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 druhý rok iv. volebního období.
Vládnoucí koalice Libereckého kraje Starostové pro Liberecký
kraj (SLK) a Změna pro Liberecký kraj (ZpLK) až do závěru roku
2014 plnila společné programové prohlášení.
Již podruhé tak předkládáme veřejnosti informace o činnosti
Libereckého kraje. Shrnujeme výsledky práce členů Rady Libereckého kraje, rekapitulujeme to, co se povedlo a informujeme
o připravovaných záměrech a projektech pro rok 2015.
V roce 2014 jsem se mnohokrát přesvědčil o tom, že Liberecký kraj
a jeho tvář je především výsledkem práce a úsilí jeho obyvatel,
úspěšných osobností a angažovaných nadšenců, malých i velkých
firem a živnostníků, ale také mnoha dalších neznámých lidí,
kteří dobrovolně, bez nároku na odměny, pracují v nejrůznějších
neziskových organizacích, spolcích, občanských sdruženích
či zájmových organizacích. Těm všem patří moje uznání, protože
každý rok dělají náš kraj hezčím a zajímavějším místem pro život.
Bez poděkování právě jim, by žádná zpráva o stavu kraje
nemohla být úplná.
S řadou lidí, kteří se v našem kraji o něco dobrého snaží, jsem
měl možnost se setkat během pravidelných Dnů s hejtmanem.
Přímo na místě se seznamuji s problémy jednotlivých částí Libereckého kraje, navštěvuji úspěšné školy a firmy, ale také pozorně
naslouchám stížnostem a steskům starostů na nedostatky
a chyby ve fungování kraje a jeho institucí. Pravidelná setkání
a otevřené diskuse s občany nejen na Dnech s hejtmanem jsou
pro mě zajímavé a také užitečné. Liberecký kraj totiž není jednolitý region, jeho části mají různé problémy a starosti. Ty mohou
z Liberce, bez vysvětlení na místě, vypadat jako málo důležité
a nepodstatné. A hledání řešení je také jedním z hlavních úkolů
hejtmana.
I rok 2014 byl především ve znamení práce s cílem splnit další
z předvolebních slibů. Ať už šlo o odpovědné hospodaření
s veřejnými penězi, hledání rozumných úspor, otevírání kraje
veřejnosti nebo o přípravu konkrétních investic, které zlepší stav
krajských silnic, škol, domovů důchodců nebo nemocnic. Mnoho
zásadních projektů bylo v letošním roce úspěšně dokončeno,
s dalšími protneme cílovou pásku ještě do konce roku. Rád bych
zmínil především úspěšný projekt heliportu v Krajské nemocnici
Liberec nebo zateplení hlavních budov Nemocnice s poliklinikou
v České Lípě (spolufinancování kraje ve výši 72 mil. Kč), které
jsme prosadili na jaře 2013. Ušetřili jsme díky tomu také 25 milionů
korun z rozpočtu kraje. Další významný projekt, Hospic pro Liberecký kraj, je ve fázi stavby, kterou si v centru Liberce můžete
sami průběžně kontrolovat. Věřím, že na konci roku 2015 se
hospic otevře potřebným spoluobčanům. Zapomenout nemohu
ani na novou budovu Oblastní galerie Liberec, která od konce
února sídlí v historických libereckých lázních, opravy a zateplování našich škol, domovů důchodců, nebo opravy muzeí a dalších
krajských zařízení.
Samostatný odstavec nepochybně patří stavu krajských silnic,
tedy silnic II. a III. třídy v regionu. Stále před sebou tlačíme dluh
minulé krajské vlády při zabezpečení oprav silnic zničených
povodní v roce 2010. Státní podpora na tyto investiční akce
ve výši přesahující 500 mil. Kč byla zajištěna teprve po mých

osobních schůzkách u jednotlivých ministrů v průběhu prvního
pololetí 2013. Stavby na opravách povodňových škod z roku 2010
probíhají na silnicích ve Frýdlantu, Chrastavě, Vítkově, Raspenavě nebo Nové Vsi. Silnice v Heřmanicích a Višňové už byly již
předány k užívání veřejnosti. Rozumím stížnostem obyvatel z těchto
míst a také těm, které omezují různé objízdné trasy. Prosím
o trpělivost a za krajskou samosprávu mohu slíbit, že v příštím
roce budou dokončeny všechny rekonstrukce silnic zničených
velkou vodou v roce 2010.
Považuji to nejenom za splnění naší povinností, ale také za šanci
začít se intenzivněji věnovat opravám krajských silnic v dalších
oblastech Libereckého kraje. Stav silnic, to je totiž pro velkou část
obyvatel kraje nejvíce viditelné a také bolavé místo. Už letos řada
oprav silnic financovaných především z evropských fondů probíhá
(za 170 mil. Kč), v příštím roce bude zahájena řada dalších
(za 540 mil. Kč) a na nových projektech se pracuje (cca v objemu
500 mil. Kč). Z dlouhodobého hlediska hledáme společně s ostatními hejtmany a vládou systémová řešení v oblasti financování
oprav silnic, která nám umožní výrazným způsobem zlepšit jejich
současný, někdy bohužel až havarijní stav.
Pevně věřím, že krajská rada, která vzešla z nově sestavené koalice,
bude ve zbývajících dvou letech tohoto volebního období ve spolupráci s celým krajským zastupitelstvem opravdovým garantem
a spolutvůrcem úspěšného rozvoje a hospodárné péče o náš
domov - Liberecký kraj. Přesně podle slibu zastupitele pracujeme
ve prospěch občanů Libereckého kraje, které zastupujeme a kteří
nás volili.

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
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PŘehled ZÁkladních inFormací o kraji
vČetnĚ jeho sYmbolŮ
Liberecký kraj se rozprostírá na severu České republiky. Území zahrnuje sever České kotliny, Jizerské
hory, západní Krkonoše s Krkonošským podhůřím
a východní část Lužických hor. Svým severním okrajem tvoří v délce 20 km státní hranici se Spolkovou
republikou Německo, na kterou navazuje 130 km
dlouhá hranice s Polskem. Východní část kraje sousedí s Královéhradeckým krajem, na jihu přiléhá
ke Středočeskému kraji a na západě ke kraji Ústeckému. Patří ke krajům s vyšším podílem dětí a nižším
podílem starších lidí.
Kraj má převážně průmyslový charakter. Rozvinut
je především průmysl skla a bižuterie, výroba a zpracování plastů, strojírenství a odvětví zpracovatelského
průmyslu s úzkou vazbou na výrobu automobilů.
Tradiční textilní průmysl ztratil v důsledku útlumu
v posledních letech svoje dominantní postavení.
Do území Libereckého kraje zasahuje i Euroregion
Neisse-Nisa-Nysa. Tvoří ho tři hraniční oblasti nacházející se na území, kde se stýkají hranice České
republiky, Spolkové republiky Německo a Polské
republiky. Území Libereckého kraje je tak nedílnou součástí Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, který byl ustaven
v roce 1991.
Liberecký kraj nabízí vynikající přírodní i kulturní podmínky pro cestovní ruch, a to jak zimní (sjezdové i klasické lyžování – Krkonoše, Jizerské hory, Ještědský
hřbet, ale i Lužické hory), tak letní. V případě letního
cestovního ruchu si lze zvolit téměř jakoukoli aktivitu
– pěší a cykloturistiku (jak na horách, tak v níže položených oblastech – např. bývalý vojenský výcvikový
prostor Ralsko), horolezectví (skalní města v Českém
ráji), koupání (Máchovo jezero, vodní toky), městskou
turistiku (Liberec, Turnov, Frýdlant 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.

ale i v kulturních zařízeních. K institucím nadregionálního významu patří především Severočeské muzeum v Liberci, Oblastní galerie Liberec 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, ekonomickou,
přírodovědně-humanitní a pedagogickou, umění a architektury, mechatroniky, informatiky a mezioborových
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)

Bohatá kulturně historická tradice kraje se odráží nejen
ve velkém množství stavebních a historických památek,
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symboly kraje
Prapor a vlajka

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

Logo

Logo vytvořené v duchu motta: „Dynamika – stabilita
– jistota“. Základním grafickým motivem logotypu je
stylizace kontinuální dynamiky pohybu. Dynamický
pohyb simuluje expanzi a pokrok směřující k obecné
prosperitě (červená), ovšem důmyslně založené
na zdravé rozvaze a zodpovědnosti (zklidňující šedá
uprostřed). Svou trojitou souběžnou linií evokuje logotyp vzájemnou koordinaci všech zúčastněných
aspektů v životě s kladeným důrazem na klidný kontinuální pohyb směřující k cíli. Sama grafická nadsázka spojuje sportovní tradici se sportovní současností
a nedalekými budoucími cíli a navíc umocněna sportovním
duchem podporuje motivaci i přirozenou soupeřivost.
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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 (změna názvu komise)
- komise zrušena usnesením
č. 1111/14/RK dne 29. 7. 2014

Výbor dopravy

Výbor hospodářského a regionálního rozvoje

Komise pro veřejné zakázky - komise zrušena
usnesením č. 1111/14/RK dne 29. 7. 2014

Výbor zemědělství a životního prostředí

Komise pro národnostní menšiny
a sociální začleňování

Výbor zdravotnictví

Komise sportovní

Výbor sociálních věcí

Komise kulturní

Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury
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rada libereckého kraje 2014 - iv. volební období
rozdělení mandátů v radě kraje - celkem 9 členů
od 26. 11. 2014 měla rada kraje pouze 8 členů – na Zk dne 25. 11. 2014 byla odvolána Zuzana kocumová z funkce
členky rk a statutární náměstkyně hejtmana.
5 starostové pro liberecký kraj (hejtman, 2 x náměstek hejtmana, 2 x člen rady kraje)
od 26. 11. 2014 - 5 slk (hejtman, 1 x statutární náměstkyně, 1 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)
od 26. 11. 2014 - 3 Zplk (1 x náměstek hejtmana, 1 x náměstek neobsazen, 2 x člen rady kraje)
5 starostové pro liberecký kraj
hejtman, 2 x náměstek hejtmana, 2 x člen rady kraje
martin Půta, hejtman (slk)
marek Pieter, náměstek hejtmana, řízení ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky (slk),
od 26. 11. 2014 také pověřený řízením odboru zdravotnictví, tělovýchovy a sportu
Phdr. hana maierová, náměstkyně hejtmana, řízení cestovního ruchu, památkové péče
a kultury (slk), od 26. 11. 2014 statutární náměstkyně hejtmana
vladimír mastník, člen rady kraje, řízení dopravy (slk)
mgr. Petr tulpa, člen rady kraje, řízení sociálních věcí (slk)
4 Změna pro liberecký kraj - od 26. 11. 2014 pouze 3 (1 funkce neobsazena)
bc. Zuzana kocumová, statutární náměstkyně, řízení zdravotnictví, tělovýchovy a sportu (Zplk)
od 26. 11. 2014 pouze členka zastupitelstva kraje
josef jadrný, náměstek hejtmana, řízení životního prostředí a zemědělství (Zplk)
ivana hujerová, členka rady kraje, řízení hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a rozvoje venkova (Zplk – od 23. 9. 2014 nezávislá)
alena losová, dipl. um., členka rady kraje, řízení školství, mládeže a zaměstnanosti (Zplk)

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

člen rady kraje, řízení dopravy (SLK)

člen rady kraje, řízení sociálních věcí (SLK)

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)

bc. Zuzana kocumová
statutární náměstkyně, řízení zdravotnictví,
tělovýchovy a sportu (ZpLK)
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komise rk 2014 – 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
Ing. Jana Šlaichová
Ing. Ivana Skrbková
Ing. Petr Neumann
Bc. Kateřina Požická
Bc. Tomáš Charypar
František Chot
Jana Kašparová
Petr Staněk

člen RK
člen RK
člen RK
člen RK

člen ZK

Protidrogová komise:
předseda:
místopředseda:
členové:

tajemnice:

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

člen RK

od 29. 4. 2014
do 18. 3. 2014

do 29. 4. 2014, znovu od 16. 9. 2014

Komise protikorupční: (zrušena usnesením č. 1111/14/RK, dne 29. 7. 2014)
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
do 2. 6. 2014

Komise pro veřejné zakázky: (zrušena usnesením č. 1111/14/RK, dne 29. 7. 2014)
předseda:
místopředseda:
členové:

tajemnice:

Ing. František Chalupný
Ing. Vladimír Bělonohý
Jiří Čeček
Štěpán Křeček
Ing. Vítězslav Čepelka, PhD.
Ing. Jindřich Vrabec
Mgr. Martina Šťastná
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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, PhD.
Kpt. Ing. Jan Daněk
Bc. Petra Sovová
Štefan Gorol
Mgr. Michaela Límová
kpt. Mgr. Eva Jandová
Mgr. Kateřina Chudobová
Iveta Bílková
Václav Strouhal, Dis.

člen RK
do 18. 3. 2014

člen ZK

do 5. 6. 2014
do 29. 7. 2014
do 14. 1. 2014
od 29. 7. 2014
od 5. 6. 2014
od 18. 3. 2014
od 14. 1. 2014

Komise sportovní:
předseda:
místopředseda:
členové:

tajemník:

Ing. Vladimír Boháč
Jaromír Horák
Jan Kubeš
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
od 1. 7. 2014
do 1. 7. 2014

Komise kulturní:
předseda:
místopředseda:
členové:

tajemník:

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

předsedkyně od 4. 2. 2014
člen ZK

předseda do 4. 2. 2014
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ZastUPitelstvo lk 2014 - iv. volební období
rozdělení mandátů
Politická strana
SLK (Starostové pro Liberecký kraj)
ZpLK (Změna pro Liberecký kraj)
KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy)
ČSSD (Česká strana sociálně demokratická)
ODS (Občanská demokratická strana)
celkem

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

titul
Ing.
PhDr.
Ing.
Ing.
Mgr.

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

Bc.
24
25
26
27
28
29
30
31

Ing.
Ing.

jméno
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

Počet mandátů
13
10
10
7
5
45

Příjmení
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

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 – od 23. 9. 2014 nezávislá
ZpLK
ZpLK
KSČM (do 26. 2. 2013)
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
KSČM
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Poř. číslo
32
33
34
35

titul
Mgr.
JUDr.
Mgr.
Mgr.
Mgr.

