS
ODS (od 12. 1. 2013)
ODS

Mgr.

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Bc.
Mgr.
RNDr.
Ing.
Ing.

rozdělení mandátů v Zastupitelstvu libereckého kraje

SLK

13

ZpLK

10

KSČM

10

ČSSD

7

ODS

5

12
11

ZastUPitelstvo lk 2013

martin PŮta

ing.
michael canov

Phdr.
hana maierovÁ

marek Pieter

ing.
eva bUreŠovÁ

lena mlejnkovÁ

ing.
vladimír bohÁČ

mgr.
Petr tUlPa

SLK

SLK

SLK

SLK

SLK

SLK

SLK

SLK

mgr.
jaromír dvoŘÁk

jiří lŐFFelmann

mgr.
tomáš vlČek

mgr.
jan korYtÁŘ

vladimír mastník vladimír stŘíbrnÝ

bc.
Phdr.
Zuzana kocUmovÁ jaromír baXa, Ph.d.

SLK

SLK

SLK

SLK

SLK

ZpLK

ZpLK

ZpLK

Phdr.
miroslav hUdec

ing.
vladimír oPatrnÝ

andré jakUbiČka

ivan kUnetka

ivana hUjerovÁ

josef jadrnÝ

alena losovÁ,
dipl.um.

kateřina klikarovÁ

ZpLK

ZpLK

ZpLK

ZpLK

ZpLK

ZpLK

ZpLK

KSČM

josef soUČek

ing.
František PeŠek

ing.
miloš tita

jan dvoŘÁk

František chot

josef adamČík

lukáš ČíŽek

mgr.
miroslav beran

KSČM

KSČM

KSČM

KSČM

KSČM

KSČM

KSČM

KSČM

rndr.
vít PŘíkaskÝ

ing.
jaroslav PodZimek

ing.
miroslav krÁlík

bohumil kaŠPar

mgr.
stanislav valdman

ČSSD

ČSSD (od 26. 2. 2013)

ČSSD (od 26. 2. 2013)

ČSSD (od 26. 2. 2013)

ČSSD (od 1. 10. 2013)

jUdr.
josef vondrUŠka
KSČM (od 27. 2. 2013)

ing.
Petr beitl
ODS

mgr.
mgr.
lenka kadlecovÁ romana ŽateckÁ
ČSSD

ČSSD

mUdr.
ing.
mgr.
vladimír ŠÁmal, Ph.d. tomáš slÁma, msc. vladimír richter
ODS

ODS

ODS (od 12. 1. 2013)

mgr.
otakar ŠPetlík
ODS

12

vÝborY ZastUPitelstva libereckého kraje
a jejich Členové Za období 2012 - 2016

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

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

zvolen/a za
do 16. 1. 2013 (ODS)
od 29. 1. 2013 (ODS)
od 25. 6. 2013 (ČSSD)
(SLK)
(SLK)
(SLK)
do 28. 2. 2013 (SLK)
(SLK)
(ZpLK)
(ZpLK)
(ZpLK)
(KSČM)
(KSČM)
(KSČM)
(ČSSD)
od 29. 1. 2013 (ODS)

člen ZK
člen ZK

(KSČM)
(SLK)
(SLK)
(ČSSD)
(ČSSD)
(ZpLK)
(ZpLK)
(ODS)
(ODS)
(KSČM)

člen ZK

(SLK)
(ČSSD)
(SLK)
(SLK)
(SLK)
(ZpLK)
(ZpLK)
(ZpLK)
(KSČM)
(KSČM)
(KSČM)
(KSČM)
(ČSSD)
(ODS)

člen ZK

člen ZK
člen ZK
člen ZK

člen ZK

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

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

Výbor pro výchovu, vzdělávání, zaměstnanost
a sport (15 členů):
předseda:
místopředseda:
členové:

Mgr. Jaromír Dvořák
Mgr. Radek Cikl
Ing. Miloslav Louma
Mgr. Tomáš Vlček
Ing. Jan Mečíř
Ing. Milan Přívratský
PaedDr. Milan Kubát
Mgr. Jiří Malec
Mgr. Miroslav Beran
Mgr. Dana Lysáková
Ing. Ladislav Perk
Mgr. Danuše Hejlová
PaedDr. Jiří Týř
Ing. Eva Bartoňová
Ing. Jana Čechová

člen ZK

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

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

zvolen/a za
(ZpLK)
(SLK)
(SLK)
(SLK)
(SLK)
(ZpLK)
(ZpLK)
(KSČM)
(KSČM)
(KSČM)
do 25. 2. 2013 (ČSSD)
od 26. 3. 2013 (ČSSD)
do 21. 8. 2013
od 27. 8. 2013 (ČSSD)
(ČSSD)
(ODS)
(ODS)

člen ZK

člen ZK
člen ZK
člen ZK
člen ZK

člen ZK

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

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

(SLK)
(ČSSD)
(SLK)
(SLK)
(SLK)
(ZpLK)
(ZpLK)
(ZpLK)
(KSČM)
(KSČM)
(KSČM)
(ČSSD)
(ODS)
(ODS)

člen ZK
člen ZK

člen ZK

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

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

(SLK)
(ČSSD)
(SLK)
(SLK)
(SLK)
(ZpLK)
(ZpLK)
(ZpLK)
(KSČM)
(KSČM)
(KSČM)
(ČSSD)
(ČSSD)
(ČSSD)
(ODS)

člen ZK
člen ZK

člen ZK

člen ZK

1814

Výbor zdravotnictví (15 členů):

zvolen/a za

předseda:
místopředseda:
členové:

(KSČM)
(ČSSD)
(SLK)
(SLK)
(SLK)
(SLK)
(ZpLK)
(ZpLK)
(ZpLK)
(KSČM)
(KSČM)
(ČSSD)
(ODS)
(ODS)

člen ZK

do 25. 2. 2013 (ČSSD)
od 26. 2. 2013 (ČSSD)
(ZpLK)
(SLK)
(SLK)
(SLK)
(SLK)
(ZpLK)
(ZpLK)
(ZpLK)
(KSČM)
(KSČM)
(KSČM)
(KSČM)
do 25. 2. 2013 (ČSSD)
(ODS)

člen ZK
člen ZK
člen ZK

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

člen ZK
člen ZK

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

Pavel Petráček
Mgr. Lenka Kadlecová
PhDr. Miroslav Hudec
Jana Švehlová
Mgr. Radoslava Žáková
Lenka Malá
Iva Kreisingerová
Bedřiška Klíchová
PhDr. Miroslav Hudec
Lenka Ackermannová
Taťjána Nováková
Miloslava Hudáková
Lenka Zimmermannová
Radka Kotoučková
Mgr. Lenka Kadlecová
Mgr. Hana Moudrá
Mgr. Zora Machartová

člen ZK

člen ZK

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

André Jakubička
Ing. Miroslav Králík
Bc. Markéta Humpoláková, DiS.
Ing. Petr Matyáš
Mgr. Daniel David
Ladislav Dušek
od 26. 2. 2013
Ing. Jiří Lukeš
Ivana Jablonovská
Kateřina Klikarová
Helena Slavíková
Mgr. Josef Svoboda
Milena Frenclová
Mgr. Stanislav Valdman
Martin Chaloupka
Ing. Lidie Vajnerová, MBA

(ZpLK)
(ČSSD)
(SLK)
(SLK)
(SLK)
(SLK)
(ZpLK)
(ZpLK)
(KSČM)
(KSČM)
(KSČM)
(ČSSD)
(ČSSD)
(ODS)

člen ZK
člen ZK

člen ZK

člen ZK
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kalendÁriUm 2013
leden
2. ledna Novinky a informace o dění v Libereckém
kraji jsou nově k dispozici také na oﬁciální síti
Facebook.
11. – 13. ledna V Bedřichově se konal 46. ročník
Jizerské 50. Vítězem v kategorii mužů se stal Anders
Aukland z Norska, mezi ženami byla nejlepší Valentina Ševčenková z Ukrajiny.
15. ledna V restauracích Bílý Mlýn, Domov a U Podkovy začal čtvrtý ročník gastronomického festivalu
Grand Restaurant.
20. – 27. ledna V Liberci se uskutečnilo mistrovství
světa juniorů a závodníků do 23 let v klasickém lyžování. Nejúspěšnější výpravou se stalo Německo,
nejlepšími jednotlivci Manuel Faisst z Německa
a Dmitrij Rostovcev z Ruska.

Únor
2. února Po patnácti letech byl po rozsáhlé rekonstrukci slavnostně otevřen romantický hrádek
Liberecká výšina. Celkové náklady opravy dosáhly
63 miliónů korun, z toho dotace z EU ve výši 38 mil.
korun.
6. února Studentka Gymnázia a SOŠ v Jilemnici
Daniela Ottová (septima) zvítězila za Českou republiku v prestižní mezinárodní soutěži cizích jazyků
Juvenes Translatores 2012. Danielin překlad z anglického originálu do češtiny vyhodnotili podle ní profesionální překladatelé Evropské komise jako nejpřesnější,
nejelegantnější a nejkreativnější.
7. – 10. února Liberecký kraj získal na veletrhu Holiday World, nejvýznamnější události cestovního
ruchu v České republice, dvě prvenství – v kategoriích
Zimní dovolená a Adrenalin. Bodoval také v kategoriích Letní dovolená a Pěší turistika.
11. února Liberecký kraj se jako první orgán veřejné
správy zapojil do systému zveřejňování smluv
na internetu. Prostřednictvím Portálu veřejně správy
se tak každý může podívat na smluvní vztahy, které
Liberecký kraj uzavírá a za jakých podmínek.
13. února Rada velvyslanectví Indonéské republiky
Arief Budiman a 3. tajemník ambasády M. Arif
Sulaksono jednali v úvodu týdne v sídle Libereckého
kraje v Liberci s předsedou Krajské hospodářské
komory LK Vladimírem Opatrným o možnostech
hospodářské spolupráce.

14. února Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
v Liberci zahájilo svou činnost. Hlavním cílem centra
bude vytvořit podmínky pro budoucí realizaci špičkového výzkumu, vývoje a rozvoje nových progresivních
technologií v oblasti středního a přesného strojírenství. Projekt byl podpořen z Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace, celková výše dotace dosahuje 738 047 583 Kč.

BŘEZEN
10. března Potřetí v historii zavlála tibetská vlajka
v sídle Libereckého kraje. Na terasu budovy Krajského
úřadu ji přišli vyvěsit hejtman Libereckého kraje
Martin Půta, jeho statutární náměstkyně Zuzana
Kocumová a radní Josef Jadrný.
18. – 27. března Na několika místech v Liberci
se uskutečnil projekt Švýcarské jaro. Vrcholem byla
konference na téma demokracie, které se uskutečnila
na Technické univerzitě v Liberci za účasti hejtmana
LK Martina Půty, švýcarského velvyslance v ČR André
Regliho, člena kantonální vlády v St. Gallenu Willi
Haaga, 1. místopředsedy Senátu Parlamentu ČR
Přemysla Sobotky a dalších významných hostů.
27. března Odbor sociálních věcí uspořádal v sídle
Krajského úřadu Libereckého kraje prodejní velikonoční trhy. Nabídka výrobků klientů z třicítky zařízení
sociálních služeb Libereckého kraje byla velmi pestrá,
od tradičních kraslic a pomlázek po prodej sazenic
rajčat a pažitky a dokázala přilákat stovky lidí.
29. března Nejlepším sportovcem roku 2012 Libereckého kraje se stala biatlonistka Gabriela Soukalová.

dUben
9. dubna Česká republika a Spolková republika
Německo podpisem ministrů zdravotnictví Leoše Hegera a Daniela Bahra deﬁnitivně schválily první mezinárodní smlouvu v oblasti zdravotnictví mezi oběma
státy. Dohoda má zlepšit spolupráci mezi českými
a německými zdravotnickými záchrannými službami.
15. dubna Výstavou „Všechno nejlepší, galerie“ oslavila Oblastní galerie Liberec 60 let od svého založení.
20. dubna Oslavy Dne země se letos konaly ve Velkém Valtinově. Myšlenku Dne Země - obnovení principů harmonického sepětí člověka a přírody, si
účastníci setkání připomněli výstupem na úpatí kopce
Tlustec.
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29. dubna V sídle Libereckého kraje v Liberci se
poprvé sešla Ekonomická rada Libereckého kraje,
která by chtěla hejtmanovi a dalším členům Rady LK
pomoci v rozvoji regionu.

kvĚten
2. května Československá obec legionářská, jednota
Libereckého kraje a Liberecký kraj připravily ve vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje, výstavu
"Československé vojenské jednotky na východní
frontě II. světové války".
4. května V Rovensku pod Troskami si důstojně připomněli válečné hrdinství paradesantního výsadku
Antimony a tehdejšího starosty Josefa Kouřila.
13. května V rámci dvanáctého ročníku Sympozium
Desná se uskutečnila aukce dřevěných soch, které
vytvořili přítomní umělci při dřevosochání motorovými pilami. Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí tak získala 73 290 korun.
14. května Liberecký kraj jako první kraj v České
republice spouští další nástroj k dosažení maximální
otevřenosti úřadu při nakládání s veřejnými ﬁnančními prostředky - rozklikávací rozpočet. Stává se tak
první institucí, která nabízí aktuální přehled rozpočtu
na svých internetových stránkách, a to zejména
v rozsahu schválených očekávaných příjmů a jejich
skutečné plnění a současně schválené objemy výdajů
včetně jejich skutečného čerpání.
15. května Na čtyřech vybraných místech v Liberci
(patřila mezi ně i budova Krajského úřadu Libereckého kraje) si bylo možné poslechnout ukázky
z novinek evropské literatury v čerstvých českých
překladech v podání herců libereckých divadel.
17. – 19. května Valdštejnské slavnosti ve Frýdlantu
navštívilo za oba víkendové dny přes 25 tisíc lidí.
Divácky nejatraktivnější a nejoblíbenější byl sobotní
večerní program, zejména pochodňový průvod
a ohňostroj.
22. května Celkem 7 výrobků s výjimečnou kvalitou
a chuťovými vlastnostmi z Libereckého kraje ocenila
včera odborná komise soutěže Regionální potravina
2013. Mezi oceněnými jsou např. Bělská čertova klobása
(Podkrkonošská uzenina), Jizerskohorský přírodní sýr
Jako od babičky (Jiří Vrkoslav) nebo lahodné ovocné
sorbety (Henrich Valentin Schwarzkopf).

28. května 14. ročník Memoriálu Ludvíka Daňka
v Turnově vyhrál výkonem 65,98 metru diskař
Piotr Malachowski z Polska.
29. května Stovky obyvatel kraje využili během Dne
otevřených dveří možnost prohlédnout si sídlo Libereckého kraje a seznámit se s prací hejtmana, členů
Rady LK a vedení krajského úřadu.

Červen
1. června V souvislosti se spojením německé
spolkové silnice B 178 a polské vojvodské silnice
354 mezi oblastmi Zittau a Sieniawka proběhlo slavnostní otevření hraničního mostu přes řeku Nisu
v polské Sieniawce. Zároveň byl zprůjezdněn úsek
rychlostní komunikace I/35 od kruhového objezdu na
Oldřichov na hranicích nedaleko Hrádku nad Nisou.
2. června Po intenzivních dešťových srážkách dosáhly
3. stupně povodňové aktivity např. Panenský potok
v Pertolticích, řeka Ještěrka ve Stráži pod Ralskem
či Ploučnice v Mimoni. Dvojky jsou hlášeny
z Hrádku n. N., Chrastavy, Nové Vsi a dalších míst.
Nejezdí vlaky na úseku trati 086 mezi Rynolticemi
a Křižany a uzavřeny jsou některé silnice III. třídy.
Nejhorší situace v kraji byla v okolí Višňové a Černous.
12. června Liberecký kraj včera nakoupil na Českomoravské komoditní burze zemní plyn a elektřinu
o čtvrtinu levněji než za ně platí v současnosti. Ušetřil
tak přes 33 miliónů Kč.
14. června V Novém Boru proběhl další ročník Krajských slavností. Hlavním hostem byla kapela Blue
Eﬀect, diváci dále shlédli vystoupení kejklíře Vojty,
ska skupiny Cháska nebo romské kapely Gulo Čar.
Během festivalu se mezi diváky vybralo 22 194 Kč na
pomoc zatopené obci Dobříň.
18. června Velvyslanec Litevské republiky J. E. Aurimas Taurantas seznámil při své návštěvě hejtmana LK
Martina Půtu se záměrem Litvy otevřít ve městě pod
Ještědem honorární konzulát. Budoucí Honorární
konzulát Litevské republiky v Liberci by měl podle
slov velvyslance napomoci rozvíjení jak ekonomických, tak i kulturních vztahů mezi Libereckým krajem
a Litevskou republikou.
20. června Vítězi 8. ročníku soutěže Zlatá popelnice
se staly Troskovice a Harrachov. Do soutěže jsou
automaticky zařazeny všechny obce v kraji, které mají
uzavřenou smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM, a.s.,
tj. 215 měst a obcí.
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21. června Jako čtvrtá v republice zahájila i v Liberci
provoz Potravinová banka Liberec (PBL), která je členem České federace potravinových bank. Posláním
potravinových bank, které již fungují v Praze, Ostravě
a v Litoměřicích, je boj proti hladu, chudobě
a plýtvání.
26. června U města Semily v Libereckém kraji byla
na skalním masívu, na levém břehu řeky Jizery, vůbec
poprvé v ČR, otevřená via ferrata Vodní brána.
27. června Město Jilemnice převzalo ﬁnanční dar ve
výši 100 000 Kč za vítězství v krajském kole soutěže
o „Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2012“.

Červenec

z Liberce do Frýdlantského výběžku je opět o něco
rychlejší.
30. srpna Vyřazené počítače a tiskárny nabídl Liberecký kraj do užívání svým příspěvkovým organizacím. Učinil tak v souladu s jeho směrnicí upravující
nakládání s movitým majetkem a po souhlasu Zastupitelstva LK.
31. srpna Druhý ročník hudebního festivalu národnostních menšin Libereckého kraje se pod záštitou
hejtmana Martina Půty konal v prostorách Kulturního domu v Liberci. Představily se hudební skupiny
různých žánrů. Celodenní program vyvrcholil
večerní taneční zábavou.

ZÁŘí

10. července Vítězem krajského kola soutěže Vesnice
roku 2013 se stala Nová Ves nad Nisou. Byl oceněn
zejména komplexní přístup k celkovému rozvoji obce
v oblasti vzdělávání, mládeže, spolkového života
a životního prostředí.

4. září Chrastava otevřela nové multifunkční hřiště.
Místní mohou využívat nové hřiště s umělým povrchem pro tenis, basketbal či fotbal. Okolo hřiště
vede také zbrusu nová atletická dráha spojená
s různými atletickými sektory.

19. července Velvyslanec Ukrajinské republiky v ČR
Borys Zajčuk a obchodní rada velvyslanectví Zinovii
Hošovski navštívili Liberecký kraj. V sídle KÚ LK je
přijali náměstci hejtmana Hana Maierová a Josef
Jadrný. Po návštěvě ve ﬁrmě Bohemia Elite v Semilech
se k hostům připojil i hejtman LK Martin Půta
a místostarostka města Lena Mlejnková.

8. září Stovky lidí přišly v sobotu podpořit regionální
výrobce z oblasti potravinářství a zemědělství
na 11. ročník Krajských dožínkových slavností Libereckého kraje, které se konaly v obci Brniště.

25.-28. července Jeden z největších hudebních
festivalů v ČR Benátská noc se pod záštitou hejtmana
LK Martina Půty konala podruhé v historii v libereckém Vesci.
26. července Novými řediteli krajských nemocnic se
stali Luděk Nečesaný (Liberec) a Jaroslav Kratochvíl
(Česká Lípa).
29. července Územím Libereckého kraje se prohnala
bouřka spojená s přívalovým deštěm, které způsobily
velké škody na silnicích II. a III. třídy, které jsou
majetkem Libereckého kraje.

srPen
8. srpna V jabloneckém Eurocentru byla zahájena
výstava Křehká krása, velkolepá přehlídka skla a bižuterie od téměř třiceti vystavovatelů.
8. srpna Do provozu byla slavnostně uvedena nová
silnice ze Stráže nad Nisou do Krásné Studánky. Cesta

12. září – 31. prosince Nevšední příběhy a práci
nevšedních umělců představila nová výstava Oblastní
galerie v Liberci nazvaná Mladí lvi v kleci. Vůbec
poprvé ve velké ucelené kolekci návštěvníci spatřili
tvorbu členů německy hovořících výtvarníků, kteří se
v meziválečném období sdružovali v uměleckých skupinách v Čechách na Moravě i ve Slezsku.
14. září Již 13. ročník Memoriálu záchranářů z Manhattanu – závodu hasičů, policistů a zdravotnických
záchranářů v běhu po schodech se konal v sídle
budovy Libereckého kraje. Hasiči ve dvojici musejí
zdolat v plné výstroji 860 schodů a převýšení téměř
80 metrů. První místo za hasiče s celkovým časem 5 minut
a 45 vteřin Zdeněk Vrána a Jiří Došlík z HZS ČR LK.
14. září V Semilech na Ostrově se o víkendu konala
Podkrkonošská slavnost úrody Semilský pecen. Připraveny byly expozice hospodářských zvířat, ukázky
historické i současné zemědělské techniky, rukodělné
dílničky, Městečko semilských hraček a další lákadla.
14. – 15. září Již 7. ročník slavností sklářského
řemesla, jejichž společným jmenovatelem je sklářství
železnobrodského regionu a vše, co s ním souvisí,
se konal v Železném Brodě.
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17. září Hotel Ještěd ozdobil původní salonek podle
architekta Otakara Binara. Renovaci salónku
ze 70. let minulého století zajistilo Občanské sdružení
Ještěd 73, Na ﬁnancování ve výši cca 350 tisíc Kč
se shodly České radiokomunikace, Liberecký kraj
a provozovatel. Například Liberecký kraj přispěl částkou sto tisíc korun.
19. září Stavbou roku Libereckého kraje i nejsympatičtějším stavebním počinem je hotel Port od Máchova jezera. Na jeho vítězství v anketě se shodla jak
odborná porota, tak i široká veřejnost.
19. září Držiteli titulů Vodafone Firma roku a GE
Money Bank Živnostník roku 2013 v Libereckém kraji
se stali Jan Vokurka, výrobce bylinných likérů Kitl,
a Martin Jindrák, stavitel energeticky úsporných domů.
21. září Jeden z nejvýznamnějších technických unikátů – vysílač a horský hotel Ještěd – oslavil
významné jubileum, a to 40 let od svého otevření
v roce 1973. Není však jedinou památkou svého
druhu, která se pyšní „kulatými narozeninami“.
Kabinová lanovka vedoucí na vrchol Ještědu (provozována Českými drahami a.s.) oslavila v letošním roce
80 let svého fungování.
24. září Liberecká občanská společnost otevřela první
trasu projektu Živá paměť Liberec – Reichenberg,
který chce ukázat největší město Libereckého kraje
prostřednictvím osobních příběhů současných,
ale i bývalých Liberečanů.
24. září V liberecké nemocnici byl slavnostně otevřen
Nový operační sál se špičkovým vybavením, který je
určen především k operaci předního segmentu oka,
včetně šedého zákalu. Sloužit bude klientům z celého
Libereckého kraje a okolí.

Říjen
2. října Liberecký kraj získal cenu veřejnosti v soutěži
Otevřeno x zavřeno, kterou pořádá Otevřená společnost o.p.s.
6. – 9. října Konkrétní obchodní kontrakty přivezla
z návštěvy družební Orenburgské oblasti na jihu
Ruska patnáctičlenná delegace Libereckého kraje
vedená hejtmanem LK Martinem Půtou, která se uskutečnila na pozvání gubernátora oblasti Jurije Alexandroviče Berga.
17. – 19. října V liberecké Tipsport areně se uskutečnil
7. ročník veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí
EDUCA 2013. Hledat školu nebo práci si přišlo přes
deset tisíc návštěvníků, kteří měli možnost se seznámit
s nabídkou více než stovky vystavovatelů.
21. října Stromem roku 2013 v České republice se
stal dub ochránce ve Višňové – Vísce.
31. října Poctu hejtmana převzalo šest osobností
Libereckého kraje a vyznamenáni byli také příslušníci
složek IZS. Šesti laureáty Pocty hejtmana Libereckého
kraje pro rok 2013 jsou Ing. Dalibor Dědek, prof. Ing.
Zdeněk Kovář, CSc., Siegfried Weiss, Mgr. Aleš Jaluška, MUDr. Aleš Fürst – in memoriam, PhDr. František Vydra.
31. října Na přelomu října a prosince participoval
Liberecký kraj jako hlavní partner na patnáctém
ročníku akce Dny česko – německé kultury, které byly
zahájeny 24. října 2013 a zakončeny 10. listopadu
2013. V rámci těchto dnů se konala na německém
a českém území řada akcí pro širokou veřejnost jako
jsou koncerty, výstavy, přednášky a další.

listoPad

25. září Zastupitelstvo LK odsouhlasilo fúzi Krajské
nemocnice Liberec a Panochovy nemocnice Turnov.

1. listopadu Českolipská nemocnice se pochlubila
novým digitálním pracovištěm a tomografem.

27. září Velvyslankyně Polské republiky Grazyna Bernatowitz navštívila Liberecký kraj. Jednání se věnovala
železniční a silniční dopravě mezi oběma státy a také
problematice elektrárny Turow a chystané výstavbě
98 větrných elektráren v její blízkosti.

8. listopadu Pietního aktu k 75. výročí Křišťálové
noci, který probíhal postupně na několika místech
v Liberci, se zúčastnila řada významných osobností.
Předseda Senátu Parlamentu České republiky Milan
Štěch, místopředseda senátu Přemysl Sobotka, předseda vlády ČR Jiří Rusnok, hejtman Martin Půta,
primátorka Liberce Martina Rosenbergová a zástupci
osmi velvyslanectví v čele s JE Gary Korenem, velvyslancem Státu Izrael. Bohoslužbu v synagoze sloužil
vrchní zemský a pražský rabín Efraim Karol Sidon.

30. září Liberecký kraj dnes představil nově vytvořenou mapu investic Libereckého kraje – přehled uskutečněných a plánovaných investičních akcí podle měst,
obcí a regionů.
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12. listopadu Mateřská škola Libereckého kraje byla
slavnostně otevřena v areálu Střední odborné školy
a Gymnázia Na Bojišti.
14. listopadu Proběhlo setkání hejtmana Libereckého
kraje Martina Půty s prezidentem Zemského ředitelství Sasko Dietrichem Göckelmannem v Drážďanech.
Liberecký kraj tím oživil spolupráci se Zemským
ředitelstvím Sachsen (Spolková republika Německo).
18. listopadu Krajská mapa vůní zvítězila na největším setkání geoinformatiků v Česku. V konkurenci
40 soutěžních prací získal liberecký “Svět plný vůní”
autorky Ireny Koškové, správkyně GIS a mapových
serverů životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci, hlavní cenu uživatelů.

14. prosince Piškoty a kousky ovoce namáčené
v čokoládě z fontánky byly největším hitem již
14. ročníku Andělské slavnosti, kterou uspořádaly
Dětský domov v Krompachu ve spolupráci s občanským sdružením Letní dům a za velké podpory společnosti Sodexho.

kalendÁriUm 2013
ve FotograFiích

23. listopadu V pořadí 17. beneﬁční aukce se uskutečnila v reprezentativních prostorách Krajského
úřadu v Liberci. Tentokrát se konala ve spolupráci
s občanským sdružením VIA TEMPORA NOVA,
sdružením pro obnovu zámku Lipová na Šluknovsku.
Celkem se za odpoledne prodalo 114 děl za 596 050
korun.
29. listopadu Tisícovka lidí zavítala ve středu do multimediálního sálu Krajského úřadu Libereckého kraje.
Konala se zde Vánoční prodejní výstava výrobků
klientů zařízení sociálních služeb, kterou uspořádal
resort sociálních věcí Libereckého kraje. Záštitu
převzal krajský radní Petr Tulpa.

Veletrh Holiday World
- převzetí ceny v kategorii Zimní dovolená a Adrenalin

Prosinec
4. prosince Pro rok 2013 byl Libereckému kraji společností Moody´s znovu potvrzen národní rating na
úrovni stupně Aa1.cz se stabilním výhledem, což je
druhá nejvyšší možná známka.
6. prosince Krajský úřad Libereckého kraje získal
Národní cenu kvality ČR – Úspěšná organizace.

Trio Guarneri Prague - koncert u příležitosti Švýcarského jara

10. prosince Necelá stovka českých, polských a německých starostů, zástupců kulturních organizací
a neziskových organizací se sešla při vyhodnocení
šestého ročníku Ceny Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
2013 v setkávacím centru německého příhraničního
městečka Gross Schönau. Vůbec nejúspěšnějším městem se stal Jablonec nad Nisou.
13. prosince Ve společenském sále nádraží v Kořenově
se uskutečnil slavnostní podpis mezinárodní smlouvy
o vzájemné spolupráci mezi Libereckým krajem
a Dolnoslezským vojvodstvím na úseku železniční
tratě Szklarska Poręba Górna – Kořenov.

Den otevřených dveří sídla Libereckého kraje
- vystoupení psovodů Celní správy z Heřmanic
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kalendÁriUm 2013 ve FotograFiích

Krajské slavnosti v Novém Boru

Memorial záchranářů z Manhattanu

Návštěva velvyslance Ukrajinské republiky

Pocty hejtmana Libereckého kraje hejtmana
- Martin Půta s oceněnými osobnostmi

Vesnice roku - starosta Nové Vsi nad Nisou
Milan Fiala s vítěznou trofejí

Podpis mezinárodní smlouvy o vzájemné spolupráci
mezi Libereckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím
v oblasti železniční dopravy

Slavnostní průvod v rámci
Krajských dožínkových slavností v Brništi
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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.

nové internetové stránky
V druhé polovině roku se pracovalo na nové podobě internetových stránek Krajského úřadu a Libereckého kraje.
Nové stránky budou rychle a přehledně nabízet informace
nejen o aktivitách Úřadu, ale především o jeho službách
občanům a v neposlední řadě také o dění v Libereckém kraji.
Kromě své nové, vizuálně atraktivní a moderní podoby,
nabídnou internetové stránky svým uživatelům také
spoustu novinek. Objeví se tak např. pozvánky na zajímavé
akce v Libereckém kraji, velký prostor dostanou videa
s informacemi o aktivitách Kraje, větší možnost informovat
občany o své činnosti budou mít i jednotliví zastupitelé.
Novinkou je i rubrika Poradenství, v které se návštěvníci
stránek dostanou rychle a přehledně k informacím, které
by dřív museli pracně hledat. Samozřejmostí je pak vytvoření
plnohodnotných verzí stránek pro smartphony a tablety.

měsíčník liberecký kraj
Vydávání Měsíčníku Libereckého kraje bylo ukončeno
v prosinci 2013. V průběhu roku 2014 ho nahradí nový
titul, jehož hlavním cílem bude prostřednictvím vizuálně
atraktivní a moderní formy svého zpracování vytvářet
pozitivní obraz o Libereckém kraji a jeho lidech, a docílit
tak u jeho obyvatel většího ztotožnění s regionem.

Zveřejňování informací
Pracovníci oddělení tiskového a vnějších vztahů odboru
kancelář hejtmana denně vydávají aktuální komentované
tiskové zprávy a prohlášení. V roce 2013 zveřejnil kraj více
než 1200 tiskových zpráv. Nejčastější dotazy novinářů
se v roce 2013 týkaly dopravy, odstraňování škod po povodních v letech 2010 a 2013, zdravotnictví, zejména ZZS
LK a likvidace odpadů v Arnolticích.

Zpráva o činnosti v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 sb.
V roce 2013 bylo podáno celkem 74 žádostí o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty. V průběhu
roku 2013 bylo vydáno jedno rozhodnutí o odmítnutí
žádosti, jedno odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu
Libereckého kraje. V průběhu roku 2013 nebyla předmětem rozhodnutí soudu žádná žádost o poskytnutí informace a nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. Byly
podány dvě stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace. Výroční zpráva byla projednána a schválena v radě

kraje dne 4. 2. 2013, číslo usnesení: 112/14/RK. Výroční
zpráva je dostupná na webových stránkách LK na adrese
http://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/page1113/2013.

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, nejednáli 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 událost.
Radní Libereckého kraje v roce 2013 převzali záštitu nad
celkem 219 akcemi, z toho u 77 akcí se jednalo o záštitu
s ﬁnanční podporou.

Pravidelná setkání hejtmana lk s občany,
ﬁrmami a významnými osobnostmi regionu
V březnu 2013 započal hejtman Libereckého kraje Martin
Půta tradici setkávání s občany měst a obcí Libereckého
kraje. V rámci těchto tzv. „Dnů 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 28. března v České Lípě,
24. dubna v Semilech, 29. května v Liberci, 28. června ve
Frýdlantu, 29. srpna v Jablonci nad Nisou, 26. září
v Jilemnici, 1. listopadu v Mimoni, 22. listopadu v Turnově
a 20. prosince v Hrádku nad Nisou.

akce pro veřejnost v sídle libereckého kraje
V květnu se konala tradiční akce určená pro širokou veřejnost – již desátý ročník Dne otevřených dveří sídla Libereckého kraje. Zájemci měli především možnost
prohlédnout si prostory budovy Krajského úřadu LK,
prohlédnout si pracovní zázemí členů rady a zastupitelstva
kraje, nebo se např. seznámit s činností Integrovaného
záchranného systému LK a s dětmi se zúčastnit pestrého
doprovodného programu, kde nechyběla prezentace Libereckých uměleckých škol ve formě módní přehlídky, tanečních i jiných vystoupení. Letošní novinkou byla skautská
hra v budově Krajského úřadu, která hravou formou seznamovala návštěvníky s činností jednotlivých odborů krajského úřadu.
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Na konci listopadu navštívilo přes tisíc návštěvníků
Vánoční trhy 2013, 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 březnu se ve stejném duchu konaly Velikonoční trhy.
Budova sídla LK také v průběhu roku 2013 hostila několik
výstav významných umělců a institucí regionu. Příkladem
je květnová výstava s názvem Československé jednotky na
východě 1942-1945 , červnová prezentace výtvarných prací
Jedličkova ústavu, listopadová výstava fotograﬁí Václava
Odehnala či výstava zaměřená na bezpečnost v dopravě
s názvem „Stop smrtelným nehodám“.
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 2013 dal poprvé Liberecký kraj
občanům a organizacím možnost podávat vlastní nominace
na oceněné. Z těchto nominací bylo vybráno 6 osobností.
O konečném seznamu oceněných rozhodovala pracovní
skupina složená jak ze členů Rady Libereckého kraje,
tak ze zástupců institucí s Libereckým krajem spjatých.
Slavnostní večer se v roce 2013 konal 31. října u příležitosti
95. výročí vzniku samostatného československého státu.
Oceněni byli: Ing. Dalibor Dědek za významný přínos
v oblasti průmyslu a podpory veřejných projektů,
MUDr. Aleš Fürst – in memoriam za celoživotní přínos
v oblasti medicíny, Mgr. Aleš Jaluška za celoživotní přínos
v oblasti charitativní činnosti, pomoci znevýhodněným
a handicapovaným, prof. Ing. Zdeněk Kovář, CSc. za celoživotní přínos v oblasti vysokého školství, PhDr. František
Vydra za celoživotní přínos v oblasti kulturního dědictví
a Siegfried Weiss za celoživotní přínos v popularizaci
přírodních krás Libereckého kraje.

přednemocniční neodkladné péče, kpt. Ing. Tomáš Klaban
a nprap. Petr Špála za záchranu značných majetkových
hodnot, kpt. Ing. Petr Štajnc, plk. Ing. Martin Rosina
a mjr. Mgr. Ladislav Vakula za dlouholetou příkladnou
práci u HZS LK a ve prospěch složek IZS Libereckého
kraje, Olga Marková za dlouholetou příkladnou a odbornou činnost při zajišťování krizového řízení v oblasti
zdravotnictví, mjr. Ing. Kateřina Seidlová za dlouhodobou
práci a úsilí při přípravě svěřeného útvaru na řešení mimořádné události a krizové situace nevojenského charakteru,
des. Petr Celba a čet. Martin Slach za dlouhodobé osobní
úsilí při přípravě na mimořádné a krizové situace nevojenského charakteru a dále plk. v. v. Mgr. Milan Franko za
dlouholetou příkladnou práci u PČR a za mimořádný
podíl na zřízení samostatného Krajského ředitelství policie
Libereckého kraje. V roce 2013 byla udělena též záslužná
medaile II. stupně pro kolektiv, a to Jednotce požární
ochrany obce Zákupy – JPO III/1. jejímž velitelem je
Zdeněk Homza, mladší. Členy jednotky dále jsou Eduard
Fedorčák, Zdeněk Havara ml., Zdeněk Homza st., Jiří Jirouš, Tomáš Knobloch, Lukáš Kuběna, Tomáš Kučera,
Libor Patka a Stanislav Šveňha.

ocenění, která získal liberecký kraj
v roce 2013
Krajský úřad obdržel národní cenu kvality České republiky
v oblasti veřejného sektoru modelu START PLUS a bylo
mu uděleno ocenění „Úspěšná organizace“. Ocenění, které
je posledním předstupněm před získáním ocenění Excelentní organizace, převzal ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje dne 26. 11. 2013 na slavnostním večeru
ve Španělském sále Pražského hradu.

Záslužné medaile integrovaného záchranného systému libereckého kraje
Liberecký kraj každým rokem již od roku 2010 oceňuje
především členy složek Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje. Záslužnými medailemi kraj vyjadřuje uznání za aktivní činnost, která je zaměřena na
ochranu životů, zdraví a majetku občanů.
Hejtman Libereckého kraje předal záslužné medaile I. a II.
stupně během slavnostního večera k příležitosti 95. výročí
samostatného československého státu, tedy v rámci stejného večera, jako Pocty hejtmana. Záslužnou medaili
I. stupně získali Vendula Procházková, prap. Ivan Lacko,
nprap. Milan Porubský a nprap. Jiří Sláma za záchranu lidského života. Záslužnou medaili II. stupně získali MUDr.
Pavel Kořínek za dlouholetou organizaci a zvyšování odborné úrovně ZZS Frýdlant, Alena Stejskalová za dlouholetý podíl na zavádění moderních postupů řízení
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hosPodaŘení libereckého kraje Za rok 2013
Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2013 resp. jeho
příjmový rámec vycházel do značné míry z parametrů rozpočtu kraje 2012 a relativně stabilního, i když stále velmi
slabého ekonomického výhledu České republiky na rok
2013. Největší a ve svém důsledku nepříznivý vliv na
tvorbu rozpočtu kraje, a to jak s dopadem na příjmovou,
tak výdajovou stránku, měly zejména nekončící daňové
změny zákonů. Konkrétně to bylo opětovné zvýšení snížené sazby DPH z 14% na 15% a současně i navýšení
základní sazby z 20% na 21%, což pro kraj představovalo
navýšení výdajů kraje v souvislosti s touto daní.
Současně s touto změnou uplatňovanou od 1.1.2013 došlo
k dalšímu významnému snížení podílů krajů na výnosech
z DPH, pro příjmy krajů, klíčové daně, a to z původních 8,92% (v roce 2011) na 7,86 %. Přitom právě DPH
tvoří u krajů téměř 50% daňových, tzn. vlastních výnosů,
které jsou rozhodujícími z hlediska jejich využití při
plánovaných výdajích na provoz, opravy a investice do
středních škol, domovů důchodců, ústavů sociální péče,
záchranné zdravotní služby, silnic II. a III. třídy, muzeí,
knihoven a galerií.
S přihlédnutím k těmto změnám a v souladu se střednědobým výhledem kraje byl rozpočet na rok 2013 sestaven
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 2013 částku 2 101 000
tis. Kč. Skutečná tvorba daňových příjmů kraje za rok 2013
předčila očekávání a zejména díky převodu krajského podílu na výnosech státních daní v závěru roku, bylo dosaženo k 31.12.2013 skutečné plnění daňových příjmů kraje
ve výši 2 256 707 tis. Kč, včetně objemu 7 256 tis. Kč daně
z příjmů právnických osob hrazené krajem.
Celkové skutečné příjmy kraje za rok 2013 dosáhly objemu
6 796 432 tis. Kč. Celkový objem příjmů roku 2013 v rozhodující míře ovlivnily, jako každoročně, přijaté účelové
dotace ze státního rozpočtu. Jednalo se především o dotace
související s úhradou přímých nákladů na vzdělávání
poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
na ﬁnancování škol a školských zařízení zřizovaných
krajem, obcemi nebo svazky obcí ve výši 3 316 869 tis. Kč
a dotace na ﬁnancování soukromých škol v regionu ve výši
140 605 tis. Kč. Ministerstvem dopravy byl v průběhu
roku 2013 kraji poskytnut příspěvek na úhradu ztráty
dopravců z provozu veřejné drážní dopravy ve výši 89 623 tis. Kč,
tj. ve výši, ve které byl poskytnut i v roce 2012. V návaznosti na rozsah i výši škod po povodni z roku 2010 pokračoval i v roce 2013 kraj s jejich odstraňováním. Na likvidaci
škod a následkům povodní byly kraji poskytnuty ﬁnanční
prostředky Ministerstvem pro místní rozvoj na obnovu
silnic a mostů ve výši 232 878 tis. Kč, přičemž dotace
MMR tvoří pouze 50% potřebných nákladů na jejich obnovu. V rámci programu obnovy dopravní infrastruktury
obdržel kraj dále dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v úhrnném objemu 36 370 tis. Kč na opravy
silnic II. a III. tříd postižených povodní 2013. Tento program

by měl pokračovat i v roce 2014. Přibližně 58 014 tis. Kč
tvoří ostatní dotace poskytované státním rozpočtem prostřednictvím ostatních ústředních orgánů státní správy mj.
Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem kultury a Ministerstvem ﬁnancí, v rámci státní
dotační politiky. Dotací ze státního rozpočtu byly kryty
i výdaje kraje resp. krajského úřadu spojené s přeneseným
výkonem státní správy ve výši 60 887 tis. Kč, což je identická výše jako v roce 2012. V průběhu roku 2013 byly
kraji rovněž poskytnuty zálohové platby i zpětně proplacené platby na realizaci projektů spoluﬁnancovaných
z prostředků EU v celkovém objemu 227 908 tis. Kč.
Výše uvedené příjmy v podobě účelových dotací byly
zároveň zahrnuty do výdajové části rozpočtu kraje se
zachováním jejich účelu, který je striktně vymezen jednotlivými poskytovateli těchto ﬁnančních prostředků.
Z vlastních ﬁnančních zdrojů kraje pokryl kraj výdaje
spojené s poskytováním příspěvků na provoz krajem zřízených příspěvkových organizací v resortech školství, sociální
péče, dopravy, kultury, životního prostředí a zdravotnictví,
které dosáhly celkového objemu 915 187 tis. Kč, zajištění
potřeb drážní a autobusové dopravní obslužnosti ve výši
550 093 tis. Kč, bez zahrnutí poskytnuté státní dotace ve
výši 89 623 tis. Kč na pokrytí ztráty z osobní drážní dopravy. Na investice byly vynaloženy ﬁnanční prostředky
z rozpočtu kraje ve výši 146 095 tis. Kč. Z rozpočtu pro
rok 2013 kraj současně zajišťoval i ﬁnancování způsobilých
i nezpůsobilých výdajů spojených s realizací projektů spoluﬁnancovaných Evropskou unií v úhrnném objemu
192 775 tis. Kč. Činnosti zastupitelstva kraje, krajského
úřadu a jeho odborů v rámci výkonu jejich působností,
byly pokryty ﬁnančními prostředky ve výši 386 983 tis. Kč.
Z činností vlastních působnosti jmenujeme mj. výdaje spojené s integrovaným dopravním systémem a kartového
centra (14 707 tis. Kč), podporou sportu a sportovních
areálů (11 270 tis. Kč), výdaje na výměny oken v resortu
školství (15 200 tis. Kč), zajištění regionálních funkcí
knihoven a podporu českých divadel (9 600 tis. Kč),
zabezpečení akutní ústavní pohotovost (11 800 tis. Kč)
nebo výdaje na ošetření podnapilých osob (5 000 tis. Kč).
Liberecký kraj mimo vlastních prostředků prostřednictvím
rozpočtu v roce 2013 doﬁnancoval program komplexní revitalizaci mostů na silnicích II. a III. třídy na území Libereckého kraje, na jehož realizaci byly v roce 2013 použity
úvěrové prostředky ve výši 235 700 tis. Kč. Celkově na realizaci tohoto programu v letech 2011 – 2013 vyčerpal kraj
úvěrové zdroje ve výši 479 559 tis. Kč. Příjmy i výdaje kraje
roku 2013 byly dále výrazně ovlivněny systémem centrálního nákupu plynu a elektrické energie, v jehož rámci kraj
nakupoval a následně fakturoval na tomto systému participujícím příspěvkovým organizacím zřízených kraje a obchodním společnostem založených krajem. Ve ﬁnančním
plnění tento systém zatížil bilanci rozpočtu kraje 2013 ve
výši 165 853 tis. Kč. Systém centralizovaného nákupu
energií byl ukončen v listopadu 2013.
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Z vlastních zdrojů kraje byly ﬁnancovány rovněž potřeby
krajem zřízených peněžních fondů. Systém peněžních
fondů kraje byl počátkem roku 2013 změněn, když většina
těchto fondu byla zrušena a nahrazena nově zřízeným
Dotačním fondem kraje, který centralizoval většinu dosavadních ﬁnančních toků peněžních fondů. Vynaložené
prostředky na dotační politiku kraje v roce 2013 dosáhly
u Dotačního fondu úrovně 46 535 tis. Kč, Lesnického
fondu výše 4 114 tis. Kč a na doﬁnancování probíhajících,
již schválených akcí z minulých rozpočtových období, bylo
vynaloženo 10 876 tis. Kč.
V průběhu roku 2013 bylo ve schváleném rozpočtu
provedeno celkem 375 rozpočtových změn. Předmětem
změn rozpočtu, jako reakce na průběžně se měnící
podmínky a skutečnosti, ovlivňující rozpočtové hospodaření kraje, se staly změny týkající se obdržených účelových
dotací anebo jiných změn parametrů závazných a speciﬁckých ukazatelů příjmů a výdajů rozpočtu kraje.
Celkové skutečné příjmy kraje v roce 2013 dosáhly objemu
6 796 432 tis. Kč a celkové skutečné výdaje kraje v roce
2013 dosáhly úrovně 6 901 810 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů kraje představuje za rok 2013 objem –105 378 tis. Kč.
Dosažené záporné saldo hospodaření kraje je kryto změnou
stavu ﬁnančních prostředků na bankovních účtech kraje
a ﬁnančními prostředky z dočerpání úvěrových zdrojů na
revitalizaci mostů na silnicích II. a III. třídy na území
Libereckého kraje.

projektů v oblasti školství v úhrnné výši 174 864 tis. Kč,
přičemž výdaje na zmíněné projekty budou realizovány až
v roce 2014. Zbývající část zůstatků na bankovních účtech
kraje představuje ﬁnanční krytí smluvně vázaných akcí a
projektů, jejichž realizace se neuskutečnila v roce 2013, ale
budou realizovány rovněž v roce 2014.
Další informace a rozbory k hospodaření kraje za rok 2013
jsou uvedeny v tabulce „Bilance příjmů a výdajů rozpočtu
Libereckého kraje za rok 2013“ a v grafu „Podíl jednotlivých sdílených daní a poplatků na celkových daňových
příjmech Libereckého kraje v roce 2013“.
Hospodaření kraje za rok 2013 podléhá přezkoumání
Ministerstvem ﬁnancí České republiky a z jeho dosavadního průběhu vyplývá, že v hospodaření Libereckého kraje
za rok 2013 nebudou zjištěny závažné nedostatky, které by
měly významným způsobem ovlivnit proces schvalování
závěrečného účtu kraje za rok 2013, který bude předložen
k projednání příslušným orgánům kraje v červnu 2014.
Nad rámec zákonem stanovené povinnosti přezkoumávání
hospodaření kraje Ministerstvem ﬁnancí zajišťuje Liberecký
kraj, prostřednictvím ratingové společnosti Moody’s
Investors Service Limited, každoročně provedení analýzy
ﬁnančních i neﬁnančních toků a závazků kraje, na jejichž
základě je kraji udělováno ratingové hodnocení. Na základě
výsledků těchto analýz byl v roce 2013 kraji potvrzen
lokální, národní rating na stupni Aa1.cz se stabilním
výhledem.