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

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

jméno
Miroslav
Josef
Lenka
Romana
Pavel
Radek
Martin
Zdeněk
Martina
Vít
Jaroslav
Miroslav
Bohumil
Stanislav
Petr
Hana
Vladimír
Tomáš
Vladimír
Otakar
Eva

Příjmení

kandidát za politickou stranu

BERAN
VONDRUŠKA
KADLECOVÁ
ŽATECKÁ
PETRÁČEK
CIKL
SEPP
BURSA
ROSENBERGOVÁ
PŘÍKASKÝ
PODZIMEK
KRÁLÍK
KAŠPAR
VALDMAN
BEITL
DOLEŽALOVÁ
ŠÁMAL, Ph.D.
SLÁMA, MSc.
RICHTER
ŠPETLÍK
BARTOŇOVÁ

KSČM
KSČM (od 27. 2. 2013)
ČSSD
ČSSD
ČSSD (do 25. 2. 2013)
ČSSD (do 30. 9. 2013)
ČSSD (do 25. 2. 2013)
ČSSD (do 25. 2. 2013)
ČSSD (do 25. 2. 2013)
ČSSD
ČSSD (od 26. 2. 2013)
ČSSD (od 26. 2. 2013)
ČSSD (od 26. 2. 2013)
ČSSD (od 1. 10. 2013)
ODS
ODS (od 19. 12. 2012 – 11. 1. 2013)
ODS
ODS
ODS (od 12. 1. 2013)
ODS
ODS (od 13. 10. 2012 do 18. 12. 2012)

rozdělení mandátů v Zastupitelstvu libereckého kraje

SLK

13

ZpLK

10

KSČM

10

ČSSD

7

ODS

5
11
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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

vladimír
mastník

vladimír
stŘíbrnÝ

mgr.
jaromír
dvoŘÁk

jiří
lŐFFelmann

mgr.
tomáš vlČek

mgr.
jan korYtÁŘ

SLK

SLK

SLK

ZpLK

Phdr.
jaromír baXa,
Ph.d.

SLK

SLK

bc.
Zuzana
kocUmovÁ
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

jUdr.
josef
vondrUŠka

mgr.
lenka
kadlecovÁ

mgr.
romana
ŽateckÁ

rndr.
vít PŘíkaskÝ

KSČM
(od 27. 2. 2013)

ČSSD

ČSSD

ČSSD

mUdr.
vladimír ŠÁmal,
Ph.d.

ing.
tomáš
slÁma, msc.

mgr.
vladimír
richter

mgr.
otakar ŠPetlík

ODS

ODS

ODS (od 12. 1. 2013)

ODS

ing.
Petr beitl
ODS

ing.
jaroslav
PodZimek

ing.
miroslav
krÁlík

bohumil
kaŠPar

mgr.
stanislav
valdman

ČSSD
(od 26. 2. 2013)

ČSSD
(od 26. 2. 2013)

ČSSD
(od 26. 2. 2013)

ČSSD
(od 1. 10. 2013)
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vÝborY Zk 2014 - iv. volební období
– výčet a složení výborů
Výbor finanční (15 členů):

zvolen/a za

předseda:
místopředseda:
členové:

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

Mgr. Vladimír Richter
RSDr. Sylva Moravcová
Ing. Stanislava Silná
Mgr. Bc. Kateřina Malá
RNDr. Michal Hron
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
Ing. Jakub Macek
Kamila Lubasová

do 1. 6. 2014
do 22. 9. 2014

od 2. 6. 2014
od 25. 11. 2014

člen ZK

člen ZK
člen ZK
člen ZK

člen ZK

(ZpLK)
(ZpLK)

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

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

do 31. 10. 2014
od 25. 11. 2014

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

člen ZK
členka ZK

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
PaedDr. Miroslav Kettner

do 27. 1. 2014

od 27. 1. 2014

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

člen ZK

člen ZK

člen ZK

(KSČM)
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Výbor dopravy (15 členů):

zvolen/a za

předseda:
místopředseda:
členové:

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

člen ZK

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

člen ZK
člen ZK

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
Petr Šimko
Bohumil Kašpar
Bc. Jan Stejskal
Mgr. Petr Karásek
Ing. Josef Jeníček

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
Ivo Rašín

do 28. 1. 2014

od 28. 1. 2014

člen ZK

(ZpLK)

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

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

do 28. 1. 2014

od 28. 1. 2014

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

člen ZK
člen ZK

člen ZK
člen ZK

(ZpLK)

14

Výbor zdravotnictví (15 členů):

zvolen/a za

předseda:
místopředseda:
členové:

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

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.
MUDr. Jiří Bartoš, MBA
Zuzana Kocumová

do 16. 12. 2014
do 28. 1. 2014

od 25. 2. 2014
od 16. 12. 2014

(ZpLK)
(ZpLK)

člen ZK

členka ZK
člen ZK

členka ZK

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

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

do 25. 11. 2014

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

členka 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
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

členka ZK

člen ZK
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resort hejtmana
kalendÁriUm 2014
leden 2014

Únor 2014

1. 1. První miminko libereckého kraje narozené
letos ve znamení kozoroha je isabel
První miminko narozené v Libereckém kraji, zároveň
první holčička narozená v celé České republice v roce
2014, se jmenuje Isabel.

11. 2. na kraji se jednalo o bezpečnosti a snížení
kriminality v česko – sasko – polském příhraničí
Člen Saského zemského sněmu Stephan Meyer
jednal v sídle Krajského úřadu LK v Liberci s hejtmanem LK Martinem Půtou a krajskou radní pro evropské
projekty Ivanou Hujerovou o bezpečnosti na českopolsko-saských hranicích.

1. 1. na nový rok vystoupalo skoro patnáct set
turistů na ještěd
Třetí nejvyšší počet v devětatřicetileté historii novoročního výstupu na horu Ještěd, který pořádá KČT
Lokomotivy Liberec, přesně 1473 účastníků, se zaregistrovalo v cíli „bezsněžného“ pochodu.
12. 1. místo závodu j50 se uskutečnilo setkání
u Památníku horolezců v bedřichově
Pro naprostý nedostatek sněhu, déšť a mizernou
předpověď se po páté v historii nejela Jizerská padesátka na lyžích - Memoriál expedice Peru 70.
17. 1. liberecký kraj jako první v republice začal
také zveřejňovat smlouvy svých příspěvkových
organizací v registru smluv
Liberecký kraj 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.
28. 1. již šest zimních olympiád dětí a mládeže
nepoznali sportovci z lk přemožitele
Liberecký kraj opět potvrdil roli favorita a v celkovém
hodnocení krajů vyhrál s vysokým bodovým náskokem před sportovci z Jihočeského a Jihomoravského
kraje (Liberecký kraj 253 bodů, Jihočeský kraj
164 bodů, Jihomoravský kraj 138 bodů).
25. 1. na 140 účastníků se v jizerkách utkalo
o titul nejlepšího záchranářského týmu
Na 140 záchranářů se v Jizerských horách utkalo
o titul nejlepšího záchranářského týmu v rámci Mezinárodní konference zdravotnických záchranných
služeb Jablonecká Rescue Ski 2014.

17. 2. v soutěži historické město roku 2013 zvítězil
v libereckém kraji Frýdlant
Ministerstvo kultury každoročně vyhlašuje soutěž
o cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu
regenerace městských památkových zón a městských
památkových rezervací. V Libereckém kraji získalo
pomyslný vavřínový věnec za rok 2013 město Frýdlant, které tak postoupilo do celorepublikového klání.
22. 2. liberecký region získal na veletrhu cestovního ruchu holiday World 2014 dvě prvenství
v anketě kraj mého srdce
Liberecký kraj se o uplynulém víkendu prezentoval na
největším veletrhu cestovního ruchu v České republice – Holiday World 2014. Na veletrhu se představil
tradičně se svými turistickými regiony Českolipskem,
Českým rájem a Jizerskými horami.
28. 2. nová galerie „lázně“ v liberci se otevřela
pro veřejnost
Projekt revitalizace lázní se začal připravovat již
v roce 2009. Po jednáních Libereckého kraje, Statutárního města Liberec a Oblastní galerie Liberec bylo
rozhodnuto o přestěhování galerie do budovy bývalých lázní na Masarykově ulici v Liberci. Nedočkaví
zájemci o prohlídku právě otevřených prostor
Oblastní galerie v Liberci ji úderem desáté hodiny
zcela zaplnili.

bŘeZen 2014
10. 3. Počtvrté v historii vlaje tibetská vlajka nad
sídlem libereckého kraje
Počtvrté v historii krajů zavlála na budově Krajského
úřadu Libereckého kraje, U Jezu, v Liberci tibetská
vlajka. Na terase ve 3. patře ji vedle krajské vlajky
vyvěsili hejtman Libereckého kraje Martin Půta
a téměř všichni členové Rady LK.
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13. 3. v libereckém kraji se uskutečnilo ms
v harrachově v letech na lyžích
Zavěšení vlajky FIS, světelné efekty, ohňostroj a koncert Michala Davida, to vše patřilo k oficiálnímu
zahájení největší letošní sportovní akce v České
republice - Mistrovství světa v letech na lyžích v Harrachově.
20. 3. v jabloneckém eurocentru začal veletrh
euroregion tour
V letošním roce byl veletrh propagován mottem
Po stopách letokruhů. Byl zaměřen na dřevo a vše,
co s ním souvisí. Partnerem letošního motta byly Lesy
ČR, Krajské ředitelství Liberec. Tímto tématem chtěli
pořadatelé podpořit návrat k přírodě, venkovskou
turistiku, lidovou architekturu, zejména podstávkové
domy, regionální výrobky, pěší a cykloturistiku, nově
proznačenou turistickou trasu po hřebenech hor
Libereckého kraje - Hřebenovku, naučné stezky
a další navazující nabídku.
23. 3. benefice pro hospic v liberecké galerii
vynesla přes 44 tisíc kč
Již tradiční Benefice pro hospic, kterou pořádala
Hospicová péče sv. Zdislavy ve velmi krásných prostorách nově otevřené Oblastní galerie „Lázně“ na
Masarykově třídě v Liberci, vynesla na vstupném
44 250 Kč.
25. 3. na kraji se děkovalo olympionikům z libereckého kraje za skvělou reprezentaci v soči
Setkání hejtmana LK Martina Půty a členů rady kraje
s úspěšnými účastníky Zimních olympijských her
v Soči z Libereckého kraje mělo přátelskou a veselou
atmosféru, ač ze zdravotních důvodů chyběly dvě
krásné a skvělé závodnice – Eva Samková a Gabriela
Soukalová. Hejtman předal medailistům zlatý dukát.
Popřát hodně dalších úspěchů olympionikům přišli
s vlastní písní Soči 2014 a malými dárky i žáčci
3. třídy Základní školy v Dětřichově.
29. 3. liberecké science centrum iQlandia už
vábí malé i velké nejen do planetária
Supermoderní science centrum iQLANDIA v Liberci
otevřelo své brány prvním návštěvníkům. Hlavním
tahákem byl humanoidní robot Thespian, jediný
v České republice, kontroverzní Sexmisie, přístupná
od 12 let, a také technologicky nabité 3D planetárium.
Velký zájem byl i o další interaktivní exponáty, kterých
tu je na ploše 10 tisíc m2 více než čtyři stovky
– a všechny si je můžete vyzkoušet na vlastní kůži.
Centrum chce přinést chytrou zábavu pro turisty
z Česka i ze zahraničí.

dUben 2014
1. 4. vznikla krajská rada seniorů libereckého
kraje
V sídle Krajského úřadu LK se uskutečnila ustavující
konference Krajské rady seniorů Libereckého kraje.
8. 4. cenu ministra vnitra za podporu otevřených
dat získal liberecký kraj
Každoročně udělovanou cenu ministra vnitra z oblasti
informačních a komunikačních technologií získal pro
rok 2014 Liberecký kraj. Milan Chovanec kraj ocenil
za nejaktivnější přístup k publikaci otevřených dat na
Portálu veřejné právy.
16. 4. Propagací a nákupem reklamních předmětů
pomáhá kraj regionálním výrobcům
Z vybraných výrobků byl vytvořen krajský Katalog
reklamních předmětů 2014, který je vhodný k využití
nejen pro Liberecký kraj, ale také pro jeho příspěvkové organizace, obce a další regionální zájemce,
například pro firmy, úřady i neziskové organizace.
V elektronické podobě je i na webu kraje.
19. 4. oslavy dne Země 2014 ve velkém valtinově
se vydařily
Den Země ve Velkém Valtinově byl v minulosti zejména spojován s vyjádřením nesouhlasu s těžbou
čediče na blízkém kopci Tlustec. Již vloni se proto
pořadatelé rozhodli tradici oslav tohoto svátku obnovit,
stejně jako tradici výstupů na úpatí kopce Tlustec,
k tzv. Vavrouškově mohyle s připomenutím osobnosti
významného českého ekologa Josefa Vavrouška.
25. 4. delegace z rumunska v čele s velvyslankyní navštívila liberecký kraj
Se zájmem navázat spolupráci přijela do Libereckého
kraje velvyslankyně Rumunska J. E. Daniela Gitman
a zástupci města Rešica. Delegace si prohlédla Výzkumný ústav textilních strojů v Liberci, kde se zajímala zejména o spolupráci VÚTS se zahraničními
regiony.
26. 4. velký ohňostroj v bodu trojzemí zakončil
oslavy 10. výročí vstupu Česka a Polska do eU
Tradiční akce Společnou cestou, kterou si města
Malého trojúhelníku Bogatynia – Hrádek nad Nisou
– Žitava připomněly 10. výročí vstupu Česka a Polska
do Evropské unie, se i za proměnlivého počasí vydařila.
Obyvatelé Trojzemí se na místě, kde se setkávají hranice České republiky, Polska a Německa, sešli již po
desáté, aby stejně jako v roce 2004, kdy se zde konala velká oslava rozšíření Evropské unie za účasti
hlav států, potvrdili význam přátelského setkávání
občanů tří zemí nazvané Společnou cestou.
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kvĚten 2014
14. 5. národní cena Grand Prix za architekturu
2014 patří galerii lázně v liberci
Nejzdařilejším architektonickým počinem loňského
roku je přeměna městských lázní v Liberci na Oblastní
galerii. Studio SIAL za konverzi stavby z počátku
minulého století obdrželo hlavní cenu Grand Prix
architektů - Národní cenu za architekturu.
27. 5. sYmPoZiUm desnÁ 2014 - desítka sochařů
začala v desné tvořit pro Protrženou přehradu
Desítka sochařů z celé ČR tvořila v zahradě Riedelovy vily v rámci tradiční akce SYMPOZIUM DESNÁ
2014 - Dřevosochání motorovými pilami. Během
celého týdne vzniklo několik dřevěných soch a plastik,
které byly nabídnuty k prodeji v aukci.
28. 5. liberecký kraj na pomoc povodněmi zasaženým státům srbsko a bosna a hercegovina
věnoval 100 tisíc kč
Povodně na Balkáně v květnu 2014 patřily k největším povodním na území Chorvatska, Bosny a Hercegoviny a Srbska od konce 19. století. Odhaduje se,
že z domovů muselo být evakuováno více než
150 000 lidí. Záplavy podle všeho způsobily škody
dohromady v obou státech až 1,5 miliardy eur (přes
41 miliard korun) a vyžádaly si odhadem na šest
desítek mrtvých.
30. 5. v anketě mluvčí roku 2013 uspěl krajský
úřad libereckého kraje
Absolutním vítězem soutěže Granát - Mluvčí roku
2013 se stal František Polák z Metrostavu. Od poroty
současně získal zvláštní ocenění za mimořádný
výkon v loňském roce za komunikaci k pražskému
tunelu Blanka. Cenu Anny Veverkové, jak je nově přejmenována kategorie Síň slávy, převzal mluvčí Státní
veterinární správy Josef Duben.
Potěšitelné je prvenství mluvčího Libereckého kraje
Jiřího Langera, který v krajském klání jako jediný krajský mluvčí v konkurenci ministerských, stranických,
hasičských, policejních, firemních i zdravotnických
mluvčích, přesvědčil dvanáctičlennou porotu, že si za
rok 2013 ocenění více než zaslouží.
30. 5. memoriál ludvíka daňka ozdobily skvělé
lehkoatletické výkony
Polák Piotr Malachowski v Turnově vyhrál 15. ročník
Memoriálu Ludvíka Daňka v hodu diskem. Nejdelší

pokus dne 67 metrů a 26 centimetrů předvedl vedoucí
muž letošních světových tabulek v poslední, šesté sérii.