Zůstatky na běžných účtech kraje k 31.12.2013 činily
1 080 378 tis. Kč a zůstatky běžných účtů peněžních fondů
kraje činily 88 592 tis. Kč. Výše těchto zůstatků byla do
jisté míry ovlivněna mj. přijatými zálohovými platbami
v předchozích obdobích na realizaci dopravních staveb
spoluﬁnancovaných z Regionálního operačního programu,
zálohovými platbami od ostatních řídících orgánů vybraných
operačních programů, mj. na realizaci Globálních grantů a

Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Libereckého kraje za rok 2013
v tis. kč
Ukazatel

schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

skutečnost

Plnění (%)

Daňové příjmy

2 101 000

2 108 256

2 256 707

107,04%

Nedaňové příjmy

200 003

322 657

326 795

101,28%

Kapitálové příjmy

0

19 639

25 689

130,81%

84 887

4 267 486

4 187 241

98,12%

Příjmy celkem po konsolidaci

2 385 890

6 718 038

6 796 432

101,17%

Běžné výdaje

2 302 088

6 357 171

5 985 769

94,16%

36 927

1 653 498

916 041

55,40%

2 339 015

8 010 669

6 901 810

86,16%

46 875

-1 292 631

-105 378

x

Přímé dotace

Kapitálové výdaje
výdaje celkem po konsolidaci
saldo příjmů a výdajů
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Podíl jednotlivých sdílených daní a poplatků na celkových skutečných daňových příjmech Libereckého kraje v roce 2013

Vynaložené ﬁnanční prostředky z rozpočtu kraje k 31.12.2013 dle jejich využití v tis. kč
využití vynaložených prostředků
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím
- výdaje na mzdy a platy v oblasti základního vzdělávání a předškolní výchovy (MŠ)
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - výdaje na mzdy a platy středního školství
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - výdaje příspěvkovým organizací kraje
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím - výdaje na mzdy a platy středního školství
Výdaje na dopravní územní obslužnost
Neinvestiční transfery neﬁnančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Plyn
Elektrická energie
Nákup ostatních služeb
Neinvestiční transfery obcím
Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
Opravy a udržování
Investiční transfery neﬁnančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám
Investiční transfery obcím
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Neinvestiční transfery občanským sdružením
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Ostatní úroky a ostatní ﬁnanční výdaje
Výdaje z ﬁnančního vypořádání minulých let mezi RR, obcemi a DSO
Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích
Úroky vlastní
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Stroje, přístroje a zařízení
Pozemky
Nákup materiálu
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
Neinvestiční půjčené prostředky neﬁnančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám
Neinvestiční transfery vysokým školám
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím
Konzultační, poradenské a právní služby
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Programové vybavení
Ostatní výdaje
celkem vynaložené ﬁnanční prostředky v 2013 dle účelu

výdaje
2 292 343
1 108 419
934 054
1 108 419
639 716
174 882
133 290
91 096
80 906
77 587
71 227
58 750
57 555
51 222
48 207
47 831
43 129
35 677
22 660
20 477
47 831
19 392
17 512
14 904
14 634
13 249
12 625
12 427
12 245
10 259
10 000
9 710
9 257
9 202
6 451
6 292
6 102
4 524
60 534
6 901 810
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Vynaložené ﬁnanční prostředky z rozpočtu kraje k 31.12.2013 dle odvětví
využití vynaložených prostředků
Zemědělství a lesní hospodářství
Cestovní ruch
Silnice
Silniční doprava
Železniční doprava
Ostatní záležitosti v dopravě
Vodní hospodářství
Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání
Školy zajišťující střední vzdělávání
Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže
Vyšší odborné školy
Základní umělecké školy
Ostatní záležitosti ve vzdělávání
Kultura a ochrana památek
Tělovýchova a zájmová činnost
Zdravotnictví
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Sociální péče a pomoc a sociální zabezpečení
Opatření pro krizové stavy, požární ochrana a integrovaný záchranný systém
Veřejná správa a služby
Ostatní jinde nezařazené
celkem vynaložené ﬁnanční prostředky v 2013 dle odvětví

v tis. kč
výdaje
7 718
23 240
1 026 384
258 771
388 919
15 373
16 045
1 943 946
1 153 605
466 796
17 905
135 941
151 075
162 853
58 154
279 105
22 351
16 554
229 770
45 189
263 671
218 446
6 901 810
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Vybrané ukazatele z rozvahy Libereckého kraje k 31.12.2013 (AKTIVA)
v tis. kč
a. stÁlÁ aktiva
z toho:
dloUhodobÝ nehmotnÝ majetek
Software
Ocenitelná práva
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
dloUhodobÝ hmotnÝ majetek
Pozemky
Kulturní předměty
Stavby
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
dloUhodobÝ FinanČní majetek
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
dloUhodobé PohledÁvkY
Poskytnuté návratné ﬁnanční výpomoci dlouhodobé
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
Ostatní dlouhodobé pohledávky
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
b. obĚŽnÁ aktiva
z toho:
ZÁsobY
Materiál na skladě
krÁtkodobé PohledÁvkY
Odběratelé
Krátkodobé poskytnuté zálohy
Jiné pohledávky z hlavní činnosti
Poskytnuté návratné ﬁnanční výpomoci
Daň z přidané hodnoty
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
Poskytnuté zálohy na transfery (dotace)
Náklady příštích období
Dohadné účty aktivní
Ostatní výše neuvedené
krÁtkodobÝ FinanČní majetek
Jiné běžné účty
Základní běžný účet
Běžné účty peněžních fondů
Ceniny
Úhrn aktiv

3 449 189,90
156 522,56
38 881,87
61,00
47 319,65
70 260,05
1 510 943,60
18 325,53
534,43
369 942,87
66 419,53
1 055 701,14
20,10
1 589 966,83
1 589 966,83
191 756,91
1 800,00
33,96
70,00
189 852,95
2 932 491,72
1 408,82
1 408,82
1 734 050,81
306,81
5 867,78
10 751,43
21 000,00
1 062,92
16 649,28
118 706,07
950,22
1 558 739,53
16,78
1 197 032,08
28 042,01
1 080 377,84
88 592,73
19,51
6 381 681,62
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Vybrané ukazatele z rozvahy Libereckého kraje k 31.12.2013 (PASIVA)
v tis. kč
c. vlastní kaPitÁl
z toho:
jmĚní ÚČetní jednotkY a UPravUjící PoloŽkY
Jmění účetní jednotky
Transfery (dotace) na pořízení dlouhodobého majetku
Oceňovací rozdíly při změně metody
Jiné oceňovací rozdíly
Opravy minulých období
FondY ÚČetní jednotkY
Ostatní fondy
vÝsledkY hosPodaŘení
Výsledek hospodaření běžného účetního období
Výsledek hospodaření minulých účetních období
d. ciZí Zdroje
z toho:
dloUhodobé ZÁvaZkY
Dlouhodobé úvěry
Ostatní dlouhodobé závazky
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
krÁtkodobé ZÁvaZkY
Dodavatelé
Krátkodobé přijaté zálohy
Zaměstnanci
Jiné závazky vůči zaměstnancům
Zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění
Jiné přímé daně
Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
Závazky k vybraným místním vládním institucím
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery (dotace)
Výnosy příštích období
Dohadné účty pasivní
Ostatní krátkodobé závazky
Úhrn Pasiv

3 220 633,00
2 030 901,57
2 095 053,57
697 522,06
-762 883,42
4 272,26
-3 062,90
88 592,73
88 592,73
1 101 138,70
293 083,72
808 054,98
3 161 048,62
2 186 749,89
1 088 904,40
48 081,88
1 049 763,61
974 298,73
37 595,07
15 226,17
261,84
12,95
5 269,70
1 484,05
12,42
13,07
610 690,62
7 256,29
253 351,27
43 125,27
6 381 681,62
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Významné investiční akce realizované v roce 2013 z rozpočtu LK
č.

investiční akce

Střední škola, Lomnice nad Popelkou,
1. Antala Staška, PO - akustické podhledy
ve 4 učebnách přístavby školy

termín
realizace
01/2013
– 04/2013

rozpočet
2013
236.567 Kč

dotace
eU

Popis

Ne

Dodávka a montáž akustických podhledů v nové přístavbě školy – budova A

Domov pro seniory, Vratislavice nad Nisou,
01/2013
2.
PO – elektrická požární signalizace
– 04/2013

1.100.000 Kč

Ne

ZŠ a MŠ logopedická, Liberec, E. Krás3. nohorské, PO – rekonstrukce sociálního
a hygienického zařízení školy

06/2013
– 08/2013

2.333.950 Kč

Ne

Domov důchodců Český Dub,
PO – rekonstrukce venkovní terasy

04/2013
– 08/2013

1.670.100 Kč

Ne

Jedličkův ústav Liberec, Lužická,
5. PO – rekonstrukce sociálního a hygienického zázemí kuchyně

06/2013
– 07/2013

4.

510.000 Kč

Dodávka a montáž EPS
na základě opakovaných
požadavků revize HZS
Rekonstrukce sociálního
a hygienického zařízení
školy, které dlouhodobě
nevyhovovalo KHS
Rekonstrukce venkovní
terasy a povrchů, včetně opěrných zdí a zábradlí, zachování
původní historické kašny

Ne

Rekonstrukce sociálního a hygienického zázemí kuchyně
na základě nevyhovujících
podmínek a připomínek KHS

Vlastivědné muzeum a G v České Lípě,
7. náměstí Osvobození, PO – rekonstrukce
krytiny a střešního pláště – I. etapa

10/2013
– 05/2015

8.500.000 Kč

Ne

Rekonstrukce krytiny a střešního pláště na všech objektech
po etapách, nová krytina taška
pálená

8.

Obchodní akademie a Jazyková škola,
Liberec, Šamánkova, PO – rekonstrukce
učebny M2

07/2013
– 08/2013

200.000 Kč

Ne

Rekonstrukce učebny M2
– učebna PC, obklady, osvětlení, podlahy

9.

VOŠ a Střední škola sklářská, Nový Bor,
Wolkerova, PO – rekonstrukce sociálních
zařízení v budově Revoluční ulici

09/2013
– 10/2013

1.403.865 Kč

Ne

Rekonstrukce nevyhovujících
WC v budově Revoluční,
opakované připomínky KHS

10.

Obchodní akademie a HŠ, Turnov, Zborovská, PO – rekonstrukce sociálních zařízení v budově Alšova

08/2013
– 09/2013

900.000 Kč

Ne

11.

Střední škola, Lomnice nad Popelkou,
Antala Staška, PO – povrchové úpravy
parkoviště

09/2013
– 09/2013

320.000 Kč

Ne

14.

Střední průmyslová škola stavební,
Liberec, Sokolovské náměstí,
PO – odstranění havárie střechy

09/2013
– 10/2013

917.000 Kč

Ne

Rekonstrukce nevyhovujících
WC v budově Alšova, opakované připomínky KHS – II.
etapa
Povrchová úprava parkoviště
u přístavby školy – budova A,
která nebyla v původním projektu zahrnuta
Rekonstrukce části střechy
a atiky na přístavbě školy,
havarijní stav
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Významné investiční akce realizované v roce 2013 a spoluﬁnancované z EU
č.

investiční akce

termín rozpočet 2013
realizace
dotace eU

Popis

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec, Partyzán09/2013
1. ská, PO – rekonstrukce technického
– 12/2013
vybavení laboratoře chemie – projekt ROP

Rekonstrukce stávající chemické
1.749.373 Kč laboratoře včetně nového vybavení
EU 1.037.422 Kč laboratorními stoly, nábytkem,
digestoří a dalšími pomůckami

Střední průmyslová škola technická, Jablonec
09/2013
2. n. N, Belgická, PO – rekonstrukce dílen
– 12/2013
a elektro laboratoře – projekt ROP

Rekonstrukce dílen – vytvoření
6.121.000 Kč nového zázemí pro praktickou
EU 2.268.899 Kč výuku, vybudování nové elektro
laboratoře včetně vybavení
pomůckami
Modernizace laboratoří pro
odbornou technickou výuku
6.840.000 Kč
včetně sociálního zázemí pro žáky
EU 760.401Kč
a vybavení laboratoře stoly,
nábytkem a pomůckami

Střední průmyslová škola, Česká Lípa,
Havlíčkova, PO – modernizace laboratoří
3.
pro odbornou technickou výuku – projekt
ROP

06/2013
– 08/2013

Střední škola hospodářská a lesnická,
4. Frýdlant, Bělíkova, PO – samoobslužný
mycí box - projekt ROP

Vybudování samoobslužného
2.283.000 Kč mycího boxu pro praktickou
07/2013
– 10/2013 EU 1.091.027 Kč výuku žáků a ošetřování
zemědělské techniky

Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ,
2.021.000 Kč
Turnov, Skálova, PO – rekonstrukce dílen
06/2013
5.
EU
1.178.346 Kč
pro studijní zaměření broušení a rytí drahých – 09/2013
kamenů – projekt ROP
Střední průmyslová škola stavební, Liberec,
06/2013
2.430.000 Kč
6. Sokolovské náměstí, PO – modernizace
–
08/2013
EU
1.210.349 Kč
učebny a laboratoře pro stavební obory
– projekt ROP

Rekonstrukce dílen pro studijní
zaměření broušení a rytí drahých
kamenů a rekonstrukce odborných učeben včetně vybavení
Modernizace učebny a laboratoře
pro stavební obory včetně
přístrojů a vnitřního vybavení

Výstavba nových učeben v prosto2.681.000
Kč
rách školy a vybavení nábytkem
06/2013
EU
1.351.747
Kč
a pomůckami pro odbornou
– 08/2013
výuku oboru dlaždič

7.

Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká,
PO – dlaždičské práce pro 21. století
– projekt ROP

8.

Rekonstrukce stávající a autolakovny - inovace a zvýšení stupně
Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, 09/2013
4.891.000 Kč
komplexicity školního pracoviště
Dr. Farského, PO – inovace školní autola– 01/2014 EU 3.301.522 Kč
autolakovny s měřením ekonomickovny – ROP
kých a ekologických ukazatelů

10.

Obchodní akademie a Jazyková škola,
Liberec, Šamánkova, PO – vestavba
podkroví – projekt ROP

Vestavba podkroví a vytvoření
8.910.000 Kč
01/2013
a rozšíření zázemí školy pro výuku
– 05/2013 EU 8.256.184 Kč
ekonomických předmětů na PC

11.

Mateřská škola SLAĎ – realizace projektu
slaďování rodinného pracovního života pro
zaměstnance KÚ LK – projekt OPLZZ

4.067.828 Kč Přístavba tělocvičny SŠ a G
04/2013
EU 2.041.765 Kč na Bojišti v Liberci pro MŠ
– 09/2013
stát 360.311 Kč s kapacitou 20 dětí
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investice a ProjektY 2013 ve FotograFiích
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Školství, mlÁdeŽ a ZamĚstnanost
V mateřských a základních školách již druhým rokem
pokračuje trend mírného nárůstu počtu dětí a žáků vstupujících do těchto dvou segmentů vzdělávání. Naopak
velmi nízké počty žáků způsobené nepříznivým demograﬁckým vývojem přetrvávají ve středních školách. Ve školním roce 2012/2013 bylo o 1 355 (7,1 %) žáků středních
škol v Libereckém kraji méně než v roce 2011/2012.
Zároveň na všech stupních vzdělávací soustavy dochází
k vyšší integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Zejména ve středních školách je v Libereckém kraji dlouhodobě realizována podpora odborného vzdělávání v rámci
kampaně TECHyes. V roce 2013 byl jeho stěžejní aktivitou Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání,
který ﬁnančně podporuje motivačními a prospěchovými
stipendii žáky třinácti řemeslných oborů. Devět středních
škol zapojených v programu čerpalo pro potřeby stipendijního programu celkem 1.620.000 Kč. Pod hlavičkou
TECHyes se uskutečnil od 17. do 19. října v prostorách
liberecké Tipsport areny sedmý ročník veletrhu vzdělávání
a pracovních příležitostí – EDUCA 2013 MYJOB Liberec.
Veletrhu se zúčastnilo 79 vzdělávacích institucí a 30 ﬁrem.
Akci navštívilo za celé tři dny přes 10 000 zájemců o práci
a vzdělávání. Proběhly rovněž regionální přehlídky středních škol, tzv. Burzy středních škol, které se tradičně konají
v Jablonci nad Nisou, Turnově a České Lípě. TECHyes
i nadále podporoval zapojení škol do dalších projektů
a oborových soutěží (např. celonárodní soutěž Enersol,
Automechanik Junior 2013, Stavba roku Junior 2013 apod.).
Liberecký kraj ve spolupráci se šesti jím zřizovanými středními školami a Severočeským muzeem v Liberci uspořádal
ve dnech 14. až 22. září 2013 již čtvrtý ročník Sympozia
uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje. Celkem
76 mladých umělců ze škol Libereckého kraje, Kraje
Vysočina, Slovenska a Bulharska mělo možnost tvořit díla
na společné téma „Kontrasty“. Na realizaci projektu
na podporu odborného vzdělávání a propagaci uměleckého
školství vyčlenil Liberecký kraj ze svého rozpočtu ﬁnanční
prostředky ve výši 900.000 Kč. S ﬁnančním přispěním
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vznikl v nákladu 500 kusů obrazový materiál – katalog, který mapuje
umělecká díla účastníků i průběh celého sympozia.
V rámci dotačního fondu v roce 2013 v Programu resortu
školství, mládeže a zaměstnanosti rozdělil Liberecký kraj
téměř 6.735.000 Kč. Výzvy byly vyhlášeny v podprogramech: Podpora volnočasových aktivit, Komunitní funkce
škol, Speciﬁcká primární prevence, Soutěže a podpora
talentovaných dětí a mládeže, Pedagogická asistence, Vzdělání pro vyšší zaměstnanost. Celkem bylo přijato 423 žádostí o poskytnutí dotace v celkovém objemu přesahujícím
46.500.000 Kč. Zastupitelstvo Libereckého kraje vybralo
k podpoře 202 projektů v oblasti školství, mládeže a zaměstnanosti. Příkladem podpořených projektů jsou například
Bambiriáda 2013 nebo Činnost informačního centra
v Lomnici nad Popelkou.

Dále v roce 2013 bylo ve spolupráci se školami a školskými
zařízeními kraje zorganizováno celkem 41 okresních a 56
krajských postupových kol předmětových olympiád a uměleckých přehlídek vyhlášených Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy. Na realizaci postupových kol
obdržel Liberecký kraj z Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora soutěží
a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok
2012/2013“ neinvestiční dotaci ve výši 1.095.000 Kč.
Liberecký kraj ze svého rozpočtu podpořil oblast péče
o talentovanou mládež částkou 330.000 Kč. Postupovými
koly prošlo více než 22 tisíc žáků základních a středních
škol Libereckého kraje.
Globální granty ﬁnancované z Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost v roce 2013 postoupily do závěrečné fáze. V rámci nich byla v roce 2013
a předchozích letech rozdělena mezi 185 projektů částka
přesahující 645.000.000 Kč. Resort školství, mládeže
a zaměstnanosti dokončil také dva vlastní významné
projekty – Hodnocení kvality vzdělávání v Libereckém
kraji a Poradenství v Libereckém kraji. Prostřednictvím
prvního z nich došlo ke standardizaci procesů řízení kvality
a sebehodnocení ve vybraných středních školách, druhý
pak podpořil rozvoj poradenských služeb. V druhé polovině roku byl rovněž z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost zahájen projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji,
na který se podařilo získat více než 58.000.000 Kč. Během
dvou let se jeho prostřednictvím budou realizovat vzdělávací, zejména volnočasové aktivity s cílem přitáhnout
pozornost žáků k přírodním vědám a technice, vzniknou
metodická centra pro pedagogy a v neposlední řadě
29 zapojených středních škol získá moderní vybavení
za více než 22.000.000 Kč.
Na provozní neinvestiční výdaje bylo školám a školským
zařízením zřizovaných krajem poskytnuto více než
266.000.000 Kč. V roce 2013 byla dokončena realizace
akce „Výměna otvorových výplní u vybraných příspěvkových organizací resortu školství, mládeže, tělovýchovy
a sportu“. Celkem došlo k výměně otvorových výplní
u 11 škol a školských zařízení za téměř 70.000.000 Kč
bez DPH. Z rozpočtu kraje bylo dále poskytnuto na investiční akce 4.400.000 Kč. V roce 2013 proběhla rekonstrukce zdroje tepla u Dětského domova, Dubá – Deštná,
bylo rekonstruováno sociální zařízení Základní školy
a mateřské školy logopedické v Liberci a byla opravena
střecha Střední průmyslové školy stavební v Liberci.
Z rozpočtu Libereckého kraje byl také pořízen byt pro Dětský domov, Jablonec nad Nisou.
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Slavnostní otevření výstavy děl u příležitosti Sympozia uměleckoprůmyslových škol Libereckého kraje 2013 v Severočeském
muzeu v Liberci. Zleva: L. Křeček (odbor školství), J. Křížek (ředitel muzea), E. Bartoňová (náměstkyně ministra školství),
A. Losová (radní), M. Picko Baumannová (ředitelka SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou), T. Pokorný (odbor školství)

Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA 2013 MYJOB Liberec v Tipsport areně
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Zdravotnictví
rozvoj zdravotnických služeb,
podpora kvality péče
Liberecký kraj podporuje rozvoj zdravotnických služeb
a podílí se tak na zajišťování stále vyššího standardu kvality
poskytované péče. V roce 2013 investoval Liberecký kraj
do fungování, podpory a rozvoje zdravotnictví
240.635.047,- Kč.
v tomto ﬁnančním objemu je především zahrnuto:
1)162.211.500,- Kč
- příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím,
2) 5.000.000,- Kč
- dotace na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu
a v intoxikaci,
3) 11.799.400,- Kč
- dotace na poskytování lékařské pohotovostní služby,
4) 58.702.300,- Kč
- ostatní dotace do zdravotnických zařízení (viz tabulka
Příklady významných dotací),
5) 1.050.381,- Kč
- Dotační fond Libereckého kraje.
Největší investiční akcí resortu zdravotnictví byl ﬁnanční
podíl na první etapě projektu zateplení vybraných objektů
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa (NsP ČL). Práce na
zateplení budov začaly v letních měsících a potrvají ještě
v průběhu roku 2014. Díky navržené změně způsobu ﬁnancování a dohodě s dodavatelem byla snížena předpokládaná ﬁnanční zátěž cca o 40 mil. Kč. Dále v nemocnici
probíhá postupná a rozsáhlá modernizace rentgenového vybavení - nová angiolinka, digitální skiagraﬁcké pracoviště,
včetně úložiště dat, digitalizace stávajících rentgenových
pracovišť. Na podzim loňského roku proběhlo v nemocnici
druhé předakreditační a akreditační šetření Spojenou akreditační komisí. Nemocnice se tak zařadila mezi kreditované
nemocnice a potvrdila tak občanům, že je nemocnicí, která
poskytuje nejen kvalitní, ale i bezpečnou péči.
Významným počinem pro Krajskou nemocnici Liberec
(KNL) bylo v roce 2013 zahájení budování heliportu,
jakožto základní podmínky pro udržení statutu traumacentra v KNL. Se zahájením jeho provozu se počítá v průběhu roku 2014. KNL dále úspěšně dokončila fúzi s
Panochovou nemocnicí Turnov. V nemocnici se stejně jako
každoročně uskutečnil průzkum „Kvalita očima pacientů.
Nemocnice obhájila certiﬁkát „Spokojený pacient“ i Rating
A+ (významně nadstandartní kvalita) v hodnocení kvality
lůžkových zařízení. Výsledky průzkumu jsou veřejně
dostupné.
V obou akciových společnostech proběhla stabilizace
vedení. V otevřeném výběrovém řízení na posty generálních ředitelů byl vybrán MUDr. Luděk Nečesaný (KNL)
a Ing. Jaroslav Kratochvíl (NsP ČL). Léčebna respiračních

nemocí Cvikov patří mezi stabilní příspěvkové organizace.
Vedení organizace využívá dostupné nástroje zapojení se
do konkrétních, často i přeshraničních projektů, aby zvýšilo atraktivnost nabízených doplňkových služeb pro své
dětské pacienty a jejich doprovod. Příkladem je realizace
rekvaliﬁkačního kurzu sportovní masáže pro sestry dětské
léčebny v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst v Libereckém kraji II“. Tři a půl roku trval česko-německý projekt
„Aktivní mosty“, dalším novým projektem je „Euregiowell“, pro vyhledávání nejpříjemnějších míst společného
česko - německého příhraničí.
V příspěvkové organizaci Zdravotnická záchranná služba
LK byl proveden forenzní audit, který zhodnotil efektivitu
vynakládaných prostředků a kvalitu nastavených procesů
v organizaci. Na základě výsledků byly identiﬁkovány rezervy ve výši 15 mil. Kč a bylo vyhlášeno výběrové řízení
na ředitele organizace. Zdravotnická záchranná služba
LK nadále pokračuje v realizaci projektu Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje – Jednotná úroveň informačních systémů
operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému Libereckého kraje. V rámci tohoto projektu
dojde k modernizaci krajského operačního střediska
v budově „Neli“ v areálu KNL.