Červen 2014
5. 6. do Českého národního registru dárců dřeně
se přihlásilo z libereckého kraje 13 nových dárců
V Libereckém kraji se uskutečnil „Nábor dárců do
Českého národního registru dárců dřeně“. Během
akce se počet registrovaných dárců zvýšil o pětinu
a čítá od začátku roku 88 nových jmen.
11. 6. Prezident republiky ukončil třídenní
návštěvu libereckého kraje
Prezident Miloš Zeman za tropického počasí navštívil
města Liberec, Českou Lípu, Hrádek nad Nisou, Nový
Bor, Jablonec nad Nisou a Novou Ves. Setkal se se
zaměstnanci společností Crystalex, KSM Castings
a Preciosa. Diskutoval také se studenty Střední průmyslové školy v Liberci.
14. 6. krajské slavnosti lk vnesly na liberecký
jarmark nový náboj
Tradiční Krajské slavnosti Libereckého kraje se v letošním roce uskutečnily společně s Libereckým jarmarkem. Mimořádnou podívanou pro malé i velké
letos poprvé uspořádaly právě ruku v ruce Liberecký
kraj a Statutární město Liberec.
25. 6. reprezentanti kraje z jabloneckého Gymnázia U balvanu skončili bronzoví v soutěži europa
secura 2014
Na základě výsledků dosažených ve školním a krajském kole se žáci Gymnázia U Balvanu v Jablonci
nad Nisou Filip Brus, Jan Mach, Pavel Sluka a Jan Vlček
probojovali do národního kola soutěže EuropaSecura.
26. 6. na nemocniční heliport v liberci přistávají
již vrtulníky
Jeden rok a jeden týden trvala stavba a získání všech
potřebných povolení k provozu atypického heliportu
v areálu Krajské nemocnice Liberec.
26. 6. výstava velká válka 1914–1918 začala v severočeském muzeu v liberci
V roce 2014 si svět připomíná sto let od začátku mezinárodního konfliktu, který se svým rozsahem stal do
té doby nevídaným a do historie vstoupil jako "velká"
nebo "světová válka". K této příležitosti připravilo Severočeské muzeum v Liberci výstavu nazvanou Velká
válka 1914–1918, která návštěvníky provedla zásadními fázemi tohoto konfliktu.
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Červenec 2014
1. 7. otevření úseku silnice i/35 bílý kostel – hrádek nad nisou
Ředitelství silnic a dálnic ČR zprovoznilo před prázdninami další důležitou komunikaci. Jedná se o silnici
I/35 z Bílého Kostela do Hrádku nad Nisou na Liberecku. Výstavba důležité spojnice k hranici s Polskem
a Německem trvala přes pět let. Příčinou tak dlouhé
výstavby byl zejména spor o pozemky.
7. 7. Po hřebenovce napříč libereckým krajem
Liberecký kraj společně s německým partnerem
Landkreisem Görlitz zrealizovali projekt podpořený
Evropskou unií na znovuobnovení části této hřebenové cesty. Obnovená trasa Hřebenovky vede
od Karlovského mostu přes Jizeru na českopolské
hranici přes území Libereckého kraje do německé
oblasti Žitavských hor. Užívat ji mohou jak pěší turisté
a cyklisté, tak v zimě i běžkaři.
20. 7. oficiálně se začíná stavět lůžkový hospic
pro liberecký kraj
Budovu sirotčince postavenou na přelomu 19. a 20.
století a přilehlé pozemky v hodnotě 23 milionů korun
věnovalo kraji Statutární město Liberec. Studie počítá
s rekonstrukcí budovy a dostavbou dvou křídel.
Hospic má mít kapacitu 28 lůžek pro nevyléčitelně
nemocné.
22. 7. na dlaskově statku pokřtili úžasného
průvodce lidovými stavbami libereckého kraje
Obsáhlou barevnou brožuru i s mapkou památkově
chráněných objektů lidové architektury vydanou za finanční podpory Libereckého kraje mohou návštěvníci
získat zejména v krajských muzeích v Turnově,
Liberci a České Lípě i na vybraných místech zapojených do tohoto projektu.
28. 7. na festival národnostních menšin v liberci
přišlo přes 1700 lidí
Velmi úspěšný třetí festival národnostních menšin
uspořádalo v Kulturním domě Liberec občanské sdružení „Liberecké Fórum“ pod vedením svého předsedy
Adolfa Marcela Grünzy.

srPen 2014
8. 8. rating společnosti moody´s potvrdil dobré
hospodaření libereckého kraje
Liberecký kraj obdržel od společnosti Moody’s potvrzení o udělení národního ratingu Aa1.cz se stabilním výhledem.

11. 8. hejtman se setkal v trojzemí se spolkovým
ministrem vnitra
Hejtman LK Martin Půta přijal pozvání Stephana Meyera, člena Saského zemského sněmu, a setkal se
s Thomasem de Maizière, ministrem vnitra Spolkové
republiky Německo. Společně diskutovali zejména
o přeshraniční bezpečnosti v Trojzemí.
22. 8. seznam nemovitostí libereckého kraje je
nově dostupný na webu
Liberecký kraj na svých internetových stránkách
spustil novinku - seznam nemovitého majetku, který
má ve svém vlastnictví jak sám kraj, tak i jeho příspěvkové organizace.
27. 8. rádlo oslavilo vítězství v soutěži vesnice
roku 2014 libereckého kraje a má Zlatou stuhu
Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku 2014
v Libereckém kraji se stala obec Rádlo na Jablonecku.
Občané (celkem jich tu žije 765) spolu s vedením
obce, starosty dalších oceněných vesnic a mnoha
hosty vítězství patřičně oslavili v osadě Milíře.

ZÁŘí 2014
3. 9. rada lk schválila Program rozvoje libereckého kraje 2014-2020
Předmětem materiálu je projednání zásadního strategického dokumentu Libereckého kraje, který stanovuje na období 2014 - 2020 vize, strategické cíle,
opatření a aktivity, které chce kraj v uvedeném období
podporovat.
5. 9. městské divadlo turnov oslavilo již 140. narozeniny!
Turnov je městem plným bohatých a dlouhodobých
tradic. Možná proto nikoho nepřekvapí, že místní
divadlo oslavilo již tak významné jubileum. Kdo z jeho
návštěvníků ale ví, že tento stánek múz vznikl jako teprve třetí kamenné divadlo v Čechách před 140 lety?
13. 9. výrobkem roku libereckého kraje v roce
2014 se stala svačinka jako od babičky z Farmy
dolenec
Vyhlášení výsledků soutěže o titul Výrobek Libereckého kraje 2014 v odvětví potravinářství a zemědělství se již tradičně konal v rámci Krajských
dožínkových slavností, jejichž 11. ročník se letos
uskutečnil v Semilech společně se zemědělskou slavností Semilský pecen.
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16. 9. nejlepším starostou za roky 2010 – 2014 se stal
v libereckém kraji František kryšpín z habartic
Nejlepší starosty a primátory z let 2010 až 2014
vyhlásil na Pražském hradě Svaz měst a obcí ČR
za účasti prezidenta republiky Miloše Zemana, který
převzal nad anketou záštitu. V prvním ročníku soutěže svaz ocenil celkem 18 představitelů samospráv
ze 300 nominovaných.
18. 9. stavbou roku libereckého kraje 2014 se stala
revitalizace městských lázní na galerijní objekt
Ocenění Stavba roku Libereckého kraje 2014. Cenu
doc. Ing. arch. Hubáčka dr. h. c. získala Revitalizace
městských lázní na galerijní objekt, kterou přihlásilo
Statutární město Liberec. Stavba byla realizována
v letech 2011 – 2013, generálním projektantem byla
liberecká projekční kancelář SIAL.
19. 9. liberečtí chemici oslavili před libereckou
radnicí 95. výročí svého vzniku
Oslavy 95. výročí vzniku plynové služby a chemického vojska, které položilo základy k vytvoření dnešního 31. pluku radiační, chemické a biologické
ochrany v Liberci, zaplnily celé náměstí Dr. Edvarda
Beneše v Liberci. Liberečtí chemici při této příležitosti
udělili několika významným osobnostem památní
odznak 31. pluku brchbo.
20. 9. odstartoval Festival lípa musica
Festival Lípa Musica se za 12 let své existence stal
jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí v regionu
zaměřených na klasickou hudbu. Letos nabídl 21 koncertů renomovaných tuzemských i zahraničních interpretů, z nichž se 17 uskutečnilo v našem kraji.
20. 9. dominanta libereckého kraje oslavila
41. narozeniny
Bohatý program odstartoval tradičním vynášením
sudů piva na zádech. Během dne se hrála divadelní
a žonglérská představení, vystoupily skupiny Nautica
a Big‘O´Band Marka Ottla. Návštěvníci si mohli zakoupit regionální výrobky, vyzkoušet kreativní dílny,
prohlédnout autoveterány a výstavu Severočeského
muzea přibližující historii lanové dráhy. Přístupná byla
také strojovna kabinové lanovky. Dlouhé fronty se tvořily na prohlídky vysílače a obnoveného apartmánu
správce vysílače i samotného hotelu Ještěd.
24. 9. letošní den otevřených dveří sídla libereckého kraje nabídl opravdu nabitý program
Stovky lidí zavítaly do sídla Libereckého kraje. Uskutečnil se zde již 11. ročník Dne otevřených dveří

Krajského úřadu LK. Návštěvníci tak mohli potkat
v kancelářích hejtmana, členy rady kraje i ředitele
úřadu a seznámit se s jejich prací.

Říjen 2014
7. 10. mezinárodní turistická jízdenka libnet+ (nově
eUro nisa ticket) slaví 10 let
Desetileté výročí vzniku Mezinárodní turistické
jízdenky LIBNET+ (nově EURO NISA TICKET)
připomněla mezinárodní konference, která se uskutečnila v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje.
16. 10. osmý ročník veletrhu edUca odstartoval
v tipsport aréně
V prostorách arény se prezentovalo téměř 80 vystavovatelů z oblasti vzdělávání, které doplnila široká
přehlídka firem, personálních agentur a internetových
portálů nabízejících práci.
20. 10. v liberci se uskutečnila renomovaná mezinárodní konference Forum 2000
Mezinárodní konference Forum 2000, kterou v roce
1997 založil prezident Václav Havel společně s japonským filantropem Yoheiem Sasakawou a nositelem
Nobelovy ceny míru Eliem Wieselem, se letos poprvé
uskutečnila také v Liberci.
22. 10. ve stráži p. ralskem se oficiálně otevřelo
membránové inovační centrum
Vzniklo tu prestižní výzkumné pracoviště zaměřené
na aplikaci membránových separačních procesů v různých průmyslových odvětvích.
24. 10. dopravní hřiště v liberci bylo převedeno
na statutární město liberec
Bezúplatný převod je spojen s podmínkou provozování dětského dopravního hřiště pro potřeby BESIP,
Statutárního města Liberec, jím zřizovaných příspěvkových organizací a jím vlastněných obchodních společností, a to po dobu 10 let.
30. 10. Poctu hejtmana lk získalo dalších šest
významných osobností libereckého kraje
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta udělil v rámci
tradičního slavnostního večera, který se v Oblastní galerii Liberec uskutečnil u příležitosti 96. výročí Dne
vzniku samostatného československého státu, šesti
významným osobnostem Poctu hejtmana. Tentokrát
mezi nimi byli medailér a sklář Jaroslav Bejvl, budovatel
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kryštofoúdolského orloje Martin Chaloupka, skvělý
lékař MUDr. Richard Lukáš, legenda mezi starosty
Vladimír Svoboda, šéfka Sokola Vlasta Landová
a in memoriam autor Malé čarodějnice Otfried Preussler.

listoPad 2014
3. 11. Začala pracovat obnovená krajská tripartita
V sídle kraje se uskutečnilo úvodní jednání Rady hospodářské a sociální dohody Libereckého kraje
(RHSD), tedy tzv. krajské tripartity.
11. 11. hrdina západní i východní fronty generál
vilém sacher má ve skalici u České lípy nový památník
Dva roky, 1952 a 1953, žil a v JZD ve Skalici u České
Lípy pracoval účastník bojů ve Francii, Anglii, v Rusku
a na Dukle velitel dělostřelectva samostatné Svobodovy brigády, ale také signatář, jediný generál, který
podepsal Chartu 77, Vilém Sacher (1901 – 1987).
11. 11. Prestižní značka regionální produkt Český
ráj má nové nositele
Na třicet řemeslníků, výrobců potravin, zemědělců
a dalších příznivců lokálních produktů se o svatomartinském úterním odpoledni sešlo v útulných prostorách Kamenářského domu v areálu Muzea Českého
ráje v Turnově. Regionální výrobci mezi sebou přivítali další tři nové nositele této značky. V současnosti
tak má prestižní označení „Regionální produkt Český
ráj“ již téměř 50 certifikovaných výrobců, resp. pěstitelů či řemeslníků.
18. 11. kabelkový bazar vynesl 27 250 korun na
školní obědy sociálně slabších žáků
Záběhový - 1. ročník Kabelkového bazaru, který pořádal Liberecký deník ve spolupráci s OC Forum,
vynesl ve prospěch dětí, jejichž rodiče si nemohou
dovolit objednat a platit jim školní obědy, skvělých
27 250 Kč. Mezi prodávajícími byl i hejtman Martin
Půta.
19. 11. lidé si mohou v novém boru posedět na
havlově lavičce
Desítky lidí všech generací se sešly v prostoru náměstí Míru v Novém Boru. Důvody, proč v pošmourném podzimním počasí vyrazili v hojném počtu
obyvatelé města právě sem, byly hned tři. Slavnostně
se zde totiž otevírala rekonstruovaná část náměstí,
odhalovala se unikátní lavička Václava Havla a připomínalo se 25. výročí Sametové revoluce.