Zdravotní politika
– podpora veřejného zdraví
V roce 2013 byla pro Program resortu zdravotnictví,
tělovýchovy a sportu, ve správě odboru zdravotnictví, alokována částka 2.000.000,- Kč. Ta byla rozdělena žadatelům
v rámci podpory ozdravných a rekondičních pobytů pro
zdravotně/tělesně postižené občany, podpory preventivních
a léčebných projektů a nově byl vypsaný dotační podprogram podpory osob se zdravotním postižením.
V rámci naplňování programu Dlouhodobého zlepšování
zdravotního stavu obyvatel Libereckého kraje bylo realizováno mnoho zajímavých akcí a projektů. Velký úspěch slavila akce „Pojďme žít zdravě“ a „Týden zdravé výživy“
s ochutnávkou zdravých jídel, odvykání kouření, správného
pohybu a péče o chrup. Z osvětových akcí jmenujme např.
letáky na podporu prevence příušnic a černého kašle, onemocnění přenášených klíšťaty, zavšivení a svrabu, nakládání
se speciﬁckým odpadem ze zdravotnických zařízení.

další činnosti ve zdravotnictví
– přenesená působnost
Správní oddělení odboru zdravotnictví zajišťuje především
výkon přenesené působnosti. V roce 2013 tato činnost
konkrétně představovala:
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a) Ve věci udělení, změny, přerušení nebo odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb dle zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování, v platném znění bylo vedeno 884
správních řízení a vydáno:
✓ 93 rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování
zdravotních služeb,
✓ 122 rozhodnutí o změně oprávnění k poskytování
zdravotních služeb,
✓ 69 rozhodnutí o odejmutí oprávnění (popř. zrušení
registrace) k poskytování zdravotních služeb,
✓ 600 usnesení o zastavení řízení z důvodu bezpředmětnosti – zrušení přeregistrací (na základě žádosti
bylo vráceno celkem 426 správních poplatků).
b) Ve věci odvolání proti lékařským posudkům dle zákona
č. 373/2011 Sb., o speciﬁckých zdravotních službách,
v platném znění bylo vedeno celkem 8 správních řízení,
z toho:
✓ 7 odvolání proti rozhodnutí o profesionalitě nemoci,
✓ 1 odvolání proti rozhodnutí o posudku lékaře pracovně lékařských
c) Stížnosti dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování

✓ Podáno celkem 15 stížností, z toho 1 oprávněná,
7neoprávněných, 6 předáno k přímému vyřízení po
skytovateli zdravotních služeb, 1 opakovaná.
✓ 2 nezávislé odborné komise – na základě stížností
– šetření a projednání přechází do roku 2014.
d)Výběrová řízení dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění, v platném znění
✓ organizační zajištění 34 výběrových řízení před uzavřením smlouvy o úhradě a poskytování zdravotní péče
mezi poskytovateli zdravotních služeb a zdravotními
pojišťovnami;
e) Zdravotnická dokumentace převzatá KÚ LK od poskytovatelů zdravotních služeb, kteří ukončili svoji činnost
✓ převzetí zdravotnické dokumentace od 2 poskytovatelů zdravotních služeb,
✓ předáno celkem 4200 ks zdravotnické dokumentace
na základě žádosti pacientů (popř. nově zvoleného
lékaře) nově zvoleným poskytovatelů zdravotních služeb,
f ) Kontrolní činnost
✓ provedení celkem 38 plánovaných kontrol, z toho 33
kontrol poskytovatelů zdravotních služeb a 4 kontroly přenesené působnosti pověřených obecních
úřadů a 1 kontrola následná.

Příklady významných dotací do zdravotnictví v Libereckém kraji v roce 2013
Poskytnuté ﬁnanční
prostředky

subjekt

iČ

název projektu

Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a.s.

27283518

Zateplení vybraných objektů

50.000.000,00

Zdravotnická Záchranná
služba LK, p.o.

46744991

Nákup vozidel RLP a RV

8.000.000,00

Léčebna respiračních nemocí
ve Cvikově, p.o.

00673951

Rekonstrukce čistíren odpadních vod

300.000,00

Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a.s.

27283518

Druhé předakreditační a akreditační šetření
Spojenou akreditační komisí

245.000,00

Krajská nemocnice Liberec,
a.s.

27283933

Kvalita očima pacienta
(průzkum spokojenosti pacientů)

157.300,00

Léčebna respiračních nemocí Cvikov
– masérský kurz
Nemocnici s poliklinikou
Česká Lípa
- angiolinka

leták z akce
„Pojďme žít zdravě“
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tĚlovÝchova a sPort
Liberecký kraj v roce 2013 rozdělil v oblasti sportu a tělovýchovy částku přesahující 24.000.000,- Kč.
V roce 2013 byl nově zaveden Dotační fond Libereckého
kraje, který má jasně stanovená pravidla pro přidělování
dotací. Pro oblast sportu byl určen program č. 3 – Program
resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu. Sportem
a tělovýchovou se nově zabývalo sedm podprogramů a celkem bylo na tuto oblast poskytnuto 14.322.000,- Kč
(v roce 2012 bylo rozděleno jen 4,6 mil. Kč). Na podprogram 3.4 – Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení
bylo poskytnuto 6.182.000,- Kč. V dalších podprogramech
pak 4.582.000,- Kč na podprogram 3.5 – Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací, 250.000,- Kč
na podprogram č. 3.6 – Sport handicapovaných, 99.000,- Kč
na podprogram 3.7 – Vzdělávání ve sportu, 2.759.000,- Kč
na podprogram č. 3.8 – Sportovní akce, 300.000,- Kč
na podprogram č. 3.9 – Školní sport a tělovýchova,
150.000,- Kč na podprogram č. 3.10 – Sportovní reprezentace kraje. Celkem bylo v roce 2013 podpořeno 602
projektů, což znamená uspokojení každého druhého
projektu z celkového počtu 1357 projektů.
Ostatní ﬁnanční prostředky byly poskytnuty na významné
sportovní akce a podporu sportovních areálů. Jednou z nejvýznamnějších akcí, kterou Liberecký kraj podpořil, bylo
Mistrovství světa v klasickém lyžování juniorů, na jehož
podporu poskytl 5.500.000,- Kč. Částka ve výši
1.000.000,- Kč byla vložena na podporu lyžařských magistrál – Jizerské, Krkonošské a Lužickohorské. Krajská rada
Asociace školních sportovních klubů Liberec pak za ﬁnanční
podpory Libereckého kraje ve výši 200.000,- Kč realizovala
Krajskou ligu škol. Mezi další významné akce, na kterých
se Liberecký kraj ﬁnančně podílel, můžeme zařadit Memoriál Ludvíka Daňka, Rallye Bohemia, Dětský MTB Cup
nebo 3boj všestrannosti.
Poslední část ﬁnančních prostředků ve výši 1.300.000,- Kč
byla alokována na účast reprezentačního výběru sportovců
z Libereckého kraje na Hrách VI. letní olympiády dětí
mládeže České republiky, které se konaly na konci června
ve Zlínském kraji. Sportovci z Libereckého kraje získali
5 zlatých, 8 stříbrných a 1 bronzovou medaili a v celkovém
hodnocení krajů obsadili 12. místo.
V roce 2013 byla započata práce na dokumentu Strategie
podpory sportu v Libereckém kraji 2014 – 2016, která
by měla zajistit alespoň základní ﬁnanční jistotu pro sportovní prostředí v následujících letech.
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odbor sociÁlních vĚcí
oddělení sociální práce

oddělení sociálních služeb

V rámci metodické a kontrolní činnosti zajišťuje procesy
koordinace postupu sociálních pracovníků a sociálních
kurátorů pro dospělé na svém území, činí kroky ke sjednocení způsobu uplatňování známých metod sociální
práce, za tím účelem provádí analýzu a vyhodnocení míry
implementace a úrovně metod sociální práce, kontroluje
výkon státní správy v této oblasti. Na oddělení je zařazen
krajský protidrogový koordinátor, který se podílí na
přípravě Národní strategie protidrogové politiky, metodicky vede své partnery na obcích s rozšířenou působností
a spolupracuje s Radou vlády pro koordinaci protidrogové
politiky a ostatními organizacemi zabývajícími se touto
problematikou. Oddělení zajišťuje i činnost koordinátora
romských poradců, který zejména vede pracovníky obcí
s rozšířenou působností, podílí se na zpracování koncepcí
problematiky etnických menšin, navrhuje opatření ke zlepšení situace Romů a etnických menšin ve společnosti,
spolupracuje s Radou vlády pro záležitosti romské menšiny,
Agenturou pro sociální začleňování a v neposlední řadě
monitoruje vyloučené lokality na území kraje. V průběhu
roku 2013 byly do oddělení v rámci provedené organizační
změny nově zařazeny agendy sociálně právní ochrany dětí,
v rámci kterých je zajišťována v souladu se zákonem
č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména sociálně právní ochrana dětí, organizace a zprostředkování
náhradní rodinné péče na území kraje, rozhodování o přiznání státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc, o změně, zastavení a výplatě
tohoto příspěvku, vydávání a odnímání pověření k výkonu
sociálně-právní ochrany dětí, metodické vedení a kontrola
souladu výkonu sociálně-právní ochrany dětí s výše uvedeným zákonem a vydaným pověřením. Ve všech agendách
docházelo k pravidelnému přenosu informací směrem
k pracovníkům obcí, pověřených obecních úřadů nebo
obcí s rozšířenou působností, probíhaly pravidelné pracovní porady, kazuistické semináře, vzdělávací akce a semináře. Na území kraje začala aktivně působit Agentura pro
sociální začleňování a krajský romský koordinátor se pravidelně zúčastňoval jednání vytvořených skupin Lokálního
partnerství, byla prohlubována spolupráce s představiteli
romské komunity. Díky aktivitě krajské protidrogové koordinátorky Liberecký kraj podpořil kampaň Společně proti
kouření. Oddělení se podařilo připravit dva projekty ﬁnancované z prostředků Evropského sociálního fondu – projekt
IP 5 Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách Libereckého kraje a projekt Podpora standardizace
orgánu sociálně právní ochrany Krajského úřadu Libereckého kraje. V neposlední řadě díky úsilí pracovnic sociálně
právní ochrany dětí proběhla dvě velmi úspěšná víkendová
setkání pěstounských rodin Libereckého kraje.

V rámci výkonu přenesené působnosti vede, v souladu se
zákonem o sociálních službách, registr poskytovatelů sociálních služeb. Stejně jako v letech předchozích docházelo
v průběhu roku 2013 k aktualizaci údajů uvedených
v tomto registru a k registraci nových poskytovatelů sociálních služeb se sídlem nebo bydlištěm na území Libereckého kraje. V rámci této agendy jsou dále, v souladu se
zákonem o státní kontrole, prováděny kontroly plnění
podmínek stanovených pro registraci u poskytovatelů
sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí
o registraci. Od 1.11.2013 do oddělení sociálních služeb
po provedené reorganizaci na odboru nově patří plánování
sociálních služeb, datové centrum a agendy spojené s poskytováním dotací z rozpočtu Libereckého kraje a dotací
MPSV. V průběhu roku 2013 bylo intenzivně pracováno
na analýzách potřebnosti sociálních služeb a způsobu
ﬁnancování, postupně je uváděn do praxe klíč k ﬁnancování. Bylo uskutečněno několik jednání pod záštitou radního pro sociální věci pana Tulpy se zástupci obcí a řediteli
příspěvkových organizací v souvislosti s ﬁnancováním sociálních služeb. V rámci výkonu samostatné působnosti
oddělení sociálních služeb zajišťuje metodické vedení osmnácti zařízení sociálních služeb, které kraj zřizuje, tj. 8 domovů pro seniory, 9 domovů pro osoby se zdravotním
postižením, Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, které poskytuje odborné sociální
poradenství prostřednictvím poraden pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v poradnách v Liberci, Turnově,
Semilech, Jilemnici, Jablonci nad Nisou a České Lípě, dále
provozuje nepřetržitou Telefonickou krizovou pomoc
- linku důvěry a Intervenční centrum pro osoby ohrožené
domácím násilím. Pod záštitou radního Tulpy byly pro odbornou veřejnost a spolupracující profese zrealizovány semináře „Ve smutku sami“ a „Sex a domácí násilí“. Zařízení
Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace a Domov Sluneční dvůr, příspěvková
organizace, jsou zapojeny do celorepublikového procesu
transformace pobytových sociálních služeb realizovaného
v rámci pilotního projektu MPSV „Podpora transformace
sociálních služeb“. V rámci projektu dojde k výstavbě nových domů pro osoby se zdravotním postižením v běžné
zástavbě a budou zcela opuštěny stávající nevyhovující
a od veřejnosti odloučené objekty, ve kterých je služba
poskytována. Zařízení Domov a Centrum denních služeb
Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, bylo zapojeno
do přípravy procesu transformace s reálnou nadějí na zařazení do projektu MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“.
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V roce 2013 byly realizovány v příspěvkových organizacích zřizovaných
Libereckým krajem tyto investiční akce:
zateplení domu Rosálie Domova důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, v rámci projektu
ﬁnancovaného z prostředků EU,
rekonstrukce sociálního zázemí kuchyně v Jedličkově ústavu, příspěvková organizace,
rekonstrukce terasy v Domově důchodců Český Dub, příspěvková organizace

V roce 2013 byly realizovány tyto významné akce a činnosti:
Velikonoční trhy - výstava a prodej výrobků ze zařízení sociálních služeb Libereckého kraje - 27. 3. 2013.
Ve dnech 24. 5. – 26. 5. 2013 se uskutečnilo setkání pěstounských rodin.
Dne 13. 6. 2013 se uskutečnil Seminář pro poskytovatele sociálních služeb.
Ve dnech 4. 10 – 6. 10. 2013 proběhlo víkendové setkání pěstounských rodin.
Vánoční trhy - výstava a prodej výrobků ze zařízení sociálních služeb Libereckého kraje - 27. 11. 2013.

Z podzimního setkání,
které se konalo v penzionu Bartošova pec v obci Frýdštejn,
v termínu 4. 10 – 6. 10. 2013.

Z jarního setkání pěstounských rodin,
které se konalo v Doksech, v hotelu Kamýk,
v termínu 24. 5. – 26. 5. 2013.

Z jarního setkání pěstounských rodin,
které se konalo v Doksech, v hotelu Kamýk,
v termínu 24. 5. – 26. 5. 2013.
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Životní ProstŘedí a ZemĚdĚlství
Rok 2013 byl v resortu životního prostředí a zemědělství
bohatý na celou řadu aktivit jak v samostatné, tak i přenesené působnosti.
Nejvýznamnějším vodohospodářským počinem byla
stavba protipovodňové štoly v Jablonci n. N. V roce 2013
byla stavba dokončena a zkolaudována. Po rekonstrukci
turnovského jezu se tak jednalo o realizaci druhé ze tří
prioritních akcí Koncepce ochrany Libereckého kraje před
povodněmi. V roce 2013 došlo ke dvěma méně významným povodňovým situacím, při kterých musela zasedat
povodňová komise kraje. V oblasti náprav poškození životního prostředí chemickou těžbou uranu byla zahájena
aktualizace analýzy rizik likvidace DCHT ve s.p. Diamo.
Analýza bude dokončena v r. 2014, stanoví další postup
sanací a bude podkladem pro zajištění prostředků ze státního rozpočtu. Byly učiněny důležité kroky k zapsání nejvýznamnějších přehrad do katastru nemovitostí, v rámci
čehož krajský úřad ověřil pasporty nejvýznamnějších
vodních děl. Byla dokončena obnova VD Mlýnice
po povodni z r. 2010. Pokračovaly práce na stanovování
záplavových území.

V oblasti lesního hospodářství byly zorganizovány 3 semináře pro odborné lesní hospodáře, které se konaly tradičně v Liberci, Semilech a České Lípě. Byly zde
předneseny zejména aktuální informace z oblasti legislativy
a dotací. V průběhu roku bylo schváleno více než 30
lesních hospodářských plánů, podle kterých se bude v dalších deseti letech na podstatné části lesů v kraji hospodařit.
Došlo rovněž k proškolení, přezkoušení a ustanovení nových 19 lesních stráží. V průběhu roku byl obnoven
Lesnický fond a v rámci poskytování příspěvků na hospodaření v lesích bylo vyřízeno 101 žádostí a vyplaceny více
než 4 mil. Kč, zejména na obnovu lesa melioračními
a zpevňujícími dřevinami, zajištění lesních porostů a výchovu mladých lesních porostů. Myslivecká konference se
konala mimořádně na Českolipsku a vhodně tak doplnila
expozici Mysliveckého a lesnického roku v českolipském
muzeu.
V oblasti ochrany přírody a krajiny pokračovala realizace
projektu „Implementace soustavy NATURA 2000
– 2. část“ ﬁnancovaného z Operačního programu životní
prostředí. Pokračovala i realizace projektu „Management
invazních druhů v Euroregionu Nisa“ ﬁnancovaného z programu Cíl 3 Česko – Sasko. V roce 2013 byla zpracována
studie „Strategická migrační studie pro Liberecký kraj“

zabývající se migrační prostupností krajiny pro velké druhy
savců. V rámci správní činnosti i nadále probíhal proces
vyhlašování evropsky významných lokalit soustavy
NATURA 2000 jako zvláště chráněných území, včetně
projednávání plánů péče o ně. V roce 2013 byla vyhlášena
2 maloplošná zvláště chráněná území v rámci implementace soustavy NATURA – Přírodní památka Zahrádky
u České Lípy a Přírodní památka Červený rybník. Nově
byla vyhlášena Přírodní rezervace Údolí Jizery. Území bylo
původně chráněno prostřednictvím přírodní rezervace
Údolí Jizery u Semil a Bítouchova a přírodní památky
Galerie. Došlo ke zpřehlednění ochrany a harmonizaci se
soustavou Natura 2000.

Byly realizovány projekty na podporu výskytu zvláště
chráněných druhů živočichů – stavba hnízdní věže pro rorýse obecného v Jablonci nad Nisou, úprava hnízda čápa
bílého v Chrastavě, zajištění letních kolonií netopýra
velkého, obnova biotopu ropuchy krátkonohé v Provodíně,
ošetření dřevin v zámeckém parku Přírodní památce Zahrádky u České Lípy (ochrana páchníka hnědého), byl připraven, podán na SFŽP a akceptován projekt na ošetření
Valdštejnské lipové aleje v Zahrádkách. V rámci správní
činnosti se odbor zaměřil i na ochranu zvláště chráněných
druhů živočichů využívající lidská sídla – netopýrů a rorýsů. V souvislosti s velkým množstvím vydaných výjimek
na stavební činnosti zaměřené na likvidací následků
povodně v roce 2010 byla prováděna v roce 2013 aktivní
kontrola již realizovaných či probíhajících stavebních akcí
na povodněmi dotčených tocích.
Na úseku nakládání s odpady pokračovala v roce 2013
práce na projektu se společností EKO-KOM a.s.
„Intenziﬁkace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové
složky“, který přispívá k trvale vysoké míře a efektivitě
třídění komunálních odpadů na území Libereckého kraje.
V rámci tohoto projektu proběhl další ročník soutěže obcí
a měst „Zlatá popelnice“, proběhl cyklus seminářů pro
starosty obcí a pokračovala realizace školního programu
pro vybrané školy LK v návaznosti na činnosti prováděné
v předchozích letech. V roce 2013 rovněž i nadále probíhala
spolupráce se společnostmi Asekol s.r.o. a ELEKTROWIN a.s.
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na projektech podporujících zpětný odběr elektrozařízení.
Liberecký kraj v uplynulém roce zároveň inicioval řešení
dlouhodobého problému nelegálně navezených odpadů
v obci Bulovka na Frýdlantsku.
Orgán ochrany ovzduší Krajského úřadu Libereckého
v průběhu celého roku 2013 aktivně spolupracoval a nadále
spolupracuje na „Aktualizaci Programu ke zlepšení kvality
ovzduší zóny Severovýchod“ (tj. Liberecký, Královohradecký a Pardubický kraj). Zpracování tohoto programu
ke zlepšení kvality ovzduší je v kompetenci Ministerstva životního prostředí. V současné době je řešena a projednávána
analytická část programu. Nová legislativní úprava na úseku
ochrany ovzduší zásadním způsobem změnila kategorizaci
a zařazení jednotlivých stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší a provozovatelům stanovila termínovou povinnost
schválení provozu. To vyvolalo nemalé nároky na činnost
úseku ochrany ovzduší, kdy pracovníci vyřizovali velké
množství žádostí a zároveň poskytovali i metodickou
pomoc.
V oblasti eia + iPPc se odbor podílel, v rámci jednání
pracovní skupiny „Kraje a integrovaná prevence“, kromě jiného, na ﬁnálním znění novely zákona č. 76/2006 Sb.,
o integrované prevenci a na zpracování metodických dokumentů. Na úseku prevence závažných havárií byla v roce
2013 v rámci namátkových kontrol prováděna metodická
pomoc provozovatelům, kteří nakládají s nebezpečnými
chemickými látkami. Ve spolupráci s ČIŽP OI Liberec bylo
provedeno 6 integrovaných kontrol. V oblasti posuzování
vlivů na životní prostředí se koncem roku 2013 zástupci odboru zúčastnili veřejného projednání změny územního
plánu města Bogatynia na Městském úřadu Bogatynia.
Předmětem změny územního plánu byly nové lokality pro
budoucí umístění 8 větrných elektráren a plochy pro umístění fotovoltaických elektráren. V roce 2013 Odbor životního prostředí a zemědělství svým stanoviskem podpořil
194 projektů žádajících dotaci z Operačního programu životní prostředí. Nejvíce žádostí směřovalo do oblasti zlepšování kvality ovzduší, sběru tříděného odpadu. Dále se
podpora týkala projektů zaměřených na realizaci nebo rekonstrukci dětských hřišť v přírodním stylu, podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty,
revitalizaci sídelně zeleně a parků a zlepšování stavu přírody
a krajiny. Rovněž kladně bylo z hlediska posuzování vlivů
na životní prostředí podpořeno 16 projektů zařazených do
ROP NUTS II Severovýchod, zejména se jednalo o projekty
volnočasových aktivit a rekonstrukcí silnic II. a III. tříd.
Pracovníci oddělení se pravidelně zúčastňují porad stavebních úřadů a úřadů územního plánování s aktuálními informacemi v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí.
V roce 2013 se rovněž podíleli na přednáškové činnosti
o problematice zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence určené Českému svazu
stavebních inženýrů.

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 rámci dotační politiky LK vyhlásil Odbor životního prostředí a zemědělství v roce 2013 výzvy k předkládání žádostí
do 3 podprogramů Programu resortu životního prostředí
a zemědělství Dotačního fondu Libereckého kraje. Celkově
odbor administroval podporu 107 projektů v celkové výši
19,051 mil. Kč. V rámci tradičního Kalendáře vzdělávacích
akcí resortu, připravovaného ve spolupráci s Regionální
agrární radou LK a řadou dalších neziskových organizací,
bylo realizováno celkem 28 akcí z oblasti zemědělství
a 23 akcí z oblasti EVVO. Mezi nejvýznamnější patřily
11. krajské dožínkové slavnosti v Brništi, Den regionálních
potravin, konference k EVVO na základních a mateřských
školách či pořádání oslav Dnů Země v Oldřichově v Hájích
a České Lípě. Ve spolupráci s příspěvkovou organizací
STŘEVLIK a Městským střediskem ekologické výchovy
Divizna při ZOO Liberec pokračovala realizace projektu
na podporu EVVO v mateřských školách Mrkvička. Informace o dění v oblasti environmentální výchovy byly
poskytovány prostřednictvím internetového portálu
www.ekovychovalk.cz. Odbor životního prostředí a zemědělství také koordinoval a administroval již 10. ročník soutěže o titul Výrobek roku LK z odvětví potravinářství –
zemědělství. V tomto jubilejním ročníku soutěžil dosud
největší počet výrobků – celkem 55, které do soutěže přihlásilo 17 regionálních výrobců z Libereckého kraje.
Ocenění bylo uděleno vítězným výrobkům v 11 kategoriích a celkovému vítězi s nejvyšším ziskem bodů. Slavnostní předání cen vítězným výrobkům proběhlo tradičně
na 11. krajských dožínkových slavnostech. Veškeré informace ke všem 10 ročníkům jsou přístupné na webových
stránkách www.vyrobek-roku-lk.cz, které byly zprovozněny
u příležitosti 10. ročníku soutěže. Vítězné výrobky byly

V oblasti samostatné působnosti se Odbor životního prostředí a zemědělství zaměřoval na koordinaci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji
(dále jen EVVO), metodicky řídil Středisko ekologické
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prezentovány také v brožuře, kterou Odbor životního prostředí a zemědělství vydává. V rámci spolupráce se švýcarským kantonem St. Gallen proběhly vzájemné návštěvy
delegací složené z vodohospodářských odborníků. Naše delegace navštívila St. Gallen počátkem května a června
a švýcarská Liberec v září. Předmětem byla zejména výměna
zkušeností v péči o vodní toky, protipovodňové ochraně,
odpadovém hospodářství a sanacích.
V oblasti gis byl největší prioritou rozvoj možností,
přidání nových mapových úloh a rozšíření datových
vstupů pro portál životního prostředí, který je dostupný
na adrese http://geoportal.kraj-lbc.cz. Taktéž byla
provedena výměna hardware serveru s ohledem na požadovanou rychlost a zabezpečení funkčnosti serveru.
Pokračovaly práce na Povodňovém portále Libereckého
kraje http://povoden.kraj-lbc.cz. Do systému byly připojeny další obce. Proběhla revize stávající verze Povodňového
plánu Libereckého kraje s ohledem na zásadní úpravu
povodňového portálu připravovanou na rok 2014.

Z pohledu práce s veřejností byly největší akcí Dny GIS
Liberec, kterých se zúčastnilo více jak 700 návštěvníků. Resort životního prostředí zde zajišťoval několik stanovišť
(Mapu vůní, Mapovou honičku a Geohru). Opět velký
ohlas sklidila Mapa vůní, připravená ve spolupráci se Zoologickou zahradou Liberec. Dalším významných oceněním
Mapy vůní byla první cena na celostátní GIS konferenci
uživatelů ESRI Praha.
V rámci projektu NeoCartoLink byla pracovníkům GIS
odboru umožněna účast na celosvětové konferenci uživatelů ESRI v San Diegu v USA. Proběhla zde jednání
s organizátory celosvětového kola soutěže GISDAY.
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doPrava
Liberecký kraj se již od roku 2003 intenzivně na úrovni zastupitelstva zabývá prevencí v oblasti zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. V koncepci,
kterou zastupitelstvo kraje schválilo, jsou vytyčeny různé
aktivity z oblasti lidského činitele a pozemních komunikací, jejichž základním cílem je snižování dopravních
nehod, a zejména jejich následků, na pozemních komunikacích všech kategorií. Celý dokument je pravidelně ročně
vyhodnocován, aktualizován a doplňován. K dispozici je
v nezkrácené podobě na www.kraj-lbc.cz.
Přes všechna opatření umírají často na silnicích nevinní
lidé. Cena lidského života vyjádřená výší přímých a nepřímých nákladů spojených s dopravní nehodou, při které

zahyne osoba, dle výpočtu KHS v Liberci, přesahuje částku
10 mil. Kč, morální cenu nelze kvantiﬁkovat vůbec. V roce
2013 zahynulo na silnicích Libereckého kraje 20 osob při
3 788 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 2006 až 2013
dopravní nehody

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Česká Lípa

2 012

1 922

1 737

1 276

971

910

1 052

1 173

Jablonec nad Nisou

1 758

1 593

1 309

753

669

655

621

621

Liberec

3 389

3 329

2 962

1 751

1 632

1 535

1 721

1 532

Semily

1 405

1 149

1 080

586

592

520

465

462

liberecký kraj

8 564

7 993

7 088

4 366

3 864

3 620

3 859

3 788

v souvislosti s rozšířením schengenského prostoru a tím
souvisejícím zrušením kontrol na vnitřních hranicích bylo
nutné sjednotit postupy při úpravách na hraničních
přechodech států zapojených do schengenské spolupráce.
Stanovení dopravního režimu mezi územími těchto států
není nijak omezováno mezinárodními smlouvami a vychází
přímo z jednání, které si dohodnou jednotlivé protistrany.
V roce 2013 se podařilo zrealizovat výstavbu nového silničního propojení silnice I/35 přes polské území s němec-

kou silnicí B 178 pro motorová vozidla bez tonážního
omezení, avšak nepodařila se realizace přeložky silnice I/35
v úseku Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou. Na české straně
se v dalších letech plánuje rozšíření příhraničního úseku
silnice III/27017 o výhybny, které umožní bezpečné průjezdy vozidel. Do budoucna již Liberecký kraj neplánuje
otevření žádného silničního propojení na krajské silniční
síti.

Přeshraniční spojení na území Libereckého kraje k 31. 12. 2013
Místa protnutí státních hranic
Krompach
Petrovice
Hrádek nad Nisou
Hrádek nad Nisou
Kunratice
Černousy, Ves
Habartice
Srbská
Nové Město pod Smrkem
Harrachov
Hrádek nad Nisou
Frýdlant (Černousy)
Harrachov

Jonsdorf
Lückendorf
Porajów
Kopaczów
Bogatynia
Bogatynia
Zawidów
Miloszów
Czerniawa Zdrój
Jakuszyce
Zittau/Žitava
Zawidów
Jakuszyce

Země
SRN
SRN
Polsko
Polsko
Polsko
Polsko
Polsko
Polsko
Polsko
Polsko
SRN
Polsko
Polsko

Druh
provozu
silniční
S 132 silniční
1026 silniční
silniční
352
silniční
silniční
355
silniční
12367 silniční
361
silniční
3
silniční
železniční
železniční
železniční

Speciﬁkace
III/27017
II/270
I/35
I/35
III/03511
III/0353
I/13
III/2918
II/291
I/10
žel. 089
žel. 037
žel. 36

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

x) před výjezdem z ČR je umístěna dopravní značka B13 "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez"
a dodatková tabulka s nápisem "MIMO BUS".
xx) dopravní značení omezující provoz je umístěno až na polském území.
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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 2013 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 5 kategorií dle stavu porušení od hodnocení stavu „výborný“ po „havarijní“. Pro
zatřídění úseků je rozhodující procento porušení plochy
v úseku poruchou s největším - rozhodujícím rozsahem
poruch. Z hodnocení vyplývá, že téměř 790 km (37,54 %)
silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji je hodnoceno jako
havarijní a u přibližně 306,5 km (14,75 %) 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 více než 52 % silnic II.
a III. třídy v nevyhovujícím nebo dokonce havarijním stavu.

Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji v letech 2007 až 2013
stav povrchu vozovek
(délka v km)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

výborný

367,304

364,414

526,163

447,169

230,197

183,551

190,748

dobrý

419,694

579,403

383,528

397,198

566,456

574,652

554,159

vyhovující

345,016

251,254

358,625

399,604

283,428

250,478

245,938

nevyhovující

516,251

546,774

401,759

425,999

357,561

338,109

306,471

havarijní

451,739

357,871

421,327

423,428

656,164

746,418

779,823

celkem

2 100,004 2 099,716 2 091,402 2 093,398 2 093,806 2 093,208

2 077,139

Rozdělení stavu povrchu vozovek silnic II. a III. třídy ve vybraných obcích
v Libereckém kraji v roce 2013
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Odstraňování škod po povodních
V srpnu roku 2010 postihly Liberecký kraj povodně, konkrétně menší měrou části okresů Česká Lípa a větší měrou
část okresu Liberec. Povodněmi bylo zasaženo celkem
198 mostů na silnicích II. a III. třídy z celkového počtu
666 na celém území Libereckého kraje, z toho 121 mostů
bylo narušeno tak, že byla či případně stále je omezena
zatížitelnost mostu. Celkem 22 mostů vyžaduje kompletní
rekonstrukci. Celkové škody na mostech na silnicích II.
a III. třídy byly vyčísleny na 453,2 mil. Kč. Na silnicích II.
a III. třídy v Libereckém kraji bylo zasaženo celkově
38 úseků, které byly či stále jsou neprůjezdné z důvodu sesuvu silnice, sesuvu půdy nad silnicí, zaplavení, poškození
mostu apod. Celkové škody na silniční síti v majetku
Libereckého kraje byly vyčísleny na 1,59 mld. Kč. Celkové
škody na silniční síti v majetku Libereckého kraje a na mostech na silnicích II. a III. třídy byly vyčísleny na 2,037 mld.
Kč. Při odstraňování škod na silniční síti ve vlastnictví
Libereckého kraje v největší míře Liberecký kraj využívá
čerpání ﬁnančních prostředků z programu Ministerstva pro
místní rozvoj „Obnova obecního a krajského majetku
postiženého živelní nebo jinou pohromou", kde je spoluúčast kraje 50 % celkových způsobilých výdajů.
Do konce roku 2013 Liberecký kraj získal téměř 163 mil.
Kč z programu Ministerstva pro místní rozvoj na opravy
mostů poškozených povodněmi, které byly již v roce 2013
realizovány. Dále jsou v realizaci čtyři velké liniové projekty
o celkových nákladech 619,4 mil. Kč. Jedná se o akce silnice II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa), silnice II/592
Chrastava (I. etapa), silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice – Dětřichov a silnice III/0353 a III/0357 Víska - Višňová
– Poustka, které budou kompletně dokončeny v roce 2014.
Liberecký kraj byl úspěšný i při získání dotace z programu
Cíl 3, Prioritní osa 1, oblast podpory 5 – Opatření na odstranění škod způsobených povodněmi v srpnu 2010
a podpora preventivních opatření souvisejících s povodněmi. Ve výše uvedeném programu uspěl s projektem
„Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010“ a získal dotaci ve výši cca 40 mil. Kč,
ze které byly realizovány v roce 2013 akce Silnice III/27014
Krompach, Juliovka – Krompach, Silnice III/26321 Svor
– hranice Libereckého kraje, včetně mostu číslo 26321-3.
V rámci dodatečné výzvy programu Ministerstva pro
místní rozvoj na obnovu poškozeného krajského majetku
povodní, podal Liberecký kraj v roce 2013 žádosti na další
4 liniové akce. Konkrétně na akci silnice III/27252 Vítkov,
silnice II/290 Frýdlant – Bílý Potok pod Smrkem II. etapa,
silnice II/592 Chrastava II. etapa, a silnice II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5–12,6 a mostu 290-011
a 290-014. Předmětné akce byly přihlášeny do programu
s maximální výši dotace 85 % celkových uznatelných nákladů a budou realizovány v letech 2014 a 2015. Celkové
náklady na výše uvedené akce činí cca 580 mil. Kč
Další prioritou v roce 2014 je odstraňování škod po
povodních, které na začátku měsíce června 2013 postihly

část Libereckého kraje povodně. Ačkoli v Libereckém kraji
povodně v roce 2013 nedosáhly intenzity povodní z roku
2010, tak i přesto byly poškozeny silnice ve vlastnictví
Libereckého kraje. Část pozemních komunikací, která byla
poškozena povodněmi v roce 2013, byla rovněž poškozena
povodní v roce 2010. Předpokládaná hodnota poškozených
silnic II. a III. tříd v Libereckém kraji je průběžně
aktualizována a je odhadována na více než 200 mil. Kč.
Konečná částka, za kterou budou opraveny silnice II. a III.
tříd v Libereckém kraji po povodni z června 2013, by měla
být známa na konci roku 2014. Na ﬁnancování odstranění
povodňových škod se podílí Státní fond dopravní infrastruktury z 85% a Liberecký kraj 15%. Některé akce byly
ukončeny již v roce 2013, ale většina stavebních prací
je naplánována na rok 2014. Opravy musí být dokončeny
a vyúčtovány do konce roku 2014.

Dopravní obslužnost
od roku 2003 zajišťují kraje dopravní obslužnost
a hradí ztrátu, která vzniká provozem stanoveného rozsahu
veřejné kolejové a silniční autobusové dopravy. Na základě
optimalizačních kroků a propojení jednotlivých druhů doprav se podařilo přes rostoucí ceny vstupních nákladů zejména pohonných hmot udržet stejný rozsah dopravy jako
v předchozích letech. Neopomenutelnou skutečností je
i podíl obcí, které na úhradu ztráty přispěly a od roku 2009
i podíl státu na úhradu regionální železniční dopravy.
Pro rok 2013 byla rozpočtována částka ve výši téměř
634,75 mil. kč (včetně účelové dotace z md ve výši cca.
89,623 mil. kč), která byla vyplacena celkem 12 dopravním společnostem, na základě uzavřené smlouvy
o závazku veřejné služby s libereckým krajem,
na úhradu ztráty plynoucí provozováním drážní, tramvajové a autobusové dopravy. cestující veřejnosti bylo
za rok 2013 nabídnuto 16,9 mil. km kolejové a silniční veřejné dopravy. V srpnu 2010 zahájil provoz vlaků v Libereckém kraji nový dopravce, společnost Viamont, a.s., od
20. 12. 2011 GW Train Regio a.s., který provozuje drážní
dopravu ve spolupráci s polským dopravcem Przewozy Regionalne na nově zprovozněné trati z Harrachova
do Szklarske Poreby. V prosinci 2010 zahájil provoz vlaků
v Libereckém kraji první dopravce vzešlý z výběrového řízení, společnost Vogtlandbahn-GmbH, na mezinárodní
trati Liberec – Hrádek n. N. – Zittau (Sasko) – Varnsdorf
(Ústecký kraj) – Seifhennersdorf (Sasko)/Rybniště (Ústecký
kraj), moderními jednotkami Desiro na osobních vlacích
pod obchodním názvem Trilex. V prosinci 2011 následovalo spuštění dalšího provozu vlaků dle zadávacího řízení
– na vlacích tzv. Jizerskohorské železnice se po tratích obepínajících Jizerské hory rozjely pod hlavičkou Českých
drah, a.s. zcela nové moderní jednotky Stadler RS1. Liberecký kraj tak v roce 2013 objednával dopravní obslužnost
vlaky regionální dopravy u 3 dopravních společností na základě celkem 4 smluv (2 s Českými dráhami), v objemu
přes 4 mil. km.
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Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje - celkem, rok 2013
Počet obyvatel
kraje

Počet
obcí

Zajištění DO
vlakem
i autobusem

X

S

N

Zajištění DO
pouze vlakem

Zajištění DO
pouze autobusem

X

S

N

X

DO veřejnou
dopravou
nezajištěna vůbec

S

N

X

S

N

31

20

0

45

28

Počet obcí
438 594

215

86

57

68

128

82

99

1

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

Hlavní cíl dopravní politiky kraje
Kvalitní dopravní infrastruktura, optimalizovaná dopravní
obslužnost území s ohledem na životní prostředí, napojení
Libereckého kraje na republikovou a evropskou dopravní
síť, zkvalitnění stávající dopravní infrastruktury jako prostředku rozvoje dalších oblastí společenského života, především ekonomického rozvoje, cestovního ruchu, zemědělství
a venkova, maximální možné vyrovnání rozdílů v úrovni

Motto:

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

Liberecký kraj je signatářem charty
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odbor inFormatikY
Rozvoj e-Governmentu v území Libereckého kraje patří
stále k nejvyšším prioritám Odboru informatiky. Bohužel
se v roce 2013 nepovedlo vybrat dodavatele pro technologie technologického centra a celý projekt se tak zdržel
o více než rok. V souvislosti s tím se bude ve výběru dodavatele pokračovat i v roce 2014. Pokud bude vybrán dodavatel, je předpokládaný termín realizace posunut na
30.6.2015. I přes tyto potíže se Liberecký kraj přihlásil
k výzvě č.19, KRAJSKÉ SLUŽBY EGOVERNMENTU,
která navazuje na zatím nerealizovaný projekt technologického centra. Liberecký kraj připravil studii proveditelnosti
a předložil žádost na čerpání ﬁnančních prostředků. Předpokládané náklady celého projektu dosáhnou téměř 35mil.
Kč. Liberecký kraj se rozhodl realizovat následující tři
aktivity. Bezpečnostní infrastruktura technologického
centra, Rozvoj eHealth a Rozvoj služeb technologických
center krajů.
na obecné úrovni je cílem projektu:
• umožnit Libereckému kraji a jeho organizacím na jeho
území zajistit řádově vyšší kvalitu a efektivitu poskytování
veřejných služeb díky standardizaci, sjednocení procesů
a postupů, lepší komunikaci, integraci a využití nových
či znovupoužití stávajících dat.
konkrétní a měřitelné cíle projektu jsou:
• 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 TCK v oblasti archivace zdravotnické dokumentace pro nemocnice Libereckého kraje poskytující akutní
lůžkovou péči.
• Zvýšení kvality zabezpečení služeb TCK a ochrany síťové
infrastruktury kraje.
Do správy odboru informatiky patří také všechny multimediální technologie, které jsou instalovány na krajském
úřadě. Nejvýznamnější z nich, multimediální a zastupitelský sál, který je vybaven moderním hlasovacím zařízením,
včetně velkoplošných zobrazovačů výsledků hlasování
a průběhu zasedání zastupitelstva. Pro veřejnost, která se
z kapacitních důvodů nemůže zúčastnit zasedání zastupitelstva, jsme schopni zprostředkovat nejen audio přenos ze
sálu na parkoviště krajského úřadu, ale nově i přímý video
přenos po internetu. Z celého průběhu zastupitelstva je
pořizován audio a video záznam, který je po případné anonymizaci osobních údajů, zveřejněn na proﬁlu Libereckého
kraje portálu You Tube. Sledovanost přímého přenosu dosahuje pravidelně několik stovek unikátních návštěvníků
a přibližně stejný počet si prohlédne i záznam. Multimediální sál patří k nejmodernějším sálům, které mají k dispozici krajské úřady. Je využíván jak pro potřeby kraje,
krajského úřadu, tak i pro veřejnost. Možnost rozdělení

sálu na čtyři nezávislé sály, umožňuje souběžné konání
několika akcí nezávisle na sobě a včetně odděleného
provozu obrazu a zvuku. Řídící jednotka umožňuje současné zobrazení informací z jednoho zdroje na všech projektorech, nebo z různých zdrojů na každém projektoru
zvlášť. V případě potřeby je možné propojit zastupitelský
a multimediální sál tak, že návštěvníci mohou prostřednictvím videopřenosu sledovat dění v prostorách zastupitelského sálu. O kvalitě vybavení a profesionálním
zabezpečení svědčí i to, že v roce 2012 proběhlo na obou
hlavních sálech téměř než 600 akcí bez jediného nedostatku.
V současné době zajišťuje odbor informatiky provoz
a správu téměř 460 pracovních stanic včetně notebooků,
více než 100 mobilních komunikačních prostředků (i-Pad,
i-Phone, „chytré mobilní telefony“), dále v hlavní a záložní
servrovně spravuje 70 virtuálních serverů, 11 fyzických
serverů, velikost produkčních datových úložišť přesahuje
10TB (10 000GB) s čímž koresponduje i velikost udržovaných dat, zálohy a archivy dat dosahují téměř 70TB
(70 000GB). Mimo to je také nutné zmínit správu
a údržbu několika desítek aktivních síťových prvků, v neposlední řadě i tiskáren, multifunkčních zařízení, plotterů
a dalších aktivních či pasivních zařízení, včetně několika
desítek kilometrů strukturované kabeláže.
V roce 2013 byla dokončena optimalizace tiskových procesů. Tisk byl soustředěn na velkokapacitní multifunkční
zařízení. Na každém patře, jsou k dispozici, minimálně
2 tato zařízení. Reorganizace tisků přinesla nemalé úspory
ve spotřebě papíru a toneru, zároveň byla odstraněna roztříštěnost spotřebního materiálu. Samozřejmě nabylo
možné odstavit všechny malé lokální tiskárny, stále jsou
pracoviště, kde bylo nutné lokální tiskárny ponechat.
V loňském roce byla nově vybudovaná záložní servrovna
dovybavena plně automatickým zhášecím systémem.
V roce 2012 byla provedena celková rekonstrukce stávající
servrovny a vybudování zcela nové záložní servrovny, která
je v jiném požárním sektoru, čímž je zajištěna vysoká bezpečnost uložených dat. Obě servrovny jsou vybaveny každá
dvěma na sobě nezávislými okruhy klimatizačních jednotek, které v případě havárie jednoho okruhu jsou schopny
zajistit nepřetržité chlazení. Samozřejmostí je vybavení
záložními zdroji, které poskytnou, v případě krátkodobých
výpadků napájení, dostatečnou rezervu příkonu, po dobu,
než je opět obnovena dodávka elektrické energie. Servrovny
jsou připojeny k motorgenerátoru, který je chopen dodávat
elektrickou energii i pro některá další zařízení v budově
úřadu. Není bez zajímavosti, že obě servrovny jsou 24
hodin střeženy kamerovým systémem, jenž je napojen na
centrální pult ochrany. Mimo to jsou mezi sebou propojeny jak optickými, tak metalickými kabely s dostatečnou
rezervou pro rozšiřování objemů datových přenosů. V loňském roce byla nově vybudovaná záložní servrovna dovybavena plně automatickým zhášecím systémem, čímž byla
splněna poslední podmínka toho, aby obě servrovny mohly
pracovat naprosto nezávisle i v případě krizových situací.
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O vysokém stupni odbornosti pracovníků odboru informatiky svědčí i to, že v průběhu roku 2013 převzal odbor
provoz Back Oﬃce krajské karty OPUSCARD. Nyní jsou
veškerá data, která se týkají uživatelů krajské karty uložena
na technologiích patřících Libereckému kraji a spravována
pracovníky odboru informatiky. Do té doby celou činnost
spojenou s vydáváním a distribucí karty zajišťovala externí
společnost.
Součástí odboru informatiky je také Kontaktní centrum.
Všichni si velmi dobře uvědomujeme, jak záleží na prvním
dojmu, a kontaktní centrum je pro ve většině případů
prvním, s čím se občan, či návštěvník úřadu setká. Pracovnice Kontaktního centra rozhodně přispívají k dobrému
vnímání úřadu. Zajišťování telefonního styku s veřejností
a osobní kontakt na recepci jsou základní činnosti Kontaktního centra. Mimo to zajišťuje Kontaktní centrum pracoviště CzechPOINT pro veřejnost. Návštěvník úřadu zde
může mimo jiné získat výpis z rejstříku trestů, z obchodního a živnostenského rejstříku, z katastru nemovitostí,
z bodového hodnocení řidiče a v neposlední řadě autorizovanou konverzi listinných, nebo elektronických dokumentů. Dále je zde možné získat zápisové lístky pro
uchazeče o studium na střední škole, nebo nechat si provést
vidimaci a legalizaci dokumentů. Pro úřad zajišťuje kontaktní centrum vystavování OPUSCARD a vede celou
agendu elektronických podpisů.
Není bez zajímavosti, že pracovnice Kontaktního centra
odbavily v roce 2013 41218 návštěvníků, vyřídily 9101
telefonních hovorů, 20587 mailů a provedly 2534 úkonů
na pracovišti CzechPOINT.
Odbor informatiky bude i v roce 2014 pokračovat v nastoupeném trendu zvyšování kvality poskytování služeb
v oblasti IT a to nejen pro úřad, ale i pro území kraje, což
bude také umožněno zahájením realizace technologického
centra. Mezi další plánované aktivity patří i převzetí
a zajištění provozu krajské karty OPUSCARD.
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kriZové ŘíZení kraje
Působností v oblasti krizového řízení se zabývalo šest
zaměstnanců oddělení krizového řízení, odboru kancelář
hejtmana, ale s pracovním úvazkem odpovídajícím pouze
pěti pracovním místům. Z toho výkon přenesené působnosti vykonávají pouze 4 pracovní místa a 1 pracovní místo
zajišťuje úkoly svěřené oddělení v samostatné působnosti.
Působnost v oblasti krizového řízení, je výkonem státní
správy v přenesené působnosti. Jedná se o průřezovou činnost procházející celým spektrem povinností v přenesené
působnosti svěřené kraji a krajskému úřadu. V tom spočívá
složitost činností v této oblasti a nutnost aktivní spolupráce
s většinou odborů krajského úřadu, i mnohými vnějšími
subjekty a organizacemi. Oddělení krizového řízení v rámci
krajského úřadu zabezpečuje a koordinuje kromě úkolů
vlády, ministerstev vnitra a obrany, do jejichž působnosti
krizové řízení spadá, i další odborné úkoly krizového řízení,
které jsou v gesci jiných ústředních správních úřadů. Jsou
to ministerstva zdravotnictví, dopravy, průmyslu
a obchodu, životního prostředí, zemědělství, školství, kultury, ﬁnancí, sociálních věcí, ministerstva pro místní rozvoj, úřad vlády, Správa státních hmotných rezerv a Národní
bezpečnostní úřad. Kromě těchto úkolů zaměstnanci
oddělení plní i úkoly v oblasti samostatné působnosti kraje,
které jim svěřily orgány kraje.

Úkoly kraje v samostatné působnosti
V samostatné působnosti kraje oddělení zajišťuje řadu činností, které jsou náročné, především na čas a administrativu. Jedná se o následující činnosti:
Prevence kriminality. Liberecký kraj je zapojen do krajské
úrovně prevence kriminality. Kraj tímto získal nejen možnost ovlivnit preventivní politiku na svém území, ale i získávat státní účelové dotace na preventivní projekty v rámci
Programu prevence kriminality ministerstva vnitra ČR.
Z tohoto programu může čerpat dotace nejen samotný
kraj, ale i obce na našem území. Počet projektů v rámci
programu prevence kriminality každoročně vzrůstá. V roce
2013 se do programu zapojilo 22 obcí. V dotačních řízeních bylo rozděleno celkem 6.215.000,- Kč na 19 projektů
obcí a jeden krajský projekt. Jednalo se o projekty situační
i sociální prevence. Úkolem oddělení krizového řízení, konkrétně manažera prevence kriminality 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, „manažera prevence kriminality“ administrovat
činnost této skupiny. Pracovní skupina se v roce 2013 sešla
celkem čtyřikrát.
správa a administrace dotačního fondu libereckého
kraje.
Tento fond nahradil dosud dobře fungující fondy, to je grantový fond, program G-2, a Fond požární ochrany Libereckého kraje. V rámci tohoto dotačního fondu vznikl program č. 1.