25. 11. Zastupitelstvo libereckého kraje odvolalo
z funkce statutární náměstkyni hejtmana
Zastupitelstvo Libereckého kraje odvolalo na návrh
Klubu Starostů pro Liberecký kraj Bc. Zuzanu Kocumovou z funkce statutární náměstkyně hejtmana
a členky Rady Libereckého kraje (Změna pro Liberecký kraj).
25. 11. krajský úřad libereckého kraje získal titul
excelentní organizace jako první v České republice
Krajský úřad Libereckého kraje převzal ve Španělském sále Pražského hradu v rámci 20. ročníku
Národní ceny kvality České republiky ocenění EXCELENTNÍ ORGANIZACE.
26. 11. v ralsku vzniká nová výrobní hala, v budoucnu nabídne až 300 pracovních míst
Výrobce kovových dílů pro automobilový průmysl,
společnost KV Final, staví v Ralsku novou výrobní
halu. Už v polovině příštího roku by zde mělo být
zaměstnáno 90 lidí, v budoucnu nový závod nabídne
až 300 pracovních míst.
28. 11. výtvarník josef sazama s dcerou ivanou
vystavovali na kraji tapisérie, koláže, obrazy a barevné kameny
Liberecký kraj pořádal již potřetí výstavu tapisérií, koláží,
obrazů a barevných kamenů výtvarníka Josefa Sazamy,
poprvé se však k němu připojila i jeho dcera Ivana.

Prosinec 2014
11. 12. euroregion nisa posedmé ocenil nejlepší
přeshraniční projekty
Nejhodnotnější přeshraniční projekty, nejlepší studentské práce a tři významné osobnosti ocenila
v sedmé Ceně Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2014
devítičlenná mezinárodní porota.
14. 12. Zemřel laureát Pocty hejtmana libereckého
kraje 2013 Zdeněk kovář
Ve věku 84 let zemřel bývalý rektor Technické univerzity v Liberci pan Zdeněk Kovář. Za jeho přínos zejména v pedagogické oblasti mu byla v říjnu 2013
udělena Pocta hejtmana Libereckého kraje.
12. 12. dohodu o přátelské spolupráci mezi libereckým krajem a saskem podepsali hejtman
a prezident na zasněženém ještědu
Hejtman LK Martin Půta a prezident Zemského ředitelství Sasko Dietrich Gökelmann podepsali v salónku
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Hotelu Ještěd v Liberci Dohodu o přátelské spolupráci
mezi Libereckým krajem a Zemským ředitelstvím
Sasko.
17. 12. na kraji vyvrcholila vánoční akce strom
splněných přání
Smích a rozzářené oči doprovázely předání dárků
dětem z dětských domovů, kterým vyvrcholila
vánoční akce Strom splněných přání. Tu letos poprvé
zorganizoval také Liberecký kraj. Radost dětem udělali členové Rady LK, krajští zastupitelé, členové Ekonomické rady a také zaměstnanci krajského úřadu.
18. 12. liberecký kraj navštívil velvyslanec izraele
v Čr, zajímal se o nové možnosti spolupráce
Během své krátké návštěvy pobesedoval se studenty
gymnázia, prohlédl si Ústav pro nanomateriály,
pokročilé technologie a inovace Technické univerzity
v Liberci a s vedením kraje jednal o možnostech
navázání spolupráce.
Den otevřených dveří sídla Libereckého kraje
– módní přehlídka v páternosteru

Strom splněných přání

Pocty hejtmana Libereckého kraje – hejtman Martin Půta
s oceněnými osobnostmi

Stavba roku Libereckého kraje 2014 – Revitalizace městských lázní na galerijní objekt
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Krajské slavnosti v Liberci

Návštěva prezidenta republiky v Libereckém kraji

Heliport v areálu Krajské nemocnice Liberec

Liberecký kraj získal cenu ministra vnitra za podporu
otevřených dat

Poděkování olympionikům z Libereckého kraje

Veletrh Holiday World – prezentace s mottem
„Po stopách letokruhů“
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vZtahY s veŘejností a média
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 začalo pracovat 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.

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, písemně nebo prostřednictvím
elektronické pošty. V průběhu roku 2014 byla vydána
3 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 3 odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje. V průběhu roku 2014 nebyla předmětem rozhodnutí soudu
žádná žádost o poskytnutí informace a nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. Nebyla podána žádná
stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.
Výroční zpráva byla projednána a schválena v radě
kraje dne 10. 2. 2015, číslo usnesení: 131/15/RK.
Výroční zpráva je dostupná na webových stránkách LK
na adrese http://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/page1113/2014.

Podpora významných akcí v libereckém
kraji záštitami členů rady libereckého
kraje

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.

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.

Novinkou je i rubrika Poradenství, ve 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.

Akce jsou realizovány na území Libereckého kraje,
nejedná-li se o účast žadatele, sídlícího na území
Libereckého kraje nebo reprezentujícího Liberecký
kraj, např. na celostátních či mezinárodních akcích
s místem konání akce mimo území Libereckého kraje.

rok 2014

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.

Liberecký kraj vydal již druhou ročenku, která mapuje
jednotlivé resorty. Publikace obsahuje stručný přehled
toho, co Liberecký kraj v roce 2014 zrealizoval a současně jsou v informační brožurce občané seznámeni
s aktivitami, které se plánují na rok 2015. Publikace
dále obsahuje nejdůležitější kontakty na krajské instituce a základní geografické a ekonomické informace
o Libereckém kraji.

Zveřejňování informací
Pracovníci oddělení tiskového a vnějších vztahů odboru kancelář hejtmana denně vydávají aktuální
komentované tiskové zprávy, prohlášení a avíza.
V roce 2014 zveřejnil kraj cca 1100 tiskových zpráv.
Nejčastější dotazy novinářů se v roce 2014 týkaly
dopravy, odstraňování škod po povodních v letech
2010 a 2013, školství a investic kraje.

Zpráva o činnosti v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 sb.,
o svobodném přístupu k informacím
V roce 2014 bylo podáno celkem 54 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,

Radní Libereckého kraje v roce 2014 převzali záštitu
nad celkem 276 akcemi, z toho u 82 akcí se jednalo
o záštitu s finanční podporou.

Pravidelná setkání hejtmana lk s občany,
firmami a významnými osobnostmi regionu
V březnu 2014 pokračoval hejtman Libereckého kraje
Martin Půta v 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 23. 1. v Novém Boru, 20. 2.
v Rokytnici nad Jizerou, 20. 3. v Harrachově, 17. 4.
v Doksech, 19. 6. v Hodkovicích, 26. 9. v Chrastavě,
1. 10. v Liberci, 14. 10. v Tanvaldu a Desné, 23. 10.
v Železném Brodu.
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akce pro veřejnost v sídle libereckého kraje
V září se konala tradiční akce určená pro širokou
veřejnost – již jedenáctý 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 tanečních i jiných vystoupení a také unikátní
módní přehlídky v páternosteru. Součástí byla opět
skautská hra v budově krajského úřadu, která hravou
formou seznamovala návštěvníky s činností jednotlivých odborů krajského úřadu. Letos nechyběla ani
prezentace iQLANDIA.
Na konci listopadu navštívilo mnoho návštěvníků Vánoční trhy 2014, 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. 1. dubna se ve stejném duchu konaly Velikonoční trhy.
Budova sídla LK také v průběhu roku 2014 hostila
několik výstav významných umělců a institucí regionu. V lednu to byla výstava architektonických prací
studentů Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci s názvem Projekty pro Liberecký kraj,
v únoru výstava výtvarných prací Víta Příkaského,
dále návštěvníky čekala březnová prezentace fotografií Pomníčky Jizerských hor spolku PATRON s popisem jednotlivých míst. V dubnu byly představeny
textilní techniky, tří generací výtvarnic „Makovcová,
Kaplanová, Jelínková“, v květnu proběhla výstava
s názvem "MASARYKŮV ODKAZ", která se zabývala
myšlenkami T. G. Masaryka, v červnu mohli návštěvníci shlédnout Výsledky archeologických výzkumů při
stavbách na území LK, v červenci výstavu s názvem
Významné vulkanity Libereckého kraje. V srpnu byla
podpořena aktivita sdružení Zachraňme kino Varšava
výstavou Kino Varšava - "HOUBY V KINĚ". Září se
neslo ve znamení spojování dvou velmi vzdálených
generací prostřednictvím výstavy Stáří - čas zralosti,
moudrosti a vzpomínek, ve kterých děti prezentovaly
svůj pohled na seniory a stáří všeobecně. Souběžně
se v průběhu září představil Jedličkův ústav výstavou
100 let Jedličkova ústavu. V říjnu si návštěvníci
připomněli stoleté výročí počátku první světové války
výstavou Československé obce legionářské - 100 let
- 1. světová válka a ke konci října se návštěvníci
mohli kochat fotografiemi z Jizerských hor. V listopadu představil známý fotograf RNDr. F. Eichler své
dílo s názvem "Toulky Arménií a Náhorním Karabachem". Prosinec byl věnován dílu Josefa Sazamy
a jeho dcery Ivany s výstavou obrazů, tapisérií a netradičních textilních technik.

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 2014
dal již podruhé 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 spjatých s Libereckým krajem.
Slavnostní večer se v roce 2014 konal 30. října u příležitosti 96. výročí vzniku samostatného československého státu v Oblastní galerii Liberec, která byla
otevřena po náročné rekonstrukci prostor bývalých
lázní v únoru 2014. Oceněni byli: Jaroslav Bejvl za
celoživotní přínos v oblasti sklářství a medailérství,
Martin Chaloupka za celoživotní přínos v oblasti zachování lidových tradic v regionu, Vlasta Landová za
celoživotní přínos v oblasti rozvoje sportu a práce
s mládeží, MUDr. Richard Lukáš Ph.D. za významný přínos v oblasti medicíny, Otfried Preussler – in memoriam
- za celoživotní přínos v oblasti literatury a kultury,
Vladimír Svoboda - za celoživotní přínos v oblasti rozvoje obce a regionu.

ocenění, která získal liberecký kraj v roce 2014
Krajský úřad Libereckého kraje obdržel v rámci
Národní ceny kvality České republiky dvě ocenění.
Prvním je Národní ocenění „EXCELENTNÍ ORGANIZACE“ (jako první krajský úřad podle Modelu excelence EFQM, verze 2013), které převzal ředitel
Krajského úřadu Libereckého kraje René Havlík
25. listopadu ve Španělském sále Pražského hradu
v rámci 20. ročníku Národní ceny kvality České republiky.
Dále Mezinárodní ocenění EFQM (European Foundation for Quality Management) „RECOGNISED FOR
EXCELLENCE 4 STAR“, opět jako první krajský úřad
v historii.