„Podpora rozvoje požární ochrany v Libereckém kraji“
se dvěma podprogramy, a to podprogram č. 1.1. „Podpora
jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje“ a podprogram 1.2. „Podpora Sdružení hasičů Čech Moravy
a Slezska Libereckého kraje“. Zcela se změnil způsob posuzování přihlášených projektů. Bylo zavedeno hodnocení
projektů bodovým systémem, který je jednotný pro všechny
podprogramy, a který proto nerespektuje, a ani nemůže
respektovat, odlišnost projektů požární ochrany od projektů
např. různých zájmových spolků, sdružení apod. Celý
proces tvorby a schvalování nových pravidel byl časově náročný a posunul tak termín vyhlášení prvních výzev dotačního fondu o několik měsíců oproti dosavadní praxi.
Postupné naplňování rozpočtu fondu ﬁnančními prostředky si v případě podprogramu 1.2 vyžádalo postupné
vyhlášení dvou výzev. Finanční prostředky z druhé výzvy
mohly být tak převedeny obcím až v průběhu prosince 2013.
V roce 2013 bylo podpořeno z podprogramu č. 1.1 v první
výzvě 76 projektů (59 obcí, rozděleno 8.500.000 Kč),
ve druhé výzvě 41 projektů (30 obcí, rozděleno 4.005.854 Kč)
a z podprogramu č. 1.2 53 projektů (41 sborů dobrovolných
hasičů a okresních sdružení hasičů, rozděleno 994.146 Kč).
správa a administrace krizového fondu libereckého
kraje.
Krizový fond byl v roce 2013, stejně jako všechny ostatní
fondy, zrušen. Zůstatek finančních prostředků fondu byl
převeden do rezervy na krytí výdajů v souvislosti s řešením krizových situací. Z této rezervy byly v průběhu roku
poskytnuty dotace Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje (4.500.000 Kč) a ostatním složkám IZS
(Vodní potápěčská záchranná služba Liberec, Oblastní
spolek Českého červeného kříže Liberec, Sdružení hasičů ČMS
– okres Jablonec nad Nisou a Sdružení hasičů ČMS
– okres kraj Liberec, celkem 1.190.000 Kč).
správa a administrace dotací obcím. Kraj poskytuje
každoročně účelové neinvestiční dotace obcím Libereckého kraje na výdaje jednotek požární ochrany
(prostředky převedené kraji z rozpočtu Ministerstva
vnitra, resp. z rozpočtu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. V roce 2013
došlo ze strany ministerstva v průběhu roku dvakrát k navýšení objemu těchto prostředků. Celkem byla ve třech
skupinách poskytnuta 125 obcím Libereckého kraje
částka 6.731.000 Kč. V souvislosti s povodní v červnu
2013 byla Ministerstvem vnitra poskytnuta prostřednictvím rozpočtu Libereckého kraje další dotace obcím, které
se zúčastnily prací v souvislosti s likvidací následků povodně, v celkové výši 10.497.197 Kč. Jednalo se o 76 obcí
a finanční prostředky byly určeny na náhradu výdajů na
prvotní záchranné práce a na vybavení jednotek požární
ochrany k zabezpečení jejich akceschopnosti. Ministerstvo financí poskytlo patnácti obcím Libereckého kraje,
povodní nejvíce postiženým, dotaci na úhradu nákladů
na prvotní
záchranné a likvidační práce v celkové výši
3.370.985 Kč. Tato dotace byla obcím poskytnuta rovněž
prostřednictvím rozpočtu kraje.
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Úkoly státu 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 vykonává současně
i funkci tajemníka bezpečnostní rady, zajistit a administrovat činnost Bezpečnostní rady Libereckého kraje. Bezpečnostní radě předsedá hejtman kraje. Bezpečnostní rada
v roce 2013 zasedala pětkrát a řešila otázky spojené se
zajištěním krizového řízení a IZS v kraji. Oddělení krizového řízení je i metodickým orgánem řízení všech deseti
bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností.
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 2013 byl KŠ Libereckého kraje personálně
naplněn a plně funkční. Byly aktualizovány funkční náplně
jednotlivých odborných skupin na základě
poznatků
z povodní. To následně vyvolalo aktualizaci veškeré související dokumentace. Všichni pracovníci KŠ byli proškoleni
ve svých povinnostech a činnosti celého štábu. Na základě
rozhodnutí Vlády ČR byl v červnu vzhledem k povodňové
situaci na území republiky vyhlášen krizový stav „Nouzový
stav“. Po celou dobu trvání krizového stavu pracoval nepřetržitě KŠ Libereckého kraje. V činnosti krizového štábu
kraje nedošlo k žádným nedostatkům a jeho činnost byla
na patřičné úrovni. Krizový štáb kraje také v potřebném
počtu členů pracoval při krajském cvičení PANEL 2013.
Nacvičoval zde součinnost s nestátními
a neziskovými
organizacemi, které pomáhají obyvatelstvu při postižení
krizovou situací.
ochrana utajovaných informací. Působnost je stanovena
zákonem č. 412/2005 Sb. Úkoly v této oblasti spočívají
v zajišťování podmínek stanovených uvedeným zákonem.
Patří sem zajištění bezpečnosti prostor určených pro
ochranu utajovaných informací (OUI), fyzická ochrana,
evidence a kontroly utajovaných informací, organizace
a zabezpečení školení určených osob, provádění ověřování
způsobilosti určených osob a zajištění ochrany informačních systému v oblasti OUI. Jedním z hlavních úkolů bylo
zajišťování provozu systému tzv. „vládního utajeného
spojení“. V této souvislosti byla dokončena aktualizace
bezpečnostní dokumentace, která byla završena kontrolou
a vydáním osvědčení Národním bezpečnostním úřadem.
Řízení obcí s rozšířenou působností. Působnost je stanovena zákonem č. 240/2000 Sb., a jeho prováděcími předpisy. V rámci této působnosti oddělení krizového řízení
pravidelně 1x za dva měsíce organizovalo a realizovalo metodickou přípravu obcí s rozšířenou působností (dále jen
ORP). Oddělení zabezpečuje nebo provádí školení a semináře s pracovníky krizového řízení těchto obcí. Součástí
řízení ORP je také kontrola jejich výkonu přenesené
působnosti státní správy. V roce 2013 bylo provedeno

celkem 6 kontrol výkonu přenesené působnosti v oblasti
krizového řízení, a to u ORP Česká Lípa, Tanvald, Nový
Bor, Frýdlant, Jablonec nad Nisou a Liberec.
krizové a havarijní plánování. Působnost je stanovena
zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném
systému, a zákonem č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení.
Činnost spočívá v přípravě opatření pro prevenci a likvidaci
závažných havárií, mimořádných událostí a krizových
stavů. K tomu je na úrovni kraje zpracován Havarijní plán
kraje, který se průběžně každý měsíc aktualizuje a Krizový
plán kraje. Hlavním úkolem v roce 2013 bylo rozpracování
krizových plánů do jednotlivých opatření, ověření jejich
proveditelnosti v praxi, podrobné seznámení zaměstnanců
ORP s těmito plány a jejich rozpracování do povinností
jednotlivých členů krizových štábů OPR a pracovních skupin KŠ ORP. 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 2013. Na krajské úrovni bylo
plánováno celkem 10 cvičení. Všechna cvičení byla splněna
a proběhla na dobré úrovni.
obranné plánování. Působnost v této oblasti je stanovena
ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., zákonem č. 585/2004
Sb., zákonem č. 219/1999 Sb., zákonem č. 222/1999 Sb.,
a Nařízením vlády ČR č. 51/2004 Sb. V souvislosti s touto
působností hlavním úkolem oddělení pro rok 2013 byla
aktualizace Dílčího plánu obrany v návaznosti na nově
schválený Plán obrany ČR. Největší část aktualizací
se týkala objektů možného napadení, opatření k zabezpečení mobilizace, opatření a katalog opatření pro Národní
systém reakce na krize. Byly kompletně přepracovány
a doplněny katalogové listy pro činnost za krizových
situací. Dále byla provedena i aktualizace mapového díla
vojensko-geograﬁcké vyhodnocení území Libereckého
kraje. Toto vyhodnocení je převedeno do digitální podoby
v GIS samostatnou vrstvou.
oblast hospodářských opatření pro krizové stavy.
Působnost je dána zákonem č. 241/2000 Sb., o Hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Činnost byla zaměřena
na realizaci změn vyplývajících z novel zákona č. 241/2000 Sb.
a vyhlášky 498/2000 Sb. Hlavním úkolem bylo dopracování Plánu nezbytných dodávek tak, aby odpovídal silám
a prostředkům nezbytným pro řešení krizových situací
vyplývajících z analýz ohrožení rozpracovaných typových
plánů operativní části Krizového plánu. Činnost je prováděna prostřednictvím speciálního SW „ARGIS“. Dále byly
vyhodnoceny nezajištěné nezbytné dodávky ORP a požadavek na zajištění nezbytných dodávek zaslán na ústřední
správní úřady. Pro vyžadování věcných zdrojů za krizové
situace pro KÚ a ORP LK byla zpracována oddělením
krizového řízení „Metodika činnosti“. Základní způsob
komunikace při vyžadování věcných zdrojů za krizové situace
je realizován cestou informačního systému „Krizkom“.
Uplatňování požadavků bylo celkem 3x procvičováno
s ORP i Správou státních hmotných rezerv. V roce 2013
oddělení pokračovalo ve zkvalitňování dokumentace regulačních opatření. Hlavní důraz byl položen na dokumentaci tzv. „nádvorních čerpacích stanic“ pro použití
v případě vzniku ropné nouze, při zavedení regulace
prodeje pohonných hmot.
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hosPodÁŘskÝ a regionÁlní roZvoj
Rok 2013 byl šestým rokem naplňování dvou základních
koncepčních dokumentů Libereckého kraje – strategie
rozvoje libereckého kraje 2006 – 2020 (dále SRLK)
a Program rozvoje libereckého kraje 2007 – 2013 (dále
PRLK). S Programem rozvoje bylo v roce 2013 vydáno
325 souladů k projektům ucházejících se o ﬁnanční
podporu z evropských nebo krajských zdrojů. Dle metodiky, vytvořené pracovníky odboru v roce 2009, byl vypracován průběžný monitoring PRLK 2012, který schválilo
Zastupitelstvo Libereckého kraje na konci roku 2013.
V souvislosti s blížícím se začátkem nového plánovacího
období Evropské unie 2014 – 2020 pracoval ORREP na
aktualizaci Programu rozvoje libereckého kraje 2014
– 2020. V březnu 2013 byly spuštěny webové stránky
www.kraj-lbc.cz/prlk zaměřené na proces tvorby a projednávání nového programu kraje a které se staly hlavní komunikační platformou všech subjektů zapojených do
tvorby programu. Zároveň byla přes databázi kontaktů
(přibližně 700 adres) vyzvána veřejnost a subjekty mimo
krajský úřad k zapojení do některé z 14 pracovních skupin,
které formou workshopů v měsících červen – září vytvořily
základ návrhové části programu rozvoje kraje. Do konce
roku 2013 probíhaly práce na tvorbě ﬁnální verze.
Od 1.1.2014 byla agenda související s Územní energetickou koncepcí libereckého kraje a energetickým managementem přesunuta z odboru regionálního rozvoje
a evropských projektů do oddělení sekretariátu ředitele KÚ LK.
V roce 2013 byla vydávána stanoviska samosprávy kraje
k záměrům týkajících se využívání nerostných surovin na
území kraje na základě regionální surovinové politiky
libereckého kraje (dále jen RSP LK), která byla Zastupitelstvem Libereckého kraje schválena v závěru roku 2011.
Pro tyto potřeby byl také využíván Registr ložisek nerostných surovin a těžební činnosti přístupný na webu KÚ
LK – www.kraj-lbc.cz, který obsahuje přehled všech ložisek
nerostných surovin nacházejících se na území kraje, umožňuje vyhledávání ložisek podle katastrálních území, obcí,
druhu suroviny, chráněných ložiskových území, dobývacích
prostorů, stavu využití ložiska a dalších atributů.
Celoročně se ORREP zabýval také problematikou bývalého vojenského prostoru ralsko. Na základě výsledků
druhé veřejné soutěže na záměr na využití bývalého vojenského letiště Ralsko inicioval zohlednění těchto výsledků
v zadání pro Územní plán města Ralsko. Zároveň připravoval podklady pro jednání majetkové komise kraje,
ve které jsou řešeny pronájmy a prodeje majetku Libereckého kraje v této lokalitě.
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 je již čtvrtým rokem provozován Informační portál Libereckého kraje pro inovace na

webové adrese http://www.portal-inovace.cz/ a v roce 2013
pokračovala ve své činnosti Pracovní skupina pro rozvoj
inovací v Libereckém kraji jako poradního orgánu pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů a rozvoje venkova. Jejími členy jsou zástupci Technické univerzity v Liberci, Krajské hospodářské komory,
agentury Czechinvest, Výzkumného ústavu textilních
strojů a.s., výzkumné organizace MemBrain s.r.o., Podnikatelské rady Libereckého kraje, klastru technických textilií CLUTEX, podnikatelských svazů a poradenských
ﬁrem. Práce skupiny spočívá ve zpracování návrhů koncepčních kroků a podnětů v oblasti tvorby a fungování prostředí příznivého pro rozvoj ekonomiky založené na
znalostech a inovacích a environmentálně a materiálově šetrných technologiích o vyšší přidané hodnotě. Hlavním výstupem práce pracovní skupiny bylo v roce 2013 výběr
projektů v rámci veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích „Inovační vouchery 2012-2013“, která je ﬁnancována z Regionálního inovačního programu Dotačního
fondu Libereckého kraje, a příprava zadávacích podmínek
veřejné soutěže „Inovační vouchery 2013-2014“, zaměřené
k podpoře inovačních aktivit podniků a jejich propojování
s institucemi vývoje a výzkumu.
V souvislosti s přípravou nového programového období
EU 2014-2020 započaly práce na zpracování smart specialization strategy (tzv. Strategie inteligentní specializace), dokumentu, který je základním koncepčním
dokumentem pro čerpání ﬁnančních prostředků Evropské
unie pro oblast podnikání, inovací, výzkumu a vývoje.
V roce 2013 byl dokončen projekt Proincor, který
byl podpořen z Operačního programu Nadnárodní spolupráce a byl zaměřen na rozvoj poradenských služeb pro inovace u malých a středních podnikatelských subjektů.
Liberecký kraj se podílel na práci tzv. Výboru poradců projektu.
ORREP je zapojen do práce Pracovních skupin rady
vlády pro udržitelný rozvoj, a to konkrétně Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj regionů, obcí a území a Pracovní
skupiny pro místní Agendu 21. Tyto pracovní skupiny
rozpracovávají metodické postupy pro konkrétní aktivity
a projekty zaměřené na implementaci principů a témat
udržitelného rozvoje.
Od roku 2011 je Liberecký kraj členem národní sítě
Zdravých měst České republiky (dále nsZm). Podpisem
Deklarace projektu Zdravý Liberecký kraj se zavázal k naplňování zásad a cílů základních dokumentů EU a OSN
Agenda 21 a Zdraví 21, které se zabývají oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života a dalších významných mezinárodních a národních dokumentů, jako jsou
Aalborgská charta a Aalborgské závazky, Athénská a Záhřebská deklarace Zdravých měst a Národního akčního
plánu zdraví a životního prostředí. Pro realizaci projektu
Zdravý Liberecký kraj byla vytvořena a následně je
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průběžně aktualizována síť partnerů složená nejen ze zástupců samosprávy a krajského úřadu, ale také neziskových
organizací, měst a obcí, které členy NSZM jsou, schází se
Pracovní skupina pro projekt Zdravý Liberecký kraj. V roce
2013 se uskutečnilo v Jilemnici setkání měst, které jsou
v Libereckém kraji členy NSZM, kdy hlavními tématem
byl přenos zkušeností a informací mezi členy NSZM. V listopadu 2013 proběhla úspěšná kampaň „Týden zdraví“.
Pro realizaci projektů s tématem udržitelného rozvoje
a zapojení veřejnosti ve městech a obcích Libereckého kraje
byl připraven nový dotační titul – podprogram na podporu
MA21 – uplatňování principů udržitelného rozvoje na
místní a regionální úrovni.
V roce 2013 odbor pokračoval ve spolupráci s místními
akčními skupinami (mas) a mikroregiony. V současnosti působí na území kraje 9 MAS, v roce 2013 byla mezi
MAS v Libereckém kraji rozdělena částka 1 800 000 Kč
(tj. 200 000 Kč/MAS), dotace byla poskytnuta účelově a
to na krytí části výdajů spojených se zpracováním Integrované strategie území na nové plánovací období. V první
polovině roku proběhla společná propagace Libereckého
kraje a MAS na veletrhu cestovního ruchu INFOTOUR a
CYKLOTURISTIKA v Hradci Králové. Během dvou dnů
výstavy se na společném stánku střídali zástupci MAS, kteří
návštěvníky informovali o své činnosti a zajímavostech na
svém území. Pro prezentaci MAS byly vydány společné
propagační materiály.
Zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje se během
roku účastnil jednání celostátní sítě pro venkov, což je
organizace, které má za úkol seskupit organizace a státní
správu zapojenou do podpory rozvoje venkova a zemědělství a být komunikačním a marketingovým nástrojem
Programu rozvoje venkova.
Odbor celoročně spolupracoval s technickou univerzitou v liberci, s fakultou ekonomickou, v rámci projektu
„Vymezení subregionů pro rozlišení a řešení sociálních
a ekonomických disparit“, jehož jedním z výstupů byla certiﬁkovaná Metodika hodnocení disparit na úrovni subregionů.
V důsledku povodní, které postihly území Libereckého
kraje v červnu 2013, zajišťoval odbor předběžný odhad nákladů na obnovu majetku 81 obcí sloužícího k zabezpečení
základních funkcí v území. Celkové škody dosáhly hranice
568 tis. Kč. Zároveň v roce 2013 uspěl Liberecký kraj s žádostí do Fondu solidarity eU a získal možnost čerpat
ﬁnanční prostředky na povodňové škody v roce 2014.
V souvislosti s přívalovými dešti na přelomu července
a srpna 2013 provedl odbor ve spolupráci s obcemi odhad
škod a upozornil na možné dotační programy na jejich obnovu.
Odbor dále pokračoval v aktivitách, které napomáhají
dlouhodobé snaze Libereckého kraje snižovat počet tzv.
brownﬁeldů na území kraje. Na webových stránkách Libereckého kraje lze nalézt databázi brownﬁelds
(www.kraj-lbc.cz/brownﬁelds), která byla vytvořena
v r. 2007 a je každoročně aktualizována. Tato aplikace
usnadňuje potenciálním investorům vyhledání vhodné

lokality odpovídající přímo jejich požadavkům. Do databáze byla vložena veškerá data získaná z vyhledávací studie
brownﬁelds a současně je zajištěna každoroční aktualizace
dat, která jinak velmi rychle zastarávají. V r. 2013 byla též
aktualizována tzv. Aktivní nabídka vybraných brownﬁelds,
což je vybraný přehled aktuálních lokalit, které vlastníci
mají zájem prodat nebo pronajmout. V tomto roce také
opět proběhl cyklus výstav „Brownﬁelds v LK“ (MÚ Jičín,
MÚ Chrastava), jejichž cílem bylo představení úspěšně
revitalizovaných brownﬁelds Libereckého kraje.
Aktualizována byla opět také databáze greenﬁelds
(www.kraj-lbc.cz/greenﬁelds), která vznikla v roce 2009
a v níž se nyní nachází 19 lokalit.
Obě výše zmíněné databáze jsou na webu dosažitelné také
v angličtině, aby Liberecký kraj mohl snáze oslovit také zahraniční investory.
Liberecký kraj se také zabývá informovaností z oblasti bytové problematiky. Na webu kraje byly mimo jiné zveřejněny informace o poskytovaných státních dotací na
podporu regenerace panelových sídlišť, podporu výstavby
technické infrastruktury, podporu výstavby podporovaných bytů a podporu oprav domovních olověných rozvodů.
Již podeváté se konala soutěž stavba roku libereckého
kraje. Soutěž byla rozdělena do 3 hlavních kategorií:
Stavba roku Libereckého kraje - Cena Doc. Ing. arch. Karla
Hubáčka Dr. h. c. – 9. ročník, Cena Ing. dr. Ješe 2013
a Stavba roku Libereckého kraje JUNIOR 2013, která je
určená pro studenty stavebních oborů z Libereckého kraje.
Veřejnost měla navíc možnost vybrat v hlasování nejsympatičtější stavbu. Poprvé v historii soutěže byly uděleny
zvláštní ceny. Více na www.stavbarokulibereckehokraje.cz
Stavba roku 2013: Hotel Port, Doksy. Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe 2013: Komplex roubených staveb, Rváčov. Cena
Junior 2013: Jiří Macháček – Caﬀé all orizzonte. Cena
Sympatie občanů Libereckého kraje 2013: Rekonstrukce
a dostavba hotelu PORT, Doksy. Osobnost stavebnictví
Libereckého kraje: Prof. Ing. arch. Miroslav Masák, Dr. h. c.
Zvláštní cena poroty 2013: Za naději pro budoucí generace, že budou likvidovány následky chemické těžby uranu
ve Stráži pod Ralskem a dotčenému území se vrátí život:
Neutralizační a dekontaminační stanice NDS 10, Stráž pod
Ralskem. Cena předsedkyně poroty: Za vytvoření klidové
zóny uprostřed městského ruchu, ale plné života, se zahradou francouzského stylu a s dominantou autentické
Löblovy vily, umožňující obdiv stavitelského umění první
třetiny 20. století: Löblova vila, Jablonec nad Nisou.
Zvláštní cena hejtmana Libereckého kraje: Za originální
protipovodňové řešení ochrany: Mateřská škola v Raspenavě.
ORREP se již po deváté podílel na organizaci krajského
kola soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova.
Cílem této dnes již tradiční celorepublikové soutěže je
snaha povzbudit obyvatele venkovského prostoru k aktivní
účasti na rozvoji svého domova a upozornit tak i širokou
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veřejnost na důležitost venkova. V červnu letošního roku
navštívila hodnotitelská komise soutěže vesnice roku
v Programu obnovy venkova 16 obcí Libereckého kraje,
které se přihlásily do 19. ročníku této prestižní soutěže.
Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole získala obec Nová
Ves nad Nisou. Modrou stuhu za společenský život si odnesla obec Pulečný. Zelená stuha za péči o zeleň a životní
prostředí byla udělena obci Polevsko. Bílá stuha za činnost
mládeže patří obci Rádlo a Oranžovou stuhu za spolupráci
obce a zemědělského subjektu získala obec Záhoří. Hodnotitelská komise navázala na předešlé ročníky soutěže
a udělila dvě ocenění Libereckého kraje – obci Kruh
„Ocenění za rozvoj venkova“ a městu Osečná ocenění
„Skokan roku“.
Jako každým rokem se ORREP podílel na organizaci akce
zaměřené na propagaci geoinformačních systémů - gis
day. Geoinformační systémy byly v roce 2013 využity pro
vytváření map a kartogramů podle aktuálních potřeb nejen
pro ORREP, ale také například pro oddělení tiskové a vnějších vztahů.
V roce 2013 byl Zastupitelstvem Libereckého kraje schválen návrh nového uspřádání systému poskytování ﬁnanční
podpory prostřednictvím peněžních fondů kraje a nově zřízen Dotační fond Libereckého kraje, který nahradil Grantový fond Libereckého kraje. V rámci tohoto Dotačního
fondu LK je ORREP správce Programu č. 2 – Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských
projektů a rozvoje venkova s 5 podprogramy podporujícími:
• obnovu a rozvoj venkova
• inovační potenciál území
• zpracování územních plánů
• regionální výrobky a výrobce
• přípravu a administraci projektů ﬁnancovaných
z evropských fondů

soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích „Inovační vouchery
2012-2013“ rozděleno 1.740.710 Kč pro 7 podpořených
projektů. V návaznosti na implementaci Akčního plánu
Regionální inovační strategie Libereckého kraje bylo schváleno, již v rámci podprogramu 2.2 Dotačního fondu Libereckého kraje, vyhlášení již čtvrté veřejné soutěže ve
výzkumu, vývoji a inovacích „Inovační vouchery
2013-2014“. Do data uzávěrky žádostí bylo podáno
13 projektových žádostí. Tato veřejná soutěž má rozdělit
maximálně 1.400.000 Kč, přičemž maximální výše jednoho voucheru (dotace) byla stanovena na 150.000 Kč.
Podprogram 2.3 - Zpracování územních plánů
Podprogram věcně zajišťuje a administruje odbor územního plánu.
Podprogram 2.4 - Příprava a administrace projektů
Cílem podpory je posílit absorpční kapacitu subjektů
v území při přípravě projektů ﬁnancovatelných z evropských fondů a zkvalitnit administraci realizovaných
projektů z evropských fondů Tento program přispívá žadatelům o dotace z evropských fondů na zpracování projektových žádostí podávaných v rámci vyhlašovaných výzev
těchto programů. V roce 2013 nebyla vyhlášena žádná
výzva.
Podprogram 2.5 - Podpora regionálních výrobků,
výrobců a tradičních řemesel
Cílem tohoto podprogramu je podpora regionálních
výrobců, výrobků a tradičních řemesel a to formou ﬁnančního příspěvku na marketing a propagaci výrobků a také
na podporu prodeje výrobků. V roce 2013 byla vyhlášena
1. výzva s alokací 2.000.000 Kč, v rámci které bylo podpořeno 31 projektů regionálních výrobců v úhrnné výši
1.687.282 Kč. Do 2. výzvy vyhlášené na zůstatek ﬁnančních prostředků bylo předloženo 18 projektů a ﬁnančně
podpořeno bude 15 projektů.

Podprogram 2.1 – Program obnovy venkova
Prostřednictvím Programu obnovy venkova jsou obcím
do 2000 obyvatel příp. svazkům obcí v působnosti Libereckého kraje poskytovány dotace zaměřené především na
obnovu venkovské zástavby, zlepšení občanské vybavenosti,
rozvoj technické infrastruktury a péči o vzhled obcí,
ale také na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje
venkova. Podporou obnovy vesnic tak dotační program
významně přispívá k rozvoji činnosti místních spolků, udržení venkovských tradic i vytváření nových pracovních příležitostí na venkově. V roce 2013 bylo z Programu obnovy
venkova v rámci dvou vyhlášené výzvy podpořeno částkou
13.700.000. Kč celkem 62 projektů.
Podprogram č. 2.2. - regionální inovační program
Tento podprogram je zaměřen na podporu rozvoje
výzkumu, vývoje a inovačních aktivit podnikatelských subjektů a prohloubení spolupráce těchto subjektů s akademickou sférou a organizacemi splňujícími statut výzkumné
organizace. V roce 2013 bylo ještě v rámci Programu č. 28
Grantového fondu Libereckého kraje – Regionálního inovačního programu rozděleno v druhém ročníku veřejné
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ÚZemní PlÁnovÁní lk
Zásady územního rozvoje libereckého kraje
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen ZÚR
LK) jsou jedním ze dvou nejdůležitějších dokumentů,
který Liberecký kraj využívá pro svou územně plánovací
činnost.
Pod současným vedením kraje byl v roce 2013 započatý
proces pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje LK
dle stavebního zákona, a to zpracováním tzv. Zprávy
o uplatňování ZÚR LK v uplynulém období (dále jen
Návrh Zprávy). Krajský úřad zpracoval Návrh Zprávy
a v létě 2013 ho zaslal dle stavebního zákona obcím,
dotčeným orgánům a sousedním krajům k připomínkování. Současně bylo oznámení o zpracování tohoto dokumentu zveřejněno na úřední desce kraje a úředních deskách
všech obcí, pro možnost podání připomínek od veřejnosti.
Všechny došlé připomínky, stanoviska a požadavky byly
zaregistrovány, odborně vyhodnoceny a na základě tohoto
vyhodnocení zohledněny v upraveném Návrhu Zprávy.
Upravený Návrh Zprávy následně schválilo krajské zastupitelstvo dne 25.2.2014. Schválená Zpráva o uplatňování
ZÚR slouží jako zadání pro aktualizaci Zásad územního
rozvoje. Informace o Zásadách územního rozvoje
Libereckého kraje a jejich aktualizaci jsou průběžně zveřejňovány na webu kraje na adrese http://oupsr.krajlbc.cz/page2416/Uzemne-planovaci-dokumenty-kraje/Zas
ady-uzemniho-rozvoje-Libereckeho-kraje.

Územně analytické podklady
V roce 2013 byl Odbor územního plánování a stavebního
řádu KÚ LK velmi aktivní i v oblasti pořizování územně
plánovacích podkladů a to hlavně Územně analytických
podkladů. Kromě zpracování podkladu pro územní studii
věnovanou problematice cestovního ruchu na Frýdlantsku
a v Jizerských horách byla zpracována a projednána kompletní aktualizace dokumentace Územně analytických podkladů Libereckého kraje (dále jen ÚAP).
ÚAP Libereckého kraje jsou pravidelně aktualizovaným
souborem informací o území dle stavebního zákona, které
se využívají zejména pro tvorbu zásad územního rozvoje
a územních plánů. Poslední Aktualizace Územně analytických podkladů proběhla k 30. 6. 2013. Tuto aktualizaci
zpracovával OUPSŘ čistě vlastními odbornými pracovníky,
nikoli za pomoci externích zpracovatelských ﬁrem, čímž
byly ušetřeny nemalé ﬁnanční náklady. Zároveň byla upravena metodika zpracování ÚAP LK. Použitá data pro zpracování rozboru udržitelného rozvoje území, tzv. indikátory
byly voleny nejen podle jejich důležitosti a vypovídací hodnoty, ale také podle jejich aktuálnosti a dostupnosti pro
dvouletý cyklus aktualizace ÚAP LK.

veškeré existujících podklady vztahujících se k dané problematice. Jednalo se o podklady jak Krajského úřadu Libereckého kraje (např. Program rozvoje cyklistické dopravy
v LK, Program rozvoje cestovního ruchu LK), tak o podklady obcí, svazků obcí či jiných organizací (např. územní
plány obcí, Strategie rozvoje cestovního ruchu Svazku obcí
Jizerské hory, Ekologicky šetrný přeshraniční rozvoj JH od
Správy CHKO JH aj.) Proběhly schůzky se zástupci Svazku
obcí a měst Jizerské hory a Správy CHKO JH. Pro komunikaci s veřejností byl zprovozněn web http://jizerky.krajlbc.cz/. Informační plakáty a letáky byly distribuovány do
všech 55 obcí řešeného turistického regionu. Oddělení
územního plánování KÚ LK zpracovalo pracovní mapy
a tabulky. Jmenovitě šlo o síť turistických a pěších tras,
prvotní seznamy záměrů na jejich úpravu, seznamy objektů
turistického zájmu, jejich napojení na síť turistických tras
a střety mezi pěší a cyklistickou dopravou. Tyto výstupy jsou
průběžně zveřejňovány na webu http://jizerky.kraj-lbc.cz/.
Nyní je vybírán dodavatel - autorizovaná architektonická
společnost - aby tento podkladový materiál přetavil do oﬁciálního územně plánovacího podkladu. Práce na oﬁciálním územně plánovacím podkladu, který bude krajským
úřadem aplikován v rámci koordinace územně plánovací
činnosti obcí, jsou plánovány na rok 2014. Další nápady
a podněty budeme během roku 2014 i nadále přijímat.

Česko – Švýcarská spolupráce
OÚPSŘ započal odbornou spolupráci s kantonálním úřadem v St. Gallen ve Švýcarsku. V roce 2013 byl realizován
výměnný pobyt s odbornou delegací kantonálního úřadu
St. Gallen. Nejdříve byli zástupci KÚ LK pozváni do
St. Gallenu, kde jim byl poskytnut teoretický úvod
do územního plánování a představeny aglomerační
programy Švýcarska. Také byl představen koncept aglomeračního programu, budoucí vize osidlování a koordinace
dopravy, projekt k rozvoji venkovského prostoru a problematika přírodního parku Neckertal. Naopak pak u nás byly
odborné delegaci ze St. Gallenu vysvětleny základní instituty územního plánování uplatňující se v České republice.
Do programu byl zahrnut výklad o koordinaci rozvoje obcí
v liberecko-jablonecké sídelní aglomeraci a téma rozvoje
opuštěných lokalit a databáze brownﬁelds v Libereckém
kraji. Představeny byly i vztahy v území týkající se rozvoje
cestovního ruchu v oblasti Jizerských hor. Kolegové ze
St. Gallenu mají zájem o další spolupráci s Libereckým
krajem.

studie rozvoje cestovního ruchu jizerské hory
Práce na Studii rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory byly
v roce 2013 dokončeny.
V rámci procesu pořízení Studie rozvoje cestovního ruchu
Jizerské hory byly shromažďovány a vyhodnocovány
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kUltUra a PamÁtkovÁ PéČe
Oddělení kultury
Prioritou oddělení kultury roku 2013 bylo zajištění
a administrace poskytnutí ﬁnančních prostředků v souvislosti s dokončením rekonstrukce bývalých městských
lázní, přestěhování Oblastní galerie a zajištění jejího
provozu v nových prostorách.
V roce 2013 byly z rozpočtu kraje ﬁnancovány investiční
akce v oblasti kultury v celkové výši cca 55 mil. Kč. Je zde
zahrnuta především ﬁnanční spoluúčast Libereckého kraje
ve výši 25 mil. Kč na projektu Revitalizace městských lázní
na galerijní objekt, vybavení interiéru lázní ve výši více jak
21,9 mil. Kč a 8 mil. Kč na 1. etapu rekonstrukce střešního
pláště Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.
V průběhu roku se podařilo zajistit další ﬁnanční prostředky na účelovou dotaci 100 tis. Kč Muzeu Českého ráje
v Turnově na restaurování soch a 650 tis. Kč na restaurování sbírkových předmětů pro připravované nové expozice
Severočeského muzea v Liberci.
Oddělení kultury zajišťovalo dále řídící, koordinační,
metodické a kontrolní činnosti k pěti zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje, připravovalo podklady pro jednání orgánů kraje, a to především v oblasti ekonomiky
příspěvkových organizací (rozpočtů a rozpočtových změn),
zřizovacích listin, výběrových řízení, záměrů zadání zakázek, majetkoprávních operací, nakládání s movitým
a nemovitým majetkem předaným organizacím k hospodaření, investičních akcí apod. Na činnost kulturních
organizací byla rozpočtována částka ve výši 95 822 000 Kč.
Nad schválený rozpočet Oblastní galerie se podařilo zajistit
další ﬁnanční prostředky ve výši 8,5 mil Kč na zahájení
provozu galerie v nových prostorách lázní a na její přestěhování.
Oddělení sleduje činnosti a aktivity zřizovaných kulturních
organizací a v případě potřeby zajišťuje nutnou spolupráci.
Na základě předložených nominací Muzeem Českého ráje
v Turnově, které je regionálním pracovištěm pro tradiční
lidovou kulturu v kraji, byli radou kraje oceněni titulem
Mistr tradiční rukodělné výroby Libereckého kraje tři řemeslníci v oborech ruční sklářská výroba, kamenosochařství a výroba a restaurování houslí. Na krajský Seznam
nemateriálních statků tradiční lidové kultury byla zařazena
Svatoštěpánská koleda ve Studenci.
Ve spolupráci s Ještědskou pobočkou České archivní
společnosti a Severočeským muzeem v Liberci byla poprvé
realizována soutěž kronikářů O nejlepší kroniku Libereckého kraje. Do soutěže se přihlásilo celkem 21 obcí.
Slavnostní předání cen šesti oceněným kronikářům se uskutečnilo v Severočeském muzeu za účasti hejtmana kraje.
Oddělení dále administrovalo nově dotační podprogram
7.1. Kulturní aktivity v Libereckém kraji. Požadavky subjektů na podporu kulturních aktivit a akcí v kraji mnohonásobně převyšují alokované ﬁnanční prostředky. Celkem
bylo podpořeno 20 akcí v celkové výši 659 tis. Kč.
Mimo dotační program bylo vybráno k ﬁnanční podpoře
dalších 24 významných kulturních akcí v kraji. Vedle již
tradičních hudebních festivalů vážné hudby Lípa Musica,

Dvořákův festival a festival sborového zpěvu Bohemia Cantat se daří zachovat i systém postupových přehlídek neprofesionálních uměleckých aktivit. Kraj má tak své zastoupení
na národních přehlídkách.
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. Obcemi je podpora malých knihoven
pozitivně hodnocena.
Dotace na činnost Divadla F. X. Šaldy v Liberci a Naivního
divadla v Liberci je již pravidelnou součástí rozpočtu
resortu. V roce 2013 se podařilo tuto částku navýšit o 1,9
mil. Kč. Finanční prostředky z této dotace částečně pokrývají např. i svoz dětí z mimolibereckých škol do Naivního
divadla v Liberci.
Přehled podpory kulturních aktivit v kraji
Podprogram 7.1. Kulturní aktivity v LK
659 430 Kč
Vybrané aktivity resortu
1 834 320 Kč
Podpora činnosti regionálních divadel
4 100 000 Kč
Podpora regionálních funkcí knihoven
5 500 000 Kč
V souladu s opatřeními Programu rozvoje kraje pro oblast
kultury oddělení průběžně propagovalo oblast kultury
v médiích. Finančně se oddělení podílelo na realizaci setkání kronikářů obcí okresu Semily. Uskutečnila se také
pravidelná setkání s řediteli příspěvkových organizací.
V rámci přenesené působnosti zajišťovalo oddělení metodickou činnost v oblasti vydávání periodických a neperiodických publikací. Oddělení organizačně a administrativně
zajišťovalo zasedání výboru cestovního ruchu, památkové
péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje.

Oddělení památkové péče
V průběhu roku 2013 plnilo oddělení památkové péče
úkoly plynoucí ze zákona o státní památkové péči a v rámci
samostatné působnosti administrovalo Dotační program
Libereckého kraje zaměřený na obnovu kulturních památek v kraji a zajišťovalo další aktivity z oblasti památkové
péče.
V rámci přenesené působnosti oddělení památkové péče
metodicky řídilo výkon památkové péče v kraji, přičemž
v průběhu roku 2013 svolalo pro pracovníky obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností dvě pracovní schůzky,
na nichž byly diskutovány aktuální problémy z praxe pracovníků památkové péče, zjištění z průběžně prováděných
kontrol, problematika dotačních titulů atd. 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 zejména dotační Program resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury Dotačního fondu
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Libereckého kraje. Dotační fond Libereckého kraje byl
zřízen usnesením zastupitelstva Libereckého kraje
č. 43/13/ZK ze dne 26. 2. 2013, v souladu s ustanoveními
§ 14 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a § 5 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a nahradil Fond kulturního dědictví Libereckého
kraje. V roce 2013 byly v rámci Programu resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury vyhlášeny podprogramy 7.2 Záchrana a obnova kulturních památek, 7.3
Stavebně historický průzkum a 7. 4 Archeologie. V podprogramu 7.2 Záchrana a obnova kulturních památek bylo
ze 117 žádostí podaných v první výzvě podpořeno celkem
17 projektů v celkové výši 3.400.000. Kč. V druhé výzvě
se přihlásilo celkem 76 žadatelů, z nichž bylo podpořeno
celkem 23 projektů v celkové výši 2.000.000 Kč. V podprogramu 7.3 Stavebně historický průzkum bylo podáno
12 žádostí, z nichž Liberecký kraj podpořil 5 projektů v celkové výši 300.000 Kč. Z podprogramu 7.4 Archeologie
byly dotovány všechny tři podané žádosti částkou 400.000
Kč. Čerpání dotací z podprogramu 7.2 Záchrana a obnova
kulturních památek bylo oddělením památkové péče
průběžně kontrolováno.
Částkou 100 000 Kč odměnil Liberecký kraj vítěze krajského kola soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci
Programu regenerace městských památkových rezervací
a památkových zón za rok 2012. Vítězem se opakovaně
stalo město Jilemnice, druhé místo obsadilo se svým
programem město Lomnice nad Popelkou a jako třetí se
umístilo statutární město Jablonec nad Nisou. Dalšími
100 000 Kč byl odměněn vítěz celostátní soutěže Programu
regenerace městských památkových rezervací a památkových zón za rok 2012, Historické město roku - Jilemnice.
V červnu roku 2013 uspořádalo oddělení památkové péče
v součinnosti s Národním památkovým ústavem, územním
odborným pracovištěm v Liberci a městy, na jejichž území
se nachází památkové zóny, čtvrtý ročník semináře
„Život s památkami“. Tentokrát byl seminář určen městům, které zatím nejsou zapojena do programu regenerace,
neboť se seminář zaměřil právě na problematiku městských
památkových zón v rámci Libereckého kraje v návaznosti
na Program regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón, od jehož přijetí uplynulo
v roce 2012 již 20 let.
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. Oddělení památkové
péče rovněž pokračovalo v odborné spolupráci s kolegy
z odboru památkové péče a archeologie ze švýcarského
kantonu St. Gallen.
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cestovní rUch
Cestovní ruch je velmi významným hospodářským odvětvím Libereckého kraje. I přesto, že jsme druhým nejmenším krajem České republiky, počtem hostů, kteří nás
navštíví a přenocují, se řadíme na 6. místo. V roce 2013
navštívilo kraj 680 000 návštěvníků. Důvodem tohoto
vynikajícího umístění není jen to, že bezesporu patříme
mezi turisticky atraktivní destinace, ale i to, že zde fungují
velmi dobré služby, které návštěvníkům poskytuje
podnikatelský sektor.
Podporujeme činnost organizací cestovního ruchu, turistických informačních center a staráme se i o rozvoj cyklistické dopravy a pěší turistiky, běžeckého lyžování
v Libereckém kraji. Propagujeme Liberecký kraj v tuzemsku i v zahraničí, úzce spolupracujeme s agenturou Czechtourism, Ministerstvem pro místní rozvoj, s organizacemi
a podnikateli cestovního ruchu v Libereckém kraji.

Čerpání prostředků z EU
Oddělení cestovního ruchu úspěšně dokončilo, ve spolupráci s Klubem českých turistů, česko-saský projekt
„Hřebenovka“, který proznačuje tři paralelní trasy
(pěší, cyklo, běžky), jež spojují Jizerské hory, Černostudniční hřbet, Lužické hory a Žitavské hory. Kromě proznačení tras byla vybudována odpočinková místa, přístřešky
se sezením, stojany na kola, lavičky či venkovní mapy.
Ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje a evropských
projektů byl dokončen projekt „Marketingový projekt
v oblasti cestovního ruchu“. Vedle těchto velkých projektů
oddělení cestovního ruchu úspěšně realizovalo projekt
„Šlechta jako turistický produkt v Euroregionu Nisa“, který
se stal i hlavním tématem na poli cestovního ruchu, jenž
podporoval hrady, zámky, hradní zříceniny a přiblížili návštěvníkům zážitkovou turistiku. Vedle tohoto tématu realizovalo oddělení i „Oslavy Ještědu“ při příležitosti
40. výročí od otevření horského hotelu a televizního vysílače Ještěd v roce 1973. Dalším projektem byla i podpora
veletrhu cestovního ruchu „Euroregiontour 2013“ který se
koná každoročně v březnu v Jablonci nad Nisou a kde je
Liberecký kraj jedním ze spolupořadatelů. Ve spolupráci
se Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu Libereckého
kraje byl připraven nový projekt do programu Ziel 3/Cíl 3
na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 - 2013 – „Moderní
příležitosti marketingu cestovního ruchu“, který bude řešit
zejména rozvoj mobilních aplikací, online komunikace
a QR-kódů. Zároveň byl podán projekt i do regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod – „Poznej
Liberecký kraj – společná prezentace Libereckého kraje
a jeho turistických regionů“, zaměřený na marketing
cestovního ruchu, zejména rozvoj ﬁlmové a bezbariérové
turistiky.

Podpora turistické infrastruktury
cestovního ruchu
Byla podpořena údržba značení pěších turistických tras
včetně jejich vybavení orientačním systémem.

Podpora organizačním strukturám
cestovního ruchu v Libereckém kraji
Oddělení cestovního ruchu 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 Holiday
World v Praze, dále veletrhů v Ostravě, Hradci Králové
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 2013 pokračoval aktualizací a rozvojem tak, aby byl pro návštěvníky
co nejlepší. Portál dále využíval služby sociálních sítí, byly
editovány nové virtuální prohlídky a fotobanka. Kromě
hlavního portálu byl využíván microsites www.chcilyzovat.cz a stránky věnované veletrhu cestovního ruchu Euroregiontour www.euroregiontour.cz. V roce 2013 vznikly
i další webové stránky a to www.hrebenovka.cz, www. jestedliberec.cz a www.pamatkylk.cz. Liberecký kraj jako
jeden z mála z krajů České republiky využívá se svými partnery v cestovním ruchu sdílenou databázi – datový sklad,
jehož cílem je efektivní využívání informací.

Propagační materiály
Oddělení cestovního ruchu vydalo v roce 2013 brožuru
„Hrady, zámky a hradní zříceniny“ a trhací mapu „Hrady
a zámky v Euroregionu Nisa“, která korespondovala
s tématem „Proměny času“, a propagační materiály
projektu „Hřebenovka“.

Grantový fond
V roce 2013 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.

Regionální certiﬁkace ubytovacích služeb
V roce 2013 pokračoval v Libereckém kraji projekt regionální značky, který slouží k hodnocení ubytovacích služeb
v Libereckém kraji. Jeho cílem je snaha o celkové zkvalitnění služeb poskytovaných v oblasti cestovního ruchu
v Libereckém kraji a zlepšení vzájemné spolupráce mezi
veřejným a soukromým sektorem. Regionální certiﬁkace
byla uvedena do souladu s Oﬁciální jednotnou klasiﬁkací
Asociace hotelů a restaurací.
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libereckÝ kraj a evroPskÁ Unie
ČR k revizi rozpočtu EU a monitoruje problematiku
budoucnosti kohezní politiky a zapojení se do tvorby
makroregionální strategie.
Nejvýznamněji je kraj implementačně zapojen do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
(OPVK), který si klade za cíl rozvíjet vzdělanostní společnost za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního
a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního
systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve
výzkumu a vývoji. Liberecký kraj se podílí na implementaci
OPVK jako Zprostředkující subjekt pro provádění pomoci
z Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím realizace Globálního grantu v Prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání a Prioritní ose 3 – Další vzdělávání, a to
v následujících oblastech podpory:
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání,
1.2 Rovné příležitosti ve vzdělávání,
1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení,
3.2.Podpora nabídky dalšího vzdělávání

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

V rámci Prioritní osy 1 byla k 30. 6. 2013 ukončena realizace všech jednotlivých grantových
projektů z prvních Globálních grantů.
Čerpání na gP - 1. výzva
Kontrahované projekty
Předložené projekty
oP

Nárokované ﬁn.
prostředky (v Kč)

Schválené ﬁn.
Počet
projektů prostředky (v Kč)

Uzavřené projekty

Počet
Vypořádané ﬁn.
projektů prostředky (v Kč)

Nepřidělené prostředky
%z
Počet
v Kč
celkové
projektů
alokace

1.1

392 194 494,97

72

43 980 839,34

8

40 950 952,56

8

28,66

0,00

1.2

79 226 481,10

16

15 902 480,00

3

14 996 128,43

3

90 563,00

0,57

1.3

146 944 955,06

33

19 972 536,06

5

19 055 508,28

5

18 766,94

0,09

Čerpání na gP - 2. výzva
Předložené projekty
Kontrahované projekty
oP

Nárokované ﬁn.
prostředky (v Kč)

Počet
Schválené ﬁn.
projektů prostředky (v Kč)

Uzavřené projekty

Vypořádané ﬁn.
Počet
projektů prostředky (v Kč)

Nepřidělené prostředky
%z
Počet
v Kč
celkové
projektů
alokace

1.1

393 509 223,33

77

76 750 927,00

15

67 140 796,24

15

0,00

0,00

1.2

93 806 711,34

21

27 999 991,00

6

25 920 946,08

6

0,00

0

1.3

124 578 496,28

28

33 362 391,02

8

28 570 994,45

8

0,00

0,00

Čerpání na gP - 3. výzva
Předložené projekty
Kontrahované projekty
oP

Nárokované ﬁn.
prostředky (v Kč)

Počet
Schválené ﬁn.
projektů prostředky (v Kč)

Uzavřené projekty

Vypořádané ﬁn.
Počet
projektů prostředky (v Kč)

Nepřidělené prostředky
%z
Počet
v Kč
celkové
projektů
alokace

1.1

163 602 880,02

47

51 680 097,75

16

48 454 347,53

16

10 704 923,02

17,16

1.2

53 653 504,51

15

19 277 000,00

6

18 207 032,16

6

4 265 438,72

18,12

1.3

54 481 302,72

20

23 002 337,71

7

21 037 334,86

7

2 815 313,22

10,90
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Počet projektů včetně alokace je v níže uvedených tabulkách.

V průběhu roku 2013 byly realizovány grantové projektů
vzešlé z 1. a 2.výzvy druhých Globálních grantů.
Čerpání na gP - 1. výzva
Kontrahované projekty
Předložené projekty
oP

Nárokované ﬁn.
prostředky (v Kč)

Schválené ﬁn.
Počet
projektů prostředky (v Kč)

Uzavřené projekty

Počet
Vypořádané ﬁn.
projektů prostředky (v Kč)

Počet
projektů

1.1

98 376 984,58

27

48 764 482,42

16

1 415 407,16

1

1.2

92 952 299,43

21

24 949 869,73

6

0,00

0

1.3

81 232 889,42

22

25 551 720,00

9

Čerpání na gP - 2. výzva
Předložené projekty
Kontrahované projekty
oP

Nárokované ﬁn.
prostředky (v Kč)

Počet
Schválené ﬁn.
projektů prostředky (v Kč)

Uzavřené projekty

Počet
Vypořádané ﬁn.
projektů prostředky (v Kč)

Počet
projektů

1.1

323 270 007,31

86

59 142 475,00

19

0,00

0

1.2

60 321 363,43

21

9 119 079,99

3

0,00

0

1.3

82 775 418,94

27

17 034 480,00

8

Počet projektů včetně alokace je v níže uvedených tabulkách. 4. Výzva byla vyhlášena v roce 2012. V roce 2013
nebyla již výzva vyhlašována.

V Prioritní ose 3 bylo během roku 2013 ukončena realizace
10 projektů. Jednalo se převážně o projekty ze 3. Výzvy,
jeden projekt z 2. Výzvy.