V sálech budovy sídla LK proběhla pro veřejnost řada
konferencí a diskusí na aktuální témata.
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kriZové ŘíZení kraje
Úkoly kraje v přenesené působnosti výkonu
státní správy
Oblast přenesené působnosti výkonu státní správy
je hlavním těžištěm práce oddělení krizového řízení.
Činnost oddělení a jeho přenesená působnost je rozdělena do několika oblastí.
bezpečnostní rada kraje. Působnost je stanovena
Nařízením vlády ČR č. 462/2000 Sb. V rámci této působnosti je úkolem vedoucího oddělení, který současně vykonává i funkci tajemníka bezpečnostní rady,
zajistit a administrovat činnost Bezpečnostní rady
Libereckého kraje. Bezpečnostní radě předsedá
hejtman kraje. Bezpečnostní rada v roce 2014 zasedala pětkrát, z toho byla 3 výjezdní zasedání,
převážně na půdě vojenských útvarů dislokovaných
v kraji. Bezpečnostní rada řešila otázky spojené se
zajištěním krizového řízení a IZS v kraji. Oddělení
krizového řízení je současně i metodickým orgánem
řízení všech deseti bezpečnostních rad obcí s rozšířenou působností v kraji.
krizový štáb kraje. Působnost je stanovena Nařízením
vlády ČR č. 462/2000 Sb. Oddělení krizového řízení
zajišťuje personální obsazení, materiální a technické
vybavení a další podmínky pro činnost krizového
štábu kraje (dále jen KŠ) jako pracovního orgánu hejtmana kraje při řešení krizových situací. V roce 2014
byl KŠ Libereckého kraje personálně naplněn a plně
funkční. Byly prověřeny funkční náplně jednotlivých
odborných skupin na základě poznatků z povodní
2013. To následně vyvolalo provedení aktualizace
další související dokumentace. V roce 2014 bylo zahájeno provozování „Portálu krizového řízení Libereckého kraje“. Portál krizového řízení byl kromě jiného,
pořízen v rámci Česko - Německého projektu EU
Cíl – 3, jehož vedoucím partnerem bylo oddělení
krizového řízení. V měsíci listopadu bylo také v rámci
projektu Cíl - 3 provedeno přeshraniční štábní cvičení
s orgány krizového řízení Spolkové republiky Německo
za plného využití tohoto portálu. Cvičení bylo zaměřeno na činnosti při přívalových deštích v příhraničních oblastech a nacvičována vzájemná spolupráce
s orgány krizového řízení na německé straně. Cvičící
byli proškoleni v práci s novým portálem a ve vedení
dokumentace KŠ, která je součástí tohoto portálu.
Všechny stanovené cíle cvičení, byly splněny dle
zadání a v činnosti krizového štábu kraje došlo ke
sladění činnosti s německými sousedy na státní
hranici. Cvičení bylo na obou stranách velice pozitivně hodnoceno.
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 také
zajišťování provozu systému VEGA–D, který je určen
pro vedení utajované komunikace. V měsíci březnu
byl Národním bezpečnostním úřadem proveden
výkon státního dozoru v uvedené oblasti přenesené
působnosti. V této souvislosti byla provedena i komplexní aktualizace bezpečnostní dokumentace úřadu.
Řízení obcí s rozšířenou působností. Působnost je
stanovena zákonem č. 189/2000 Sb. a zákonem
č. 240/2000 Sb., a jejich prováděcími předpisy.
V rámci této působnosti oddělení krizového řízení celkem 5x organizovalo a realizovalo metodickou přípravu obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP).
Oddělení zabezpečuje nebo provádí i školení a semináře s pracovníky krizového řízení těchto obcí. Součástí řízení ORP je také kontrola výkonu jejich
přenesené působnosti výkonu státní správy. V roce
2014 bylo provedeno celkem 5 kontrol výkonu přenesené působnosti v oblasti krizového řízení, a to
u ORP Jilemnice, Tanvald, Turnov, Železný Brod
a Semily. Dále byla oddělením provedena metodická
pomoc u ORP Turnov.
krizové a havarijní plánování. Působnost je stanovena zákonem č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému, a zákonem č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení. Činnost spočívá v přípravě opatření pro prevenci a likvidaci závažných havárií, mimořádných událostí a krizových stavů. K tomu je na
úrovni kraje zpracován Havarijní plán kraje a Krizový
plán kraje, které jsou průběžně aktualizovány. Hlavním úkolem v roce 2014 bylo rozpracování krizových
plánů do jednotlivých opatření, ověření jejich proveditelnosti v praxi, podrobné seznámení pracovníků
krizového řízení ORP s těmito plány a jejich rozpracování do povinností jednotlivých členů krizových
štábů OPR a pracovních skupin KŠ ORP. K plnění
těchto úkolů na úrovni ORP slouží, jak už bylo výše
uvedeno i nově pořízený „Portál krizového řízení
Libereckého kraje“. Portál se skládá ze dvou částí
a to: veřejné části pro obyvatelstvo kraje, která je
běžně veřejnosti přístupná prostřednictvím internetu
a odborná část, která je určena pro orgány krizového
řízení Libereckého kraje, další odborníky a není
veřejnosti přístupná. V roce 2014 byly plánovány
i prověrky a metodické nácviky schopností reakce
složek IZS pro případ vzniku mimořádných událostí.
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K tomu byl zpracován Plán provedení cvičení IZS
kraje na rok 2014. Na krajské úrovni bylo plánováno
celkem 11 cvičení. Všechna cvičení byla splněna
a proběhla s dobrým hodnocením.
obranné plánování. Působnost v této oblasti je stanovena ústavním zákonem č. 110/1998 Sb., zákonem
č. 585/2004 Sb., zákonem č. 219/1999 Sb., zákonem
č. 222/1999 Sb., a Nařízením vlády ČR č. 51/2004
Sb. V souvislosti s touto působností hlavním úkolem
oddělení pro rok 2014 byla aktualizace Dílčího plánu
obrany v návaznosti na Plán obrany ČR. Největší část
aktualizací se týkala objektů možného napadení, opatření k zabezpečení mobilizace, opatření a katalogu
opatření pro Národní systém reakce na krize. Oddělení krizového řízení se aktivně podílelo na přepracování směrnice Ministerstva obrany ČR pro vyhodnocování,
výběr a ochranu objektů obranné infrastruktury a stanovení rozsahu zpracovávání dokumentace. Oddělení spolupracovalo i na Up grade speciálního SW – APV OPSU
provozovaného ministerstvem obrany. Byly doplněny
katalogové listy NSRK, pro činnost za krizových
situací, dle aktuální situace. Dále byla provedena
aktualizace mapového díla vojensko-geografické
vyhodnocení území Libereckého kraje. Toto vyhodnocení je převedeno do digitální podoby v GIS formátu
samostatnou vrstvou GIS.
hospodářská opatření pro krizové stavy. Působnost je dána zákonem č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy. Činnost byla
zaměřena na kontrolu a dopracování plánu nezbytných dodávek jednotlivých obcí s rozšířenou působností, posouzení účelnosti požadavků na nezbytné
dodávky zadané pracovníky jednotlivými ORP do
informačního systému Argis a bilanci zajištění nezbytných dodávek. Plán nezbytných dodávek byl dopracován tak, aby odpovídal silám a prostředkům nezbytným
pro řešení krizových situací, vyplývajících z analýz
ohrožení rozpracovaných typových plánů operativní
části krizového plánu. V rámci využívání informační
podpory hospodářských opatření IS Argis a IS Krizkom byli proškoleni noví pracovníci ORP. V souladu
se Zaměřením činnosti LK v oblasti HOPKS byla realizována 3 cvičení v IS Krizkom pro pracovníky krizového řízení ORP. Cílem bylo procvičit s nimi
vyžadování věcných zdrojů pro případ krizové situace. Dále pak z oblasti hospodářských opatření zorganizovalo oddělení krizového řízení školení pro ORP
na téma: výstavba náhradního přemostění ve středisku ministerstva dopravy v Kojetíně.
V rámci regulačních opatření byly přepočítány počty
zásobovaných obyvatel potravinami po jednotlivých
ORP a stanovených prodejnách (podle podkladů
ČSÚ na základě posledního sčítání obyvatel). V oblasti zabezpečení potravinami upřesnili ORP přednostně zásobované složky a organizace. V oblasti
ropné bezpečnosti byla provedena aktualizace všech

stávajících evidenčních listů, nádvorních čerpacích
stanic, byly zpracovány návrhy na ustanovení nových
nádvorních čerpacích stanic, zpracoval se rozdělovník karet státní správy hmotných rezerv pro orgány
krizového řízení a složky IZS a požadavek na přídělové lístky PHM pro organizace a obyvatelstvo. Nově
byly definovány nádvorní čerpací stanice.

Úkoly v samostatné působnosti kraje
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 města a obce na
území kraje. Počet projektů v Libereckém kraji,
od dob, kdy byla tato působnost převedena na oddělení krizového řízení, v rámci programu prevence
kriminality každoročně vzrůstá. V roce 2014 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 2014 sešla celkem čtyřikrát.
správa a administrace dotačního fondu libereckého kraje. Tento program nahradil bývalé fondy
spravované oddělením krizového řízení, to je bývalý
grantový fond, program G-2, a Fond požární ochrany
Libereckého kraje. Podobně jako v roce 2013 došlo
i v roce 2014 ke značným problémům na straně oddělení, ale i straně žadatelů o podporu, zapříčiněným
tím, že finanční prostředky byly zastupitelstvem kraje
do dotačního fondu uvolněny až v polovině roku
2014. Podprogram 1.1 byl vyhlášen až 27. 6. 2014
(příjem žádostí byl ukončen 22. 7.) podprogram 1.2
až 2. 7. 2014 (příjem žádostí byl ukončen 28. 7.). Celý
proces vyhlášení a administrace se posunul do
období července a srpna, což je do období čerpání
dovolených. Komunikace odpovědných zaměstnanců
oddělení s žadateli o dotaci byla tedy mnohdy velmi
problematická a složitá.
v rámci dotačního fondu, programu č. 1. „Podpora rozvoje požární ochrany v libereckém kraji“
byly poskytnuty dotace:
• obcím Libereckého kraje – v podprogramu č. 1.1
„Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého
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kraje“ (s důrazem na jednotný systém varování
a vyrozumění - zvláště sirény, doplnění a opravy
koncových prvků rotačních sirén, obnova, doplnění
a opravy věcných prostředků požární ochrany,
obnova a opravy mobilní požární techniky
a opravy, úpravy a výstavba objektů požární
ochrany) bylo rozděleno celkem 5.100.000 Kč
– bylo podpořeno celkem 87 projektů z 67 obcí,
• sborům dobrovolných hasičů obcí na sportovní
a kulturní činnost – do podprogramu č. 1.2 „Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Libereckého kraje“ (s důrazem na organizování
letních táborů a soustředění mladých hasičů,
práce s dětmi a mládeží včetně soutěží dětí a mládeže a včetně celoroční činnosti mladých hasičů
a organizování soutěží dospělých) byla přidělena
částka 900.000 Kč. Vzhledem k výše uvedeným
problémům však bylo vyčerpáno pouze 803.190 Kč.
Podpořeno bylo bohužel pouze 57 projektů.
Nedočerpané prostředky budou využity v roce 2015.
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. Na základě doporučení BR LK ze dne 3. 10. 2013 byl
krizový fond k 1. lednu 2014 znovu zřízen (usn.
č. 1600/13/RK a 385/13/ZK). Zároveň byl schválen
statut krizového fondu, v němž jsou definovány
i finanční zdroje fondu na běžný kalendářní rok – jsou
tvořeny zůstatkem finančních prostředků fondu
k 31. 12. předchozího roku a přídělem z rozpočtu
kraje ve výši 5 mil. Kč. Ke skutečnému naplnění

rozpočtu krizového fondu však došlo prakticky až
v březnu 2014 (usn. č. 49/14/ZK ze dne 25. 2. 2014
– schválení přídělu 5 mil. Kč do rozpočtu fondu).
správa a administrace neinvestiční dotace obcím.
Kraj poskytuje každoročně účelové neinvestiční
dotace obcím Libereckého kraje na výdaje jednotek
požární ochrany obcí (prostředky převedené kraji
z rozpočtu Ministerstva vnitra, resp. z rozpočtu Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky). V roce 2014 došlo ze strany ministerstva v průběhu roku k navýšení objemu těchto prostředků (o částku 345.000 Kč). Celkem byla poskytnuta
dotace 99 obcím Libereckého kraje v celkovém
objemu 3.312.000 Kč.

Řešení úniku nebezpečné látky.

Z krizového fondu byly v průběhu roku 2014 poskytnuty na základě podaných žádostí a na základě doporučení
BR LK, rozhodnutím Zastupitelstva Libereckého kraje, dotace následujícím složkám IZS:
složka iZs
Český červený kříž
Oblastní spolek Liberec
Hasičský záchranný
sbor LK

Fin. částka
100.000
1.000.000

Policie České republiky
– krajské ředitelství LK

1.500.000

Český červený kříž
Oblastní spolek Liberec

300.000

Horská služba, o.p.s.,
Krkonoše a Jizerské hory

328.000

Město Jilemnice

2.000.000

celkem

5.228.000

Účel
Humanitární pomoc z KF LK občanům Srbska a Bosny
a Hercegoviny postiženým povodní prostřednictvím ČČK
odkoupení nemovitosti v Semilech – rozšíření stávající
stanice Semily
osobní terénní automobil, přívěsy pro přepravu služebních
psů, čtyřkolka pro práci ve velmi ztížených podmínkách
a komunikační technika pro členy KŠ
zdravotnické a záchranné pomůcky, transportní
a fixační prostředky, cvičné figuríny pro nácvik
záchranných praktik a na provozní náklady
zdravotní a obvazový materiál, automatické defibrilátory a na
obnovu transportních prostředků
rekonstrukce budovy bývalé polikliniky (Metyšova ul. čp. 372,
Jilemnice)

Pozn. Pro možnost poskytnutí dotace městu Jilemnice byly do krizového fondu převedeny nevyužité finanční
prostředky z jiné kapitoly odboru kancelář hejtmana.
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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
2014 se uskutečnily projekty jako gastronomie, veřejné zakázky, ekologická výchova a ochrana před
povodněmi. V dubnu loňského roku navštívila delegace Libereckého kraje kanton St. Gallen, aby došlo
k dojednání charakteru spolupráce na následující
dvouleté období. V průběhu roku 2015 bude připravena řada akcí pro českou a švýcarskou veřejnost
v souvislosti s oslavou výročí 25 let spolupráce mezi
Libereckým krajem a kantonem St. Gallen.

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. V březnu loňského roku proběhla návštěva delegace Orenburské
oblasti v Libereckém kraji, jejíž cílem bylo seznámit
ruské partnery se zkušenostmi s likvidací a zpracováním komunálních odpadů.

Dolnoslezské vojvodství
Polská republika
(www.umwd.pl)

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

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.

Spolupráce s tímto krajem byla zahájena v roce 2004,
kdy v listopadu proběhla na území Slovenska ničivá
vichřice, která napáchala obrovské škody. Liberecký
kraj tehdy věnoval Prešovskému samosprávnému
kraji finanční dar a přispěl tak na obnovu zničených
Tater. Ačkoliv oficiální dokument o vzájemné spolupráci není podepsán, každý rok se oba regiony
účastní veletrhu cestovního ruchu pořádaného na
území partnerské země: koncem ledna se Liberecký
kraj prezentuje na stánku Prešovského samosprávného kraje v Bratislavě, Prešovský samosprávný kraj
se naopak představí na konci března na veletrhu
v Jablonci nad Nisou.

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 2014 byla podepsána dohoda o spolupráci mezi Libereckým krajem a Zemským ředitelstvím Sachsen a během tohoto setkání došlo
k vytyčení oblastí spolupráce (sociální problematika,
problematika odpadů, protipovodňová opatření,
ochrana proti katastrofám, veřejné zakázky atd.).
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ZastoUPení 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 mandanta při navázání meziregionální
spolupráce, tj. monitoring nabídek ke spolupráci,
vlastní iniciativa, projektová příprava a realizace
apod.;
• poskytování servisu pro práci hejtmana ve Výboru
regionů, tj. příprava podkladů, analýzy projednávaných témat, příprava agendy, programu návštěvy
Bruselu, doprovod, příp. tlumočení apod.;
• sledování činnosti dalších institucí EU dle aktuálních
potřeb LK;
• zajištění administrativního a organizačního zázemí
v Bruselu pro Liberecký kraj i jeho domácí partnery;
• monitoring aktuálních výzev komunitárních programů a nabídek na projektovou spolupráci, včetně
poskytování informací o přehledu chystaných akcí;
• zajištění školení zaměstnanců zařazených do krajského úřadu v této oblasti mandantem;
• 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.

2013 jeho členem nominovaným za Asociaci krajů
ČR. Za Svaz měst a obcí ČR je členem i Pavel
Branda (místostarosta obce Rádlo). V roce 2014
se zastoupení podílelo na přípravě stanoviska Výboru
regionů k Rámci kvality EU pro předjímání změn a restrukturalizace (Pavel Branda byl zpravodajem).
Liberecký kraj tak byl v Bruselu úspěšně prezentován
(projednávání stanoviska v odborné komisi pro hospodářskou a sociální politiku - ECOS, veřejné slyšení,
prezentace stanoviska na plenárním zasedání
Výboru regionů, účast experta Mgr. Michaela Otty
- vedoucího ORREP KÚ LK - na jednáních). Liberecký
kraj se rovněž spolupodílel společně s Dolnoslezským vojvodstvím na pořádání Saských vánočních
trhů v Bruselu. Zástupcům kraje se podařilo uspět
s návrhem na uspořádání externího semináře komise
COTER (pro politiku územní soudržnosti) zaměřeného na aktuální výzvy přeshraničních regionů.
Seminář se uskuteční v září 2015 v Liberci. Pro subjekty z Libereckého kraje byly uspořádány informační
semináře o komunitárních programech a dotačních
možnostech pro obce.

Na základě otevřeného výběrového řízení byl pro realizaci této veřejné zakázky vybrán Euroregion Nisa,
který sdružuje vedle Libereckého kraje rovněž přes
130 obcí, Krajskou hospodářskou komoru a úzce spolupracuje i s dalšími subjekty Libereckého kraje (např.
Technickou univerzitou v Liberci). Kontaktní osobou
zodpovědnou za realizaci zakázky je Dr. Pavel
Branda.
Důležitým orgánem pro zastupování zájmů kraje je
Výbor regionů. Hejtman Martin Půta je od listopadu
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ÚZemní PlÁnovÁní a stavební ŘÁd
Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen KÚ LK) prostřednictvím odboru územního plánování a stavebního řádu (dále jen OÚPSŘ), oddělení územního
plánování (dále jen OÚP) v přenesené působnosti
pořizuje Zásady územního rozvoje Libereckého kraje
(dále jen ZÚR LK) a je nadřízeným a metodickým
orgánem územního plánování pro obce.
Nejdůležitějším aktem územního plánování Libereckého kraje v roce 2014 bylo schválení Zprávy o uplatňování ZÚR LK (dále jen Zpráva ZÚR LK)
v uplynulém období krajským zastupitelstvem dne
25.2.2014. Zpráva ZÚR LK, kterou zpracovává oddělení územního plánování, je povinně zpracovávaný
dokument dle stavebního zákona. Zpracováním
a schválením Zprávy ZÚR LK byla zahájena aktualizace této zásadní krajské územně plánovací dokumentace. Po schválení Zprávy ZÚR LK proběhl
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu výběr
odborné projektantské firmy, která zpracuje samotnou
aktualizaci dokumentace ZÚR LK. Vlastní zahájení
prací bylo započato na konci roku 2014. Zpracování
bude probíhat v několika etapách stanovených
stavebním zákonem a první pracovní verze pro
jednání s dotčenými orgány by měla být k dispozici
v roce 2015.
V roce 2014 pokračovaly na OÚP práce na důležitém
dokumentu „Koncepce rozvoje cestovního ruchu
Jizerské hory“. Ta by měla usměrnit rozvoj turistických
aktivit v extrémně zatěžovaných Jizerských horách
a ochránit jejich přírodní hodnoty, a to především
rozptylem těchto aktivit do dosud méně objevených
periferních oblastí. Především jde o Frýdlantsko,
oblast jižně od Černostudničního hřbetu a východ
Jizerských hor s vazbou na areály v Polsku. V létě
provedl zpracovatelský tým podrobné terénní
průzkumy a na to navázal projednáváním podkladů
se zástupci obcí a s dalšími důležitými aktéry v cestovním ruchu. Práce na Koncepci budou ukončeny
v létě 2015 a poté začne sloužit jako podklad pro
územní plány obcí, rezortní plány a koncepce týkající
se cestovního ruchu, dopravní obslužnosti aj. Prozatím zpracované podklady si lze prohlédnout na
http://jizerky.kraj-lbc.cz/.
OÚP v roce 2014 průběžně aktualizovalo Tematickou databázi Územně analytických podkladů kraje (dále jen
ÚAP LK) v Geograficko-informačním systému (dále jen
GIS). ÚAP LK jsou pravidelně aktualizovaným souborem
informací o území dle stavebního zákona, které se využívají zejména pro tvorbu ZÚR LK a územních plánů.
Poslední úplná aktualizace dokumentace ÚAP LK
proběhla k 30. 6. 2013. ÚAP LK zpracovává OÚP
čistě vlastními odbornými pracovníky, nikoli za
pomoci externích zpracovatelských firem, čímž se
šetří nemalé finanční náklady.

Metodická a odborná pomoc pro obce Libereckého
kraje zejména úřady územního plánování (dále jen
ÚÚP) je vykonávaná průběžně. OÚP každoročně
pořádá pravidelné porady (minimálně 2x za rok),
nejen pro ÚÚP a obce, které vykonávají územně
plánovací činnost vlastními zaměstnanci (§ 6 odst.
2 stavebního zákona), ale taky pro dotčené orgány
a projektanty územních plánů.
V roce 2014 se systémovou prací OÚPSŘ OÚP
v koordinaci s ostatními složkami KÚ LK dařilo
naplňovat cílového 100% stavu pokrytí Libereckého
kraje územními plány, kterých bylo v roce 2014 pořízeno 24. Už 133 obcí v Libereckém kraji z celkového
počtu 215 má pořízen územní plán vydaný podle
nového stavebního zákona platného od roku 2007.
Za 8 let se tak podařilo pokrýt většinu území kraje
novou územně plánovací dokumentací, která splňuje
zvýšené nároky nových právních předpisů.
S cílem trvalého zlepšování kvality poskytovaných
služeb veřejné správy na území Libereckého kraje
a jejího udržení na adekvátní úrovni, poskytuje Odbor
územního plánování a stavebního řádu Krajského
úřadu Libereckého kraje obecným stavebním úřadům, pro něž zároveň působí i jako odvolací orgán,
metodickou pomoc. Jedním ze způsobů této metodické pomoci je i v dohledné době pořádaný odborný
seminář s názvem „Stavební zákon od A do Z“. Bude
se jednat o dvoudenní přednáškový kurz, který si
klade za cíl v kontextu jednotlivých ustanovení základních stavebních předpisů, rozebrat nejrůznější
problémy, vzniklé v praxi stavebních úřadů, odstranit
nejčastější chyby zjištěné z vlastní činnosti odvolacího orgánu a také poskytnout náhled do nadcházejících změn v legislativě. Přednáškový seminář bude
veden zkušenou lektorkou v oblasti stavebního práva,
Mgr. Marcelou Válkovou, která je vedoucí oddělení
stavebního řádu na Krajském úřadě Libereckého
kraje a Ing. Martinou Polákovou, zástupkyní vedoucí
oddělení stavebního řádu. Protože již nyní je o odborný seminář velký zájem a to i ze strany široké
veřejnosti plánuje se jeho opakování na podzim
tohoto roku.
Dále je zapotřebí zmínit metodickou spolupráci
odboru územního plánování a stavebního řádu
s ČKAIT pro její členy, prostřednictvím účasti pracovníků odboru na seminářích organizovaných ČKAIT
k problematice aplikace stavebního zákona v praxi
a to jak na úseku územního plánování, tak na úseku
stavebního řádu. Takováto spolupráce přispívá nejenom k odborné osvětě ohledně problematiky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek v praxi
autorizovaných architektů, inženýrů a techniků ale též
ke sjednocení jejich postupů v rámci Libereckého
kraje.

31

resort Zdravotnictví, tĚlovÝchovY a sPortU
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 2014
investoval Liberecký kraj do fungování, podpory a rozvoje zdravotnictví 200.587.378 Kč.
v tomto finančním objemu je především zahrnuto:
1)145.170.000 Kč
- příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím,
2) 5.000.000 Kč
- dotace na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci,
3) 11.605.586 Kč
- dotace na poskytování lékařské pohotovostní
služby,
4) 37.070.000 Kč
- ostatní dotace do zdravotnických zařízení
(viz tabulka Příklady významných dotací),
5) 1.741.792 Kč
- Dotační fond Libereckého kraje.
Odbor zdravotnictví v roce 2014 poskytl finanční podíl
na druhou etapu projektu zateplení vybraných objektů
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa (NsP ČL).
Zateplení budov bylo ukončeno v září roku 2014.
Liberecký kraj na tuto akci poskytl celkem 72.740.000
Kč. Dále v nemocnici byla dokončena rozsáhlá
modernizace rentgenového vybavení.
V Krajské nemocnici Liberec (KNL) byl v roce 2014
vybudován a uveden do provozu heliport. Fúze Krajské nemocnice Liberec a Panochovy nemocnice Turnov znamenala pro nemocnici v Turnově významný
hospodářský i odborný efekt.
Léčebna respiračních nemocí Cvikov patří mezi stabilní příspěvkové organizace. Vedení organizace
využívá dostupné nástroje ke zvýšení atraktivnosti
pro své dětské pacienty a jejich doprovod. V roce
2014 organizace skončila hospodaření s kladným
hospodářským výsledkem 6.706.193 Kč. Tyto finanční prostředky budou využity na modernizaci pokojů v dětské léčebně.
Zdravotnická záchranná služba LK pokračovala v zavádění úsporných opatření, kde výsledkem bylo snížení

spotřeby provozního příspěvku o 14.666.500 Kč
v porovnání s rokem 2013. Zdravotnická záchranná
služba LK pokračuje v realizaci projektu Krajský standardizovaný projekt Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje, v rámci něhož dojde k přestěhování zdravotnického operačního střediska do prostor
s moderní technologií (budova „Neli“ v areálu KNL).
V závěru roku 2014 byla zahájena veřejná zakázka
„Moderní vozidla ZZS LK včetně technologického
a přístrojového vybavení“ za účelem nákupu 20 kusů
moderních sanit.

Zdravotní politika – podpora veřejného zdraví
V roce 2014 byla pro Program resortu zdravotnictví,
tělovýchovy a sportu, ve správě odboru zdravotnictví,
alokována částka 1.500.000 Kč. Ta byla rozdělena
žadatelům o dotaci v rámci podpory ozdravných a rekondičních pobytů pro zdravotně/tělesně postižené
občany a podpory preventivních a léčebných projektů. V rámci podpory osob se zdravotním postižením byla rozdělena částka 383.514 Kč.
V rámci naplňování programu Dlouhodobého zlepšování zdravotního stavu obyvatel Libereckého kraje
bylo realizováno mnoho zajímavých akcí a projektů.
Především akce „Pojďme žít zdravě“ a „Týden zdravé
výživy“ měla velký ohlas v městě Jablonec nad Nisou.
Návštěvníci po celý den mohli využít bohaté nabídky
pohybových aktivit pod vedením zkušených fyzioterapeutek z rehabilitačního oddělení Nemocnice
Jablonec nad Nisou, ukázky správné péče o chrup,
nabídky volnočasových aktivit a jejich význam v prevenci negativních sociálních jevů, jak předcházet
úrazům v práci, doma i na dovolené, nechybělo ani
téma kouření, jeho prevence a způsoby odvykání.
Celý den byla k dispozici nabídka zdravého občerstvení s recepty i hotové menu.

další činnosti ve zdravotnictví – přenesená působnost
Správní oddělení odboru zdravotnictví zajišťuje
především výkon přenesené působnosti. V roce 2014
tato činnost konkrétně představovala:
a)Dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném
znění (dále jen „zákon o zdravotních službách“)
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bylo vedeno celkem 245 správních řízení, z toho
74 o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, 99 o změně oprávnění k poskytování zdravotních služeb (z toho 60 rozhodnutí o změně registrace), 72 o odejmutí oprávnění (popř. zrušení
registrace) k poskytování zdravotních služeb.
b)Dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění byly přijaty 3 návrhy na přezkoumání lékařského posudku, z toho
1 lékařský posudek byl zrušen a věc byla vrácena
poskytovateli k vydání nového lékařského posudku,
2 návrhy byly zamítnuty a lékařské posudky byly
potvrzeny.
c)Dle zákona o zdravotních službách bylo přijato celkem 14 stížností, z toho 4 neoprávněné, 1 oprávněná, 8 postoupeno k přímému vyřízení poskytovateli zdravotních služeb, 1 stížnost posouzena
jako podnět k ustavení nezávislé odborné komise.
d)Organizačně zajištěno celkem 53 výběrových řízení
před uzavřením smlouvy o úhradě a poskytování

zdravotní péče mezi poskytovateli zdravotních
služeb a zdravotními pojišťovnami dle zákona
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
v platném znění.
e)Odbor zdravotnictví převzal cca 3 400 karet zdravotnické dokumentace ze 4 zrušených zdravotnických zařízení; nově zvoleným poskytovatelům zdravotních služeb bylo na základě žádosti pacientů
nebo nového lékaře předáno celkem cca 4 200
karet zdravotnické dokumentace.
f) Kontrolní činnost dle zákona o zdravotních službách, zákona o přestupcích, zákona č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách, bylo provedeno 5 kontrol
výkonu přenesené působnosti pověřených obecních úřadů a 25 kontrol poskytovatelů zdravotních
služeb, z toho se 6 poskytovateli zdravotních služeb bylo zahájeno správní řízení o odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb (zrušení
registrace).

Příklady významných dotací do zdravotnictví v Libereckém kraji 2014
Poskytnuté finanční
prostředky

subjekt

iČ

název projektu

Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a.s.

27283518

Zateplení vybraných objektů, druhá etapa

22.740.000

Zdravotnická Záchranná
služba LK, p.o.
Zdravotnická Záchranná
služba LK, p.o.
Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a.s.

46744991

Moderní vozidla ZZS LK včetně vybavení

12.000.000

46744991

Osobní vozidlo koroner

500.000

27283518

Zlepšení zdravotní péče
– modernizace RTG

1.830.000

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa

Vláčkem na Oybin – děti z Léčebny
respiračních nemocí Cvikov

Pojďme žít zdravě v Jablonci nad Nisou
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tĚlovÝchova a sPort
Zastupitelstvo Libereckého kraje v roce 2014 schválilo Strategii podpory sportu a tělovýchovy 2014
- 2016. Na základě tohoto materiálu bude každoročně
pro sport a tělovýchovu alokováno v rozpočtu Libereckého kraje minimálně 30 mil. korun, které budou
rozdělovány dle určených priorit do tří oblastí
– dotační fond, přímá podpora sportovních subjektů
a aktivity zajišťované přímo Libereckým krajem.
V rámci Dotačního fondu Libereckého kraje programu
č. 3 – Programu resortu zdravotnictví, tělovýchovy
a sportu byla v roce 2014 vyhlášena jedna výzva
v podprogramech 3.4 Údržba, provoz a nájem tělovýchovných zařízení, 3.5 Pravidelná činnost sportovních
a tělovýchovných organizací, 3.6 Sport handicapovaných, 3.8 Sportovní akce a 3.9 Školní sport a tělovýchova. Celkově bylo v této výzvě podpořeno
329 projektů a rozděleny finanční prostředky ve výši
14 760 000 Kč.
Resort zdravotnictví, tělovýchovy a sportu dále
podpořil oblast tělovýchovy a sportu v Libereckém
kraji tzv. přímými finančními prostředky z rozpočtu
Libereckého kraje. Celkem bylo podpořeno dalších

62 projektů v oblasti významné sportovní akce
a významné sportovní areály sportovních klubů, a to
částkou 10 520 000 Kč. Mezi nejvýznamnější
finančně podpořené akce patřila v roce 2014 například Krajská liga škol 2014, ČT AUTHOR CUP 2014,
Memoriál Ludvíka Daňka 2014 nebo České akademické hry.
Další část finančních prostředků ve výši 1 mil. Kč byla
určena k účasti sportovní reprezentace Libereckého
kraje na VI. Hrách zimní olympiády dětí a mládeže
České republiky, které se uskutečnily v lednovém
termínu v Kraji Vysočina. Liberecký kraj opět potvrdil
roli favorita a v celkovém hodnocení krajů vyhrál s vysokým bodovým náskokem před sportovci z Jihočeského a Jihomoravského kraje. Sportovci z Libereckého
kraje získali celkem 38 cenných kovů, z nichž zlatých
bylo 15 (2 alpské lyžování, 3 běžecké lyžování,
3 biatlon, 3 lyžařský orientační běh a 4 snowboard),
stříbrných 13 (1 alpské lyžování, 5 běžecké lyžování,
4 biatlon, 1 lyžařský orientační běh a 2 snowboard)
a 10 bronzových (1 alpské lyžování, 5 běžecké lyžování, 2 biatlon, 1 rychlobruslení a 1 snowboard).