Čerpání na gP - 1. výzva
Kontrahované projekty
Předložené projekty
oP

3.2

Nárokované ﬁn.
prostředky (v Kč)
129 395 937,26

Schválené ﬁn.
Počet
projektů prostředky (v Kč)
35

Počet
projektů

40 996 211,43

14

Čerpání na gP - 2. výzva
Kontrahované projekty
Předložené projekty
oP

3.2

Nárokované ﬁn.
prostředky (v Kč)
59 178 890,78

Schválené ﬁn.
Počet
projektů prostředky (v Kč)
35

Počet
projektů

18 486 273,68

7

Čerpání na gP - 3. výzva
Kontrahované projekty
Předložené projekty
oP

3.2

Nárokované ﬁn.
prostředky (v Kč)
153 663 574,98

Schválené ﬁn.
Počet
projektů prostředky (v Kč)
41

Počet
projektů

49 224 281,34

14

Čerpání na gP - 4. výzva
Kontrahované projekty
Předložené projekty
oP

3.2

Nárokované ﬁn.
prostředky (v Kč)
109 684 663,34

Počet
Schválené ﬁn.
projektů prostředky (v Kč)
37

37 876 067,61

Počet
projektů
14
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Z hlediska implementace je dále kraj zapojen v rámci
programů zaměřených na přeshraniční spolupráci - Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika
– Polská republika 2007-2013 (OP PS ČR – PL) a Program na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi
Českou republikou a Svobodným státem Sasko (OP PS ČR
– Sasko). Zasedání česko - saského Monitorovacího výboru
se v roce 2013 konalo 3x. Celkem bylo schváleno
20 projektů. Žadatel z Libereckého kraje ﬁguroval v 10
projektech. Monitorovací výbor česko – polský v roce 2013
zasedal 3x. Celkem bylo schváleno 69 projektů. Žadatel
z Libereckého kraje ﬁguroval v 8 projektech.
V roce 2013 dále spolupracoval Liberecký kraj s Výborem
regionů EU, a to účastí v tzv. Monitorovací platformě Evropy
2020. V rámci této platformy má Liberecký kraj možnost
vyjadřovat se k zásadním evropským strategickým dokumentům a poskytovat podklady pro materiály a výroční zprávy
Výboru regionů EU.

Třetí základní postavení kraje vůči Evropské unii je jeho
role žadatele o dotace z evropských fondů. Tu lze považovat
za nejširší. Také v roce 2013 pokračoval Liberecký kraj
v přípravě a realizaci vlastních projektů, které jsou spoluﬁnancovány z různých fondů Evropské unie, ale i z jiných
dotačních programů.
1. Projekty Libereckého kraje dokončené v roce 2013
Podle výstupů databáze projektů pravidelně aktualizované
odborem regionálního rozvoje a evropských projektů, bylo
v roce 2013 dokončeno celkem 25 projektů. Všechny tyto
projekty byly spoluﬁnancovány z Evropské unie. Celkové
náklady na tyto projekty činily 594 505 194 Kč. Dotace
z fondů Evropské unie přitom činily celkem 557 173 751
Kč, což je v průměru téměř 85% celkových nákladů.
Následující tabulka představuje přehled programů, které se
podílely na spoluﬁnancování projektů dokončených v roce
2013. U každého z nich je uveden počet projektů, celkové
náklady na projekty a celková dotace.

Tabulka uvádí přehled počtu dokončených projektů LK v roce 2013 dle operačních programů
název operačního programu

Počet projektů

celkové náklady (kč) celková dotace (kč)

dotační fondy eU
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

2

236 764 117

235 036 676

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Sasko

8

83 886 955

74 202 146

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

2

47 874 574

43 510 261

Operační program Životní prostředí

2

27 188 358

16 188 827

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

9

94 893 273

84 534 913

Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa

1

1 273 770

1 082 705

Komunitární program pro konkurenceschopnost a inovace CIP-ICT PSP- 2009-13

1

102 894 057

102 894 057

25

594 505 194

557 173 751

celkem

Projekty Libereckého kraje v současné době realizované
V současné době je Libereckým krajem realizováno celkem
37 projektů spoluﬁnancovaných z Evropské unie. Celkové
náklady na tyto projekty činí více než 1 026 mil. Kč

a schválené dotace dosahují výše 745 mil. Kč. Na spoluﬁnancování projektů se podílí celkem 6 dotačních programů
vyhlášených Evropskou komisí.

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

7
4
6

celkové náklady
349 825 129
58 422 233
117 937 525

schválená dotace
291 010 370
53 670 176
55 218 513

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR
– Polská republika

2

9 090 500

8 812 213

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR
– Svobodný stát Sasko

7

136 523 000

126 027 850

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

11

354 555 022

210 509 101

celkem

37

1 026 353 409

745 248 223

Nejvíce projektů je realizováno v rámci regionálního operačního programu („roP“), kde jsou 3 projekty zaměřeny na zlepšení dopravní infrastruktury, 5 projektů na
rekonstrukci a modernizaci středních škol, jeden projekt
na revitalizaci Jedličkova ústavu, jeden projekt na zřízení

Počet projektů

lůžkového hospice v Libereckém kraji a jeden projekt na
modernizaci expozic Severočeského muzea v Liberci.
Celkem 7 projektů je dále realizováno se spoluﬁnancováním z operačního programu Přeshraniční spolupráce
Čr-svobodný stát sasko. Jedná se o projekty zaměřené
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na obnovu dopravní infrastruktury, na životní prostředí,
marketing cestovního ruchu a přeshraniční spolupráci
v oblasti řešení povodní a katastrof.
Z operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost
jsou spoluﬁnancovány 4 projekty. Dva z nich se specializují
na vylepšení sociálních služeb v Libereckém kraji a dva na
vzdělávání či zlepšení služeb krajského úřadu.
Za pomoci Operačního programu Životní prostředí kraj
realizuje 6 projektů. Z toho 4 projekty jsou zaměřeny na
zateplení středních škol, jeden projekt na zateplení budovy
Domovu důchodců Jindřichovice pod Smrkem a jeden
projekt na implementaci soustavy NATURA v Libereckém
kraji.
V rámci integrovaného operačního programu Liberecký
kraj realizuje 5 projektů zaměřených na transformace
pobytových zařízení pro osoby se zdravotním postižením
v Libereckém kraji, jeden projekt na zkvalitnění a modernizaci služeb veřejné správy a jeden projekt, jehož cílem je
zkvalitnění zázemí operačního střediska Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje.
Díky operačnímu programu Přeshraniční spolupráce
Čr – Polská republika je realizován projekt technické pomoci na administraci tohoto programu a také projekt,
jehož cílem je vytvoření společné strategie rozvoje přeshraničního území ČR a Polska.
Další významnou aktivitou odboru je poradenství při vyhledávání vhodného dotačního titulu pro nejrůznější projektové záměry. Konzultace jsou poskytovány zejména
elektronickou formou, ale i osobními schůzkami. Celkový
počet takto poskytnutých konzultací je za období 20082013 cca 260.
Vzhledem k tomu, že tato zpráva neposkytuje dostatek prostoru k detailnímu popisu projektů, je možné vyžádat na
odboru regionálního rozvoje a evropských projektů další
informace (kontakt: projekty@kraj-lbc.cz). Dále je na webových stránkách odboru zřízena sekce „Realizace projektů“, kde jsou popsány vybrané projekty.

Zastupování Libereckého kraje v EU
Liberecký kraj chce plně využívat všech výhod vyplývajících
z členství České republiky v Evropské unii. K tomu potřebuje aktuální a přesné informace o dění v evropských institucích a v současné době především o přípravě pravidel
čerpání evropských peněz v dalším období 2014-2020.
Cílem Libereckého kraje je rovněž aktivní výměna zkušeností s dalšími evropskými regiony.
Zastupování libereckého kraje v evropské unii proto
v sobě zahrnuje následující aktivity:
• účast při odborných evropských debatách o aktuálních
tématech, konferencích, výstavách, prezentačních akcích atd.;
• získávání a výměna informací, zkušeností a kontaktů se
zahraničními regiony v oblastech zájmů LK;
• spolupráce s příslušnými regiony a koordinace v rámci
Evropského uskupení pro územní spolupráci (ESÚS);
• asistenci při navázání meziregionální spolupráce mandanta, 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, např. monitoring dění v Evropském parlamentu, Evropské komisi atd.;
• 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.
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 Ing. Pavel Branda Ph.D.
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). V roce 2013 se zastoupení podílelo na přípravě stanoviska Výboru regionů k Fondu solidarity EU (Pavel
Branda byl hlavním zpravodajem). Liberecký kraj tak byl
v Bruselu úspěšně prezentován (jednání s Evropskou komisí, vystoupení v Evropském parlamentu, účast experta
Ing. Lukáše Chmele (ORREP KÚ LK) na jednáních).
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Partnerské regionY libereckého kraje
Kanton St. Gallen
Švýcarská konfederace
(www.stgallen.ch)

Orenburská oblast
Ruská federace
(www.orenburgobl.ru)

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 2013 se uskutečnily projekty jako ochrana před povodněmi a revitalizace vodních
ploch a říčních systémů, osídlování a doprava v aglomeracích, veřejná doprava přes hranice, odpadové hospodářství
nebo projekt veřejná hospodářská soutěž. V rámci společného projektu „Švýcarské jaro“ se dále konaly v tomto roce
pro veřejnost různé akce na území Libereckého kraje
a České republiky, Švýcarské jaro vyvrcholilo 27. března
2013 přednáškami na téma přímá demokracie na Technické univerzitě v Liberci a koncertem klavírního tria Guarneri Prague v Lidových sadech.

Město Nový Bor našlo na území Orenburské oblasti partnerské město Mědnogorsk (podpis dohody obou měst
se uskutečnil dne 16. června 2007 v Mědnogorsku). Představitelé Orenburské oblasti a Libereckého kraje projevili
vzájemnou snahu o navázání kontaktů zejména v oblasti
hospodářského rozvoje, investic a vzdělávání. V květnu
2012 byla s Orenburskou oblastí podepsána dohoda o spolupráci. U příležitosti podpisu dokumentu se uskutečnilo
jednání s podnikateli Libereckého kraje za účasti představitelů Velvyslanectví Ruské federace, Generálního konzulátu Ruské federace a obchodního rady Ruské federace
v České republice. Rovněž bylo podepsáno memorandum
mezi Technickou univerzitou v Liberci a Orenburskou
státní univerzitou. V termínu 7. – 10. října 2013 se konala
návštěva politické a podnikatelské mise za Liberecký kraj
v Orenburské oblasti.

Dolnoslezské vojvodství
Polská republika
(www.umwd.pl)
Dohoda mezi Libereckým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím o regionální spolupráci a výměně zkušeností byla
uzavřena dne 25. února 2003. Jde o tzv. přirozeného partnera, se kterým má Liberecký kraj společnou hranici. Řeší
se tedy oblasti, které vyplývají z těsného sousedství
(doprava, územní plánování, životní prostředí, cestovní
ruch, školství, krizové řízení atd.), a to jak na úrovni Euroregionu Nisa v rámci pracovních skupin, tak přímo obou
samospráv. 13. prosince 2013 došlo ke slavnostnímu podpisu Smlouvy o vzájemné spolupráci na úseku železniční
tratě Szklarska Poręba Górna – Kořenov.

Zemské ředitelství Sachsen
Svobodný stát Sasko
Spolková republika Německo
(www.sachsen.de)
V dubnu 2006 bylo podepsáno Společné prohlášení o spolupráci mezi Libereckým krajem a toho času Vládním prezidiem Dresden – nyní Zemské ředitelství Sachsen
(Svobodný stát Sasko). Spolupráce byla ﬁnancována ze
schváleného projektu. Jako v případě Polska, řeší se oblasti,
které vyplývají z těsného sousedství, a to jak na úrovni Euroregionu Nisa v rámci pracovních skupin, tak na úrovni
obou samospráv. Přitom se nejedná pouze o spolupráci se
Zemským ředitelstvím Sachsen, ale i jinými kompetentními subjekty nacházejícími se na území Svobodného státu
Sasko. V roce 2013 probíhal projekt „Přeshraniční integrace informací, nástrojů a opatření při předcházení a řešení povodní a katastrof“, který byl realizován společně
s landkreisem Görlitz. Liberecký kraj participoval jako
hlavní partner na 15. Dnech česko – německé kultury,
které byly zahájeny 24. října 2013 a zakončeny 10. listopadu 2013. V rámci těchto dnů se konala na německém
a českém území řada akcí pro širokou veřejnost.
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slovo Ředitele krajského ÚŘadU
setkání k propagaci výstupů projektů a problematiky rovných
příležitostí dovnitř úřadu i vůči široké veřejnosti. Koncem roku
2013 byl v rámci projektu uspořádán první ročník soutěže
„dobrá půlka“, jejímž tématem byly zejména příklady dobré
praxe v uplatňování rovných příležitostí ve veřejné správě.
Zapojily se do ní nejen obce a jejich úřady, ale také příspěvkové
organizace zřizované krajem a obcemi na území kraje. Slavnostní
vyhodnocení soutěže proběhlo dne 4. 12. 2013 v sídle Libereckého kraje. Nabízena a hojně využívána je také možnost individuálního vzdělávání pro zaměstnance a zaměstnankyně na
rodičovské nebo mateřské dovolené.

Vážení obyvatelé Libereckého kraje,
krajský úřad v roce 2013 v souladu se svojí vizí a strategií rozvoje
pokračoval ve zvyšování kvality poskytování služeb jak v oblasti
přenesené, tak i samostatné působnosti. Úřad usiluje o zvýšení
důvěry, respektu a vytváření pozitivního obrazu ve společnosti.
Za tímto účelem se zapojil do dalších projektů.
Nově byl zahájen projekt „dalším krokem ke kvalitě“, který je
ﬁnancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a z krajského rozpočtu. Jeho hlavním cílem je zkvalitnit vzdělávání zaměstnanců krajského úřadu a zaměstnanců obecních
úřadů na území Libereckého kraje, které se k projektu připojily.
Tento projekt má dohromady 14 klíčových vzdělávacích aktivit,
např. Finanční plánování a řízení veřejné správy v podmínkách
územních samosprávných celků, Prezentační a manažerské
dovednosti a Efektivní komunikace ve veřejné správě. Vzdělávání
je však především zaměřeno na nový občanský zákoník. Zaměstnancům krajského úřadu a obecních úřadů tuto problematiku
přednášejí autoři zmíněného zákoníku, což je velkým přínosem
pro správné pochopení a užití této základní právní normy.
Jednou z klíčových aktivit tohoto projektu je také zavedení principů Modelu excelence EFQM pro řízení úřadu. Byla zpracována tzv. sebehodnotící zpráva, posouzeny silné stránky,
vytipovány oblasti pro zlepšování a následně provedeno bodové
ohodnocení. Krajský úřad poté obdržel národní cenu kvality
České republiky v oblasti veřejného sektoru modelu START
PLUS a bylo mu uděleno ocenění Úspěšná organizace. Ocenění,
které je posledním předstupněm před získáním ocenění Excelentní organizace, převzal krajský úřad dne 26. 11. 2013 na slavnostním večeru ve Španělském sále Pražského hradu.
Krajský úřad již druhým rokem pokračuje v projektu „Slaďování
pracovního a rodinného života zaměstnanců Krajského úřadu Libereckého kraje“ (SLAĎ). Projekt je realizován za podpory Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků
Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V roce 2013 za pomoci partnerů projektu naplnil základní
klíčové aktivity. Patří sem zejména vybudování ﬁremní mateřské
školy, jejíž činnost vykonává Střední škola a mateřská škola Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace, která je partnerem
projektu. Firemní mateřská škola slouží především dětem zaměstnanců a zaměstnankyň krajského úřadu. Slavnostně byla otevřena dne 12. 11. 2013 a její provoz byl zahájen dne 2. 1. 2014.
V rámci tohoto projektu vznikla metodika genderového auditu,
metodika a plán podpory rovných příležitostí žen a mužů Krajského úřadu Libereckého kraje, byla zorganizována diskusní

V průběhu roku 2013 proběhlo na krajském úřadě celkem
40 periodických kontrol výkonu státní správy v přenesené
působnosti. Prováděly je věcně příslušné ústřední orgány státní
správy. Jejich výsledek byl celkově hodnocen jako velmi dobrý.
Vynikající výsledky byly zjištěny například v přestupkové agendě
na úseku dopravy, při výkonu státní památkové péče, při výkonu
agendy na úseku vodního hospodářství, odpadů, ochrany přírody
a integrované prevence, agendy územního plánování, státního
občanství a matrik, při přezkumu hospodaření obcí, v oblasti
místních poplatků a dalších oblastech. Kontrolní orgány ocenily
vysokou kvalitu nejen výkonu kontrolovaných agend, ale především vysoce odbornou a rozsáhlou metodickou činnost vůči
obecním úřadům, vykonávajícím příslušnou agendu prvoinstančně. Cílem je, aby veřejná správa byla vykonávána co nejkvalitněji nejen na krajském úřadě samotném, ale i na všech
215 obcích, resp. obecních úřadech Libereckého kraje. Dlouhodobé výsledky kontrol odpovídají tomu, že krajský úřad pracuje
na vysoké profesionální úrovni a s odborně velmi kvaliﬁkovanými úředníky.

Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje
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strUktUra krajského ÚŘadU libereckého kraje

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

právní odbor
právní oddělení
oddělení dozoru a legislativy

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

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

ekonomický odbor
oddělení rozpočtu a ﬁnancování
oddělení účetní evidence
oddělení ekonomických analýz
odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
oddělení organizační a správní
oddělení vzdělávání a koncepcí
oddělení ﬁnancování nepřímých nákladů
oddělení ﬁnancování přímých nákladů
oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti
oddělení projektů ve vzdělávání
odbor sociálních věcí
oddělení sociální práce
oddělení 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 péče
oddělení cestovního ruchu
odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení zemědělství a ochrany přírody
oddělení posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
oddělení ovzduší a odpadů
oddělení vodního a lesního hospodářství
odbor zdravotnictví
správní oddělení
oddělení ekonomiky a zdravotní politiky

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 vnější a vnitřní kontroly

oddělení interního auditu
oddělení sekretariátu ředitele

manažer kvality
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statistickÁ data krajského ÚŘadU
libereckého kraje Za rok 2013
systemizované pracovní pozice úřadu k 31. 12. 2013

Počet

ředitel krajského úřadu

1

vedoucí odboru

16

vedoucí oddělení

52

zaměstnanec realizující projekty EU

23

zaměstnanec obslužných profesí

21

ostatní zaměstnanci

268

celkem

381

celkový fyzický počet zaměstnanců úřadu k 31. 12. 2013 byl 380.
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nové pracovní poměry, ﬂuktuace a nemocnost

Počet

počet vyhlášených výběrových řízení

56

počet uzavřených nových pracovních poměrů

42

míra ﬂuktuace zaměstnanců

11,84 %

nemocnost zaměstnanců

2,3 %

Ukončené pracovní poměry

Počet

uplynutím doby určité

25

dohodou o rozvázání pracovního poměru

5

zrušením pracovního poměru ve zkušební době

1

odchodem do starobního důchodu

10

ukončením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

2

výpovědí ze strany zaměstnance

2

celkem

45

Platové ukazatele

Počet

průměrná platová třída

10,12

průměrný platový stupeň

8,42

průměrný základní platový tarif

19.536,- Kč

průměrný osobní příplatek

5.755,- Kč

průměrný příplatek za vedení

5.468,- Kč

průměrný plat včetně odměn

29.939,- Kč

náklady
na vzdělávání

vzdělávání dle zákona č. 312/2002 sb.

Počet účastníků

vstupní vzdělávání (zajišťováno interně)

26

0,- Kč

příprava a zkouška odborné způsobilosti

14

111.042,- Kč

vzdělávání vedoucích úředníků

0

0,- Kč

průběžné vzdělávání „z prostředků kraje“

862.476,- Kč
972

průběžné vzdělávání „z prostředků EU“
celkem

1012

362.879,- Kč
1.336.397,- Kč
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PŘehled PŘísPĚvkovÝch organiZací
libereckého kraje k 31. 12. 2013
Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
gymnázium, Česká lípa, Žitavská 2969,
příspěvková organizace
Žitavská 2969, 470 01 Česká Lípa
gymnázium, mimoň, letná 263, příspěvková organizace
Letná 263, 471 24 Mimoň

obchodní akademie, hotelová škola a střední odborná
škola, turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
Zborovská 519, 511 01 Turnov
střední průmyslová škola, Česká lípa, havlíčkova 426,
příspěvková organizace
Havlíčkova 426, 470 01 Česká Lípa

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

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

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

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

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, jablonec nad nisou, dr. randy 4096/13,
příspěvková organizace
Dr. Randy 4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou
gymnázium a střední odborná škola, jilemnice,
tkalcovská 460, příspěvková organizace
Tkalcovská 460, 514 01 Jilemnice
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
obchodní akademie a jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky, liberec, Šamánkova 500/8,
příspěvková organizace
Šamánkova 500/8, 460 01 Liberec

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

68

střední škola strojní, stavební a dopravní, liberec ii,
truhlářská 360/3, příspěvková organizace
Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec
integrovaná střední škola, semily, 28. října 607,
příspěvková organizace
28. října 607, 513 01 Semily
integrovaná střední škola, vysoké nad jizerou,
dr. Farského 300, příspěvková organizace
Dr. Farského 300, 512 11 Vysoké nad Jizerou
střední odborná škola a střední odborné učiliště,
Česká lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace
28. října 2707, 470 06 Česká Lípa
střední průmyslová škola technická, jablonec nad
nisou, belgická 4852, příspěvková organizace
Belgická 4852, 466 01 Jablonec nad Nisou
střední škola řemesel a služeb, jablonec nad nisou,
smetanova 66, příspěvková organizace
Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou
střední škola gastronomie a služeb, liberec,
dvorská 447/29, příspěvková organizace
Dvorská 447/29, 460 05 Liberec V
střední škola, lomnice nad Popelkou, antala staška
213, příspěvková organizace
Antala Staška 213, 512 51 Lomnice nad Popelkou
střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant,
bělíkova 1387, příspěvková organizace
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant
střední odborná škola, liberec, jablonecká 999,
příspěvková organizace
Jablonecká 999, 460 04 Liberec

Základní škola praktická a Základní škola speciální,
jablonné v Podještědí, komenského 453,
příspěvková organizace
Komenského 453, 471 25 Jablonné v Podještědí
Základní škola a mateřská škola, jablonec nad nisou,
kamenná 404/4, příspěvková organizace
Kamenná 404/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
Základní škola, tanvald, Údolí kamenice 238,
příspěvková organizace
Údolí Kamenice 238, 468 41 Tanvald
Základní škola, nové město pod smrkem, textilanská
661, příspěvková organizace
Textilanská 661, 463 65 Nové Město pod Smrkem
Základní škola, turnov, sobotecká 242,
příspěvková organizace
Sobotecká 242, 511 01 Turnov
Základní škola a mateřská škola, jilemnice, komenského
103, příspěvková organizace
Komenského 103, 514 01 Jilemnice
Základní škola speciální, semily, nádražní 213,
příspěvková organizace
Nádražní 213, 513 01 Semily
dětský domov, Česká lípa, mariánská 570,
příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa
dětský domov, jablonné v Podještědí, Zámecká 1,
příspěvková organizace
Zámecká 1, 471 25 Jablonné v Podještědí
dětský domov, Základní škola a mateřská škola,
krompach 47, příspěvková organizace
Čp. 47, 471 57 Krompach

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

dětský domov, dubá - deštná 6, příspěvková organizace
Deštná 6, 472 01 Doksy

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

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

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

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

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

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

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

domov mládeže, liberec, Zeyerova 33,
příspěvková organizace
Zeyerova 33, 460 38 Liberec
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dům dětí a mládeže větrník, liberec 1, riegrova 16,
příspěvková organizace
Riegrova 16, 460 01 Liberec

domov pro seniory vratislavice nad nisou,
příspěvková organizace
U Sila 321, 463 11 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, 463 43 Český Dub

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

domov důchodců jindřichovice pod smrkem,
příspěvková organizace
Jindřichovice pod Smrkem 238,
463 66 Jindřichovice pod Smrkem

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

dům seniorů liberec-Františkov, příspěvková organizace
Domažlická 880/8, 460 10 Liberec

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

Odbor sociálních věcí
jedličkův ústav, příspěvková organizace
Lužická 7, 460 01 Liberec
centrum intervenčních a psychosociálních služeb
libereckého kraje, příspěvková organizace
Tanvaldská 269, 463 11 Liberec

domov raspenava, příspěvková organizace
Fučíkova 432, 463 61 Raspenava
aPoss liberec, příspěvková organizace
Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec
domov a centrum aktivity, příspěvková organizace
Liberecká 451, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
domov a centrum denních služeb jablonec nad nisou,
příspěvková organizace
U Balvanu 2, 466 01 Jablonec nad Nisou

Odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
krajská vědecká knihovna v liberci
Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec

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

severočeské muzeum v liberci
Masarykova 11, 460 01 Liberec

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

oblastní galerie v liberci
U Tiskárny 81/1, 460 01 Liberec

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

vlastivědné muzeum a galerie v České lípě
Náměstí Osvobození 297, 470 34 Česká Lípa

služby sociální péče tereZa, příspěvková organizace
Benešov u Semil 180, 512 06 Benešov u Semil
domov důchodců sloup v Čechách,
příspěvková organizace
Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách

muzeum Českého ráje v turnově
Skálova 71, 511 01 Turnov

Odbor zdravotnictví
Zdravotnická záchranná služba libereckého kraje, p.o .,
Husova 976/37, 460 01 Liberec

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

léčebna respiračních nemocí cvikov, p. o.
Martinovo údolí 532/1, 471 54 Cvikov

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

Odbor dopravy

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

krajská správa silnic libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI
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kontaktní údaje
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
IČ: 70891508
Tel.: +420 485 226 111
Fax: +420 485 226 444
E-mail: info@kraj-lbc.cz

www.kraj-lbc.cz
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