Medailový ceremoniál - Rysulová Marie - běžecké lyžování
(závod klasickou technikou) - Hry VI.zimní olympiády dětí a mládeže 2014
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resort ekonomikY, investic,
sPrÁvY majetkU a inFormatikY
hosPodaŘení libereckého kraje Za rok 2014
Návrh rozpočtu Libereckého kraje na rok 2014 vycházel ze zdrojových možností kraje vymezených jeho
příjmovým rámcem, který navázal na dosaženou skutečnost v oblasti daňových příjmů kraje v roce 2013.
Toto rozhodnutí bylo zvoleno s ohledem na uklidnění
a stabilizaci vývoje ekonomiky České republiky a také
proto, že nebyly očekávány žádné významné legislativní změny, které by měly negativní dopad do daňových příjmů krajů, jak tomu bylo v letech předchozích.
Je obecně známo, že daňové výnosy jsou pro kraje
těmi rozhodujícími příjmy, ze kterých jsou následně
hrazeny výdaje spojené s poskytováním veřejných
služeb, které v případě kraje představují financování
autobusové a vlakové dopravy v rámci zabezpečení
dopravní obslužnosti, letní a zimní údržba, opravy
a investice na silnicích II. a III. třídy, zajištění provozu
krajem zřizovaných středních škol, domovů důchodců, ústavů sociální péče, muzeí, knihovny, galerie,
střediska ekologické výchovy, léčebny respiračních
nemocí a zdravotnické záchranné služby, u kterých
kraj rovněž hradí nezbytné opravy a rekonstrukce.
V souladu se střednědobým rozpočtovým výhledem
kraje byl rozpočet na rok 2014 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
2014 částku 2 122 000 tis. Kč. V návaznosti na pozitivní vývoj ve výběru jednotlivých daní v průběhu roku
2014 a v souvislosti s krajem realizovanými dodatečnými výdaji nad rámec schváleného rozpočtu, především v oblasti dopravy, došlo v průběhu roku
k navýšení objemu daňových příjmů o 82 787 tis. Kč.
Celkový objem dosažených daňových příjmů kraje za
rok 2014 pak dosáhl výše 2 377 698 tis. Kč.
Kromě přijatých daňových příjmů ovlivnily finanční
zdroje rozpočtu kraje v průběhu roku 2014 zásadním
způsobem i přijaté účelové dotace ze státního rozpočtu. Jednalo se zejména o dotace poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na přímé
náklady na vzdělávání spojené s financováním škol
a školských zařízení zřizovaných krajem, obcemi
nebo svazky obcí ve výši 3 367 441 tis. Kč, dotace na

financování soukromých škol v kraji ve výši 143 485
tis. Kč a dotace na podporu školních psychologů
a speciálních pedagogů včetně navýšení platů pedagogických pracovníků a pracovníků regionálního školství v celkové výši 27 150 tis. Kč. Ministerstvem
dopravy byl opětovně v roce 2014 kraji poskytnut příspěvek na úhradu ztráty dopravců z provozu veřejné
drážní dopravy v kraji ve výši 92 566 tis. Kč.
S ohledem na rozsah a výši škod způsobených
srpnovou povodní z roku 2010 pokračoval kraj i v roce
2014 na jejich odstraňování s finanční podporou Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 71 658 tis. Kč. Ze
Státního fondu dopravní infrastruktury pak kraj obdržel kraj finanční prostředky na opravy silnic II. a III.
tříd postižených povodněmi v roce 2013 v úhrnném
objemu 135 982 tis. Kč.
K 1. 1. 2014 došlo k úpravě způsobu financování
oblasti poskytování sociálních služeb v krajích, které
byly do roku 2013 hrazeny přímo z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí. Od roku 2014 jsou tyto
služby opět financovány prostřednictvím rozpočtů
krajů. Liberecký kraj na jejich zabezpečení v roce
2014 obdržel od výše uvedeného ministerstva dotaci
ve výši 144 447 tis. Kč. Dalších 45 826 tis. Kč přijatých do rozpočtu kraje v roce 2014 pak tvořily ostatní
dotace poskytnuté státním rozpočtem prostřednictvím
ostatních ústředních orgánů státní správy mj. Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem kultury a Ministerstvem financí,
v rámci státní dotační politiky.
Všechny výše uvedené finanční zdroje poskytnuté
kraji ve formě účelových dotací jsou při jejich využití
ve výdajích kraje determinovány jejich stanoveným
účelem, který je striktně vymezen jednotlivými poskytovateli těchto finančních prostředků.
V průběhu roku 2014 byly kraji dále poskytnuty zálohové a zpětně proplacené platby za realizaci projektů
spolufinancovaných z prostředků EU a z Fondu solidarity v celkovém objemu 271 901 tis. Kč. Na částečné pokrytí výdajů krajského úřadu zabezpečujícího
přenesený výkon státní správy obdržel kraj příspěvek
přímo ze státního rozpočtu ve výši 61 072 tis. Kč. Celkové příjmy kraje v roce 2014 tak ve svém součtu dosáhly objemu 7 020 574 tis. Kč
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V rámci realizovaných výdajů pokryl kraj z vlastních
příjmů příspěvky na provoz jím zřizovaných příspěvkových organizací v resortech školství, sociální péče,
dopravy, kultury, životního prostředí a zdravotnictví
v úhrnné výši 868 727 tis. Kč, potřeby drážní a autobusové dopravní obslužnosti ve výši 540 844 tis. Kč
(bez zahrnutí státní dotace 92 566 tis. Kč na pokrytí
ztráty z osobní drážní dopravy), přímé vlastní kapitálové výdaje za 536 446 tis. Kč a zajistil spolufinancování projektů spolufinancovaných Evropskou unií
včetně nezpůsobilých výdajů v úhrnném objemu 111
072 tis. Kč. Činnost zastupitelstva a krajského úřadu
včetně výkonů vlastních působností kraje bylo kryto
finančními prostředky ve výši 304 840 tis. Kč.
Kraj zároveň formou účelových dotací podpořil svými
prostředky jednotlivé subjekty, jejichž aktivity byly
spojeny zejména s rozvojem a podporou území Libereckého kraje. Jednalo se například o finanční podporu divadel F. X. Šaldy a Naivního divadla, podporu
integrovaného dopravního systému v kraji, podporu
sportu včetně sportovních areálů nebo významných
sportovních akcí. Kraj se rovněž podílel na finančním
zajištění regionálních funkcí knihoven, akutní ústavní
pohotovosti nebo na výdajích spojených s ošetřením
podnapilých osob. Všechny tyto aktivity představovaly
objem 69 304 tis. Kč.
Současně byly z vlastních zdrojů kraje financovány
i výdaje realizované prostřednictvím krajem zřízených
peněžních fondů, jejichž prostřednictvím se rozpočet
kraje podílí na neinvestičním i investičním rozvoji regionu. Svým věcným zaměřením a objemově nejvýznamnějším peněžním fondem kraje je dotační fond,
který centralizuje většinu vynaložených prostředků na
dotační politiku kraje a ve kterém byla v roce 2014
alokována částka 77 331 tis. Kč. V lesnickém fondu
pak byla alokována částka 4 006 tis. Kč a v krizovém
fondu částka 5 500 tis. Kč.

od ostatních řídících orgánů vybraných operačních
programů jako např. na realizaci Globálních grantů,
projektů v oblasti školství, a to v úhrnné výši 107 322
tis. Kč s tím, že výdaje na zmíněné projekty budou
realizovány v roce 2015. Zbývající část zůstatků dále
z velké většiny kryje smluvně vázané akce a projekty,
zejména těch spolufinancovaných z fondů EU, jejichž
realizace se neuskutečnila v roce 2014, ale měly by
být realizovány rovněž v roce 2015.
Další informace a rozbory k hospodaření kraje za rok
2014 jsou uvedeny v tabulce „Bilance příjmů a výdajů
rozpočtu Libereckého kraje za rok 2014“, „Přehled
jednotlivých sdílených daní a poplatků na celkových
skutečných daňových příjmech kraje v roce 2014“
a v grafu „Podíl jednotlivých sdílených daní a poplatků
na celkových daňových příjmech Libereckého kraje
v roce 2014“.
Hospodaření kraje za rok 2014 je přezkoumáváno Ministerstvem financí České republiky. Z dosavadního
průběhu vyplývá, že v hospodaření Libereckého kraje
za rok 2014 nebyly zjištěny závažné nedostatky s tím,
že konečný výsledek přezkoumání se stane součástí
závěrečného účtu kraje za rok 2014. Závěrečný účet
Libereckého kraje za rok 2014 bude předložen orgánům kraje k projednání v červnu 2015.
Nad rámec zákonem stanovené povinnosti přezkoumávání hospodaření kraje Ministerstvem financí má
Liberecký kraj sjednánu ratingovou společnost
Moody´s Investors Service Limited, která každoročně
provádí analýzu finančních i nefinančních toků a závazků kraje, na základě které uděluje ratingové hodnocení. Na základě výsledků těchto analýz byl i v roce
2014 kraji potvrzen lokální, národní rating na stupni
Aa1.cz se stabilním výhledem, což je druhá nejvyšší
možná známka.

Celkový objem výdajů kraje v roce 2014 dosáhl
objemu 6 996 076 tis. Kč. Ve srovnání s objemem
dosažených příjmů kraje ve výši 7 020 574 tis. Kč
představuje hospodaření kraje za rok 2014 kladné
saldo příjmů a výdajů ve výši 24 498 tis. Kč.
Zůstatky na základních běžných účtech kraje k 31. 12.
2014 činily 1 011 668 tis. Kč a zůstatky běžných účtů
peněžních fondů kraje činily 84 931 tis. Kč. Výše těchto zůstatků je do jisté míry ovlivněna mj. přijatými
zálohovými platbami v předchozích obdobích na realizaci dopravních staveb spolufinancovaných z Regionálního operačního programu, zálohovými platbami
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Bilance příjmů a výdajů rozpočtu Libereckého kraje za rok 2014
v tis. kč
schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

skutečnost

Plnění (%)

2 122 000

2 204 787

2 377 698

107,84%

Nedaňové příjmy

57 932

226 565

236 480

104,38%

Kapitálové příjmy

0

14 121

14 552

103,05%

85 842

4 417 828

4 391 844

99,41%

Příjmy celkem po konsolidaci

2 265 774

6 863 300

7 020 574

102,29%

Běžné výdaje

1 869 564

6 453 449

6 055 048

93,83%

299 335

1 481 942

941 028

63,50%

2 168 899

7 935 391

6 996 076

88,16%

96 875

-1 072 090

24 498

x

Ukazatel
Daňové příjmy

Přímé dotace

Kapitálové výdaje
výdaje celkem po konsolidaci
saldo příjmů a výdajů

Přehled jednotlivých sdílených daní a poplatků na celkových
skutečných daňových příjmech Libereckého kraje v roce 2014
v tis. kč
název daňového příjmu
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné
výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyzických osob
z kapitálových výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů právnických osob za kraje
Daň z přidané hodnoty
Správní a obdobné poplatky

schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

skutečnost

Plnění (%)

443 000

443 000

524 472

118,39%

7 000

7 000

6 313

90,18%

50 000

50 000

61 321

122,64%

550 000

550 000

61 321

122,64%

0

6 936

6 936

100,00%

1 071 000

1 146 422

1 190 369

103,83%

1 000

1 429

1 323

92,62%

Podíl jednotlivých sdílených daní a poplatků na celkových skutečných
daňových příjmech Libereckého kraje v roce 2014
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Vynaložené finanční prostředky z rozpočtu kraje k 31. 12. 2014 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 - příspěvkové org. kraje
Budovy, haly a stavby
Výdaje na dopravní územní obslužnost
Opravy a udržování
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatel. subjektům – právnickým osobám
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Nákup ostatních služeb
Neinvestiční transfery spolkům
Neinvestiční transfery obcím
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Neinvestiční půjčené prostředky právnickým osobám
Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem
Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
Investiční transfery obcím
Výpočetní technika
Investiční transfery krajům
Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií
Úroky vlastní
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Vratky transferů poskytnutých v minulých obdobích
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí
Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi RR, obcemi a DSO
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů
Nákup materiálu
Pozemky
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Konzultační, poradenské a právní služby
Programové vybavení
Ostatní výdaje výše neuvedené
celkem vynaložené finanční prostředky v 2014 dle účelu

výdaje
2 375 348
1 240 190
881 212
786 576
633 410
175 346
174 311
137 061
55 231
54 348
48 887
36 668
25 000
24 721
21 818
21 629
19 378
19 071
17 896
16 939
14 159
13 722
13 686
13 538
12 998
10 213
9 988
9 909
9 805
9 593
8 994
8 177
7 997
6 882
6 788
74 587
6 996 076
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Vynaložené finanční prostředky z rozpočtu kraje k 31. 12. 2014 dle odvětví
v tis. kč
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 2014 dle odvětví

výdaje
7 278
9 568
975 325
273 263
366 445
17 238
18 965
2 011 390
1 169 375
488 480
16 311
138 490
125 982
133 361
71 004
281 001
13 145
15 529
371 015
41 327
409 539
42 044
6 996 076

Struktura výdajů dle odvětví k 31. 12. 2014
(v tis. Kč)
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Vybrané ukazatele z rozvahy Libereckého kraje k 31. 12. 2014
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
Pohledávky za zaměstnanci
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
Náklady příštích období
Příjmy příštích období
Dohadné účty aktivní
krÁtkodobÝ FinanČní majetek
Jiné běžné účty
Základní běžný účet
Běžné účty peněžních fondů
Ceniny
Úhrn aktiv

v tis. kč
3 950 298,13
152 740,22
32 221,86
57,19
46 017,28
74 443,88
2 037 350,57
30 830,84
534,43
474 472,55
58 631,28
1 472 881,48
30 830,84
1 589 966,83
1 589 966,83
170 240,50
1 800,00
183,46
70,00
168 187,04
3 096 282,48
2 023,94
2 023,94
1 970 073,93
936,27
6 198,23
13 708,48
1 082,10
3,88
16,17
1 002,53
71 376,64
3 151,18
473,16
1 872 125,27
1 124 184,62
27 557,30
1 011 667,94
84 931,57
27,81
7 046 580,61
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Vybrané ukazatele z rozvahy Libereckého kraje k 31. 12. 2014 (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
Sociální zabezpečení
Zdravotní pojištění
Důchodové spoření
Jiné přímé daně
Daň z přidané hodnoty
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

3 854 748,74
2 036 515,24
1 882 919,27
914 952,45
-763 692,52
4 476,00
-2 139,95
84 931,57
84 931,57
1 733 301,93
632 163,22
1 101 138,70
3 191 831,86
2 837 982,33
992 029,40
28 703,88
1 817 249,05
353 849,53
97 316,95
13 347,88
337,89
11,51
3 811,41
1 688,07
12,85
1 498,47
31,99
112,62
16,18
2 910,53
6 935,57
188 194,85
37 622,75
7 046 580,61
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investice a sPrÁva nemovitého majetkU
Odbor investic a správy nemovitého majetku uzavřel
ve sledovaném období prostřednictvím majetkoprávního oddělení 810 smluv, tento počet má dlouhodobě
vzrůstající tendenci. Dále zrealizoval darování areálu
zámku v Doksech městu Doksy, Dětského dopravního hřiště Statutárnímu městu Liberec a koupi areálu
bývalého VÚTS pro vybudování Evropského domu.
Také zajistil pro ostatní odbory schvalovací proces
pro úplatné či neúplatné převody nepotřebného majetku ve vlastnictví Libereckého kraje.

U Divadla a Nový Bor U Stadionu v celkovém objemu
cca 58 mil. Kč. Dalším důležitým projektem pro LK,
který se začal v roce 2014 připravovat, je Rekonstrukce budovy „E“ na kancelářský objekt – bývalá budova VÚTS za 66 mil. Kč a řešení celkové koncepce
areálu bývalého VÚTS. V roce 2014 bylo realizováno
nebo zahájena realizace u 17-ti staveb a LK do těchto
staveb investoval celkem zhruba 116 mil. Kč a u projektů spolufinancovaných z EU měl LK v rozpočtu pro
rok 2014 připraveno cca 400 mil. Kč.

Oddělení veřejných zakázek realizovalo 95 veřejných
zakázek podlimitních a nadlimitních. Jednalo se
o 59 otevřených řízení, 20 zjednodušených podlimitních řízení a 16 jednacích řízení bez uveřejnění nebo
s uveřejněním. Dále pak bylo zahájeno 263 veřejných
zakázek malého rozsahu. Moderní formou elektronických aukcí se uskutečnilo 7 výběrových řízení. Vyvolávací cena byla ve výši 2 096 920,- a následná
úspora 4,63 %. Pro příspěvkové organizace byly realizovány 3 veřejné zakázky podlimitní a nadlimitní. Na
veřejných zakázkách podlimitních a nadlimitních a veřejných zakázkách malého rozsahu na stavební práce
(investiční a silniční stavby) ušetřil v roce 2014 Liberecký kraj 151 205 664 Kč bez DPH.
Oddělení investic realizovalo investiční akce financované z rozpočtu Libereckého kraje, dále akce spolufinancované z operačních programů ROP, IOP, OPŽP.
V roce 2014 oddělení investic administrovalo a realizovalo celkem 34 výběrových řízení v rámci veřejných
zakázek malého rozsahu (dále jen „VZMR“) na dodávky, služby a stavební práce.
Jednou z nejvýznamnějších akcí realizovaných v roce
2014 je Lůžkový hospic pro LK za 109 mil. Kč, Vlastivědné muzeum a galerie v České lípě – celková
rekonstrukce střešního pláště za 22,8 mil. Kč. Dále
se realizují projekty zlepšení tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov z Operačního programu životní prostředí – např. Střední škola
gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská – pavilon C,
D, E, F za 11,25 mil. Kč a Centrum za 11,7 mil. Kč;
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec,
Truhlářská – pavilony A a B za 15 mil. Kč; Střední
škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova za
16,2 mil. Kč; Gymnázium Česká Lípa za 14,4 mil. Kč.
Mezi významné stavby patří také realizace projektu
„Transformace pobytového zařízení Mařenice“ – výstavba nových objektů ve 3 lokalitách – Cvikov, Nový Bor
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inFormatika
Odbor informatiky zajišťuje především stálý provoz
a správu ca 500 pracovních stanic včetně notebooků,
více než 100 mobilních komunikačních prostředků
(i-Pad, i-Phone, „chytré mobilní telefony“), provoz
v hlavní a záložní servrovně , což obnáší cca 70 virtuálních serverů, 11 fyzických serverů a rozsáhlá produkční a záložní datová úložiště.

digitální mapa veřejné správy (dmvs) - výstupem
bude ucelené digitální mapové dílo velkého měřítka
v rozsahu celého území České republiky, bude sloužit
jako základní referenční podklad pro agendy veřejné
správy.
Úspěšné završení celého projektu se očekává v listopadu 2015.

K stěžejním prioritám odboru patří i Rozvoj e-Governmentu v území Libereckého kraje. Libereckému kraji
se podařilo zahájit v roce 2014 realizaci významného
projektu „Rozvoj eGovernmentu v Libereckém kraji“,
který umožní 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 dat. V roce 2014 byla podepsána smlouva se
společností Autocont na část „Komplexní dodávka
technologií a služeb v rámci rozvoje e–Governmentu
v LK“ a smlouva se společností Elsyst Engineering na
část „Digitalizace knihovního fondu“.

Dalším do budoucna očekávaným projektem je projekt
z výzvy č.19, KRAJSKÉ SLUŽBY EGOVERNMENTU.
Liberecký kraj se rozhodl realizovat následující tři aktivity - Bezpečnostní infrastruktura technologického
centra, Rozvoj eHealth a Rozvoj služeb technologických center krajů. Cílem tohoto 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.

celý projekt se skládá z dílčích částí:
technologické centrum (tck) - Tvoří technologickou
základnu HW, SW pro vlastní provoz aplikací. Bude
vytvořena infrastruktura ICT, která umožní provozovat
služby potřebné pro obce a města celého regionu.
elektronická spisová služba (essl) - Kromě zajištění vytvoření dostatečné kapacity garantovaného
i negarantovaného úložiště dokumentů souvisejících
s výkonem veřejné správy, zajišťuje ESSL i elektronickou komunikaci orgánů veřejné moci např. pomocí
systému datových schránek. ESSL je zřizována pro
kraj a jím zřizované a zakládané organizace, nebo
obce I. a II. typu.
datový sklad - Datový sklad představuje metody
uspořádání velkých objemů dat z různých zdrojů tak,
aby byla přístupná a srozumitelná uživatelům zabývajícím se následnou analýzou.
vnitřní integrace úřadu - Řešení zajišťuje zefektivnění a provázanost softwarových systémů tak, aby
pracovní procesy probíhající napříč množstvím informačních systémů byly efektivní a vzájemně schopné
výměny dat, a to jak v rámci úřadu, tak směrem ven
např. k základním registrům.
digitalizace a ukládání
V rámci této části vzniknou 3 velkokapacitní úložiště.
V definovaném rozsahu je bude moci využívat krajský
úřad, organizace kraje, města, obce a jejich organizace. Umožní řízení, ukládání, zálohování, rozdělení
dle původců.

Nedílnou součástí odboru informatiky je Kontaktní
centrum. Všichni si velmi dobře uvědomujeme, jak záleží na prvním dojmu, a kontaktní centrum je ve většině
případů prvním, s čím se občan, či návštěvník úřadu
setká. Pracovnice Kontaktního centra rozhodně přispívají k dobrému vnímání úřadu.
Odbor informatiky bude i v roce 2015 pokračovat
v nastoupeném trendu a realizací uvedených projektů
příspívat ke zvyšování kvality poskytováných služeb
na území kraje.
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resort Životního ProstŘedí a ZemĚdĚlství
Rok 2014 byl v resortu životního prostředí a zemědělství bohatý na celou řadu aktivit jak v samostatné, tak
i přenesené působnosti.
V březnu 2014 proběhlo ve Starých Splavech u Máchova jezera sympozium EUREX – Čistá Nisa, kde
se setkali odborníci ve vodním hospodářství ze
3 států Euroregionu Nisa, kde byli informováni o nutnosti vzájemné spolupráce při řešení vodního hospodářství na společné hranici a kde byly definovány
hlavní body pro další společný postup při realizaci
Rámcové směrnice o vodách v povodí Lužické Nisy.
Na podzim roku 2014, po provedeném výlovu 12. 11.
2014, byla investorem AOPK ČR Praha zahájená na
základě platného povolení změna stavby sdruženého
objektu vodního díla Máchovo jezero pod názvem
„Oprava výpustního zařízení v NPP Swamp“, která by
měla být realizovaná do května r. 2015 tak, aby neohrozila lodní dopravu a rekreační sezónu. Zhotovitelem stavby je firma AQUASYS spol. s r. o., Žďár nad
Sázavou.
V rámci schválené změny Plánu likvidace důlních děl
DH I a souvisejících provozů pro roky 2012 až 2040
byla na základě uděleného povolení k odstranění
stavby vodních děl zahájená likvidace tzv. centrální
dekontaminační stanice, současně dochází k likvidaci
objektů v areálu Dolu Hamr I. Na základě našeho
požadavku byla odborem EŠ MŽP vypsána malá
zakázka na odstranění části vrtů, které byly ponechány na lokalitě Hradčany po dokončení sanačních
prací. Zakázku vysoutěžila, a do konce roku 2014
realizovala, firma FORSAPI s. r. o., Praha.
Průběžně byla stanovována nová záplavová území
vodních toků podle návrhů jejich správců.
Dne 13.11.2014 proběhlo za účasti zahraničních partnerů přeshraniční cvičení řešení modelové povodňové situace s názvem „Voda 2014“. Cvičení se
účastnila povodňová komise Libereckého kraje,
orgány krizového řízení a složky integrovaného
záchranného systému.
Ke dni 22.12.2014 došlo ke zveřejnění návrhů jednotlivých plánů v rámci II. etapy Plánování v oblasti vod
(Národní plány povodí, Plány dílčích povodí a Plány
pro zvládání povodňových rizik) na dobu 6 měsíců
k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti
na stránkách a úřední desce krajského úřadu.

V oblasti lesního hospodářství byly zorganizovány
3 tradiční semináře pro odborné lesní hospodáře,
které se konaly v Semilech, Liberci a České Lípě.
Účastníci byli seznámeni s aktuálními informacemi
z legislativy a z oblasti krajských, národních i evropských dotací. V průběhu roku bylo na Českolipsku
a Novoborsku schváleno 21 lesních hospodářských
plánů, determinujících hospodaření dotčených lesních majetků na dobu 10 let. V rámci implementace
legislativy EU do národního práva vstoupily v platnost
předpisy týkajících se problematiky uvádění dřeva
a dřevařských výrobků na trh.
Došlo tak k otevření nové správní agendy, jejíž součástí
bylo i vložení dat lesních hospodářských plánů do systému centrální evidence sloužící k potřebám kontroly
systému náležité péče u hospodářských subjektů.
V průběhu roku bylo z Lesnického fondu v rámci
poskytování příspěvků na hospodaření v lesích vyřízeno 153 žádostí a vyplaceno 3.966.336 Kč, zejména
na obnovu lesa melioračními a zpevňujícími dřevinami, zajištění lesních porostů a výchovu mladých
lesních porostů. Myslivecká konference zaměřená
především na problematiku veterinární péče a dopady nového občanského zákoníku na myslivost
se konala v multimediálním sále Krajského úřadu
Libereckého kraje v Liberci.
V oblasti ochrany přírody a krajiny pokračovala
poslední fáze realizace projektu „Implementace soustavy NATURA 2000 – 2. část“ financovaného z Operačního programu životní prostředí. Ke konci roku byl
pak daný projekt úspěšně ukončen. Stejně tak byl
úspěšně ukončen i projekt „Management invazních
druhů v Euroregionu Nisa“ financovaný z programu
Cíl 3 Česko – Sasko.
V rámci správní činnosti i nadále probíhal proces
vyhlašování evropsky významných lokalit (EVL)
soustavy NATURA 2000 jako zvláště chráněných
území, včetně projednávání plánů péče o ně.
Lze konstatovat, že v roce 2014 byl tento proces
úspěšně ukončen vyhlášením posledních EVL jako
zvláště chráněných území a to přírodní památky
Meandry Ploučnice u Mimoně a přírodní památky
Niva Ploučnice u Žízníkova. Proběhla rekonstrukce
naučné stezky na Riegrově stezce, včetně instalace
tzv. trauma bodů určených pro IZS Libereckého kraje.
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Byla provedena dosadba habrové aleje v areálu
zámeckého parku v Zahrádkách u České Lípy, který
je součástí evropsky významné lokality „Zahrádky“
určené k ochraně páchníka hnědého. V roce 2014 byl
také zrealizován projekt „Ošetření a stabilizace Valdštejnské aleje“ v obci Zahrádky, který byl financován
z Operačního programu životního prostředí.
Na podporu výskytu zvláště chráněných druhů živočichů byly realizovány zajímavé projekty, např. byla
vybudována tůň pro obojživelníky v katastrálním
území Vítkov u Dobranova (na území PP Niva Ploučnice u Žizníkova) a dvě tůně v katastrálním území
Jilemnice. Kromě běžné správní činnosti, která se
týkala v největší míře ochrany biotopů zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v souvislosti s povolováním stavebních činností, se orgán ochrany
přírody zaměřil výrazněji na metodickou pomoc
nižším orgánům státní správy. Za zmínku stojí, kromě
metodických listů ke kácení mimolesní zeleně vytvořené pro obce, především uspořádání odborného
semináře na téma „Odpovědnost v ochraně přírody
a krajiny“, který se setkal s velmi kladným ohlasem
ze strany zúčastněných obcí a dalších orgánů
ochrany přírody.
Na úseku nakládání s odpady pokračovala v roce
2014 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“ a pokračovala realizace školního programu pro vybrané školy LK v návaznosti na činnosti
prováděné v předchozích letech. V roce 2014 rovněž
probíhala spolupráce se společnostmi Asekol s.r.o.
a ELEKTROWIN a.s. na projektech podporujících
zpětný odběr elektrozařízení. Liberecký kraj v uplynulém roce zrealizoval odvoz jedné poloviny nelegálně navezených odpadů v obci Bulovka na
Frýdlantsku. Konkrétně to znamená, že k energetickému využití bylo odvezeno 4500 tun odpadu.
Orgán ochrany ovzduší Krajského úřadu Libereckého
v průběhu celého roku 2014 aktivně spolupracoval
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. Střednědobá strategie bude
předložena ke schválení Vládě ČR v příštím roce

a poté bude Program zlepšování kvality ovzduší
vydán ministerstvem formou opatření obecné povahy.
Na úseku výkonu státní správy pokračoval v loňském
roce zvýšený přísun žádostí o schválení stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší vyvolaný změnou
legislativy.
V oblasti iPPc byly prováděny ve spolupráci s ČIŽP
integrované kontroly a přezkumy vydaných integrovaných povolení dle schváleného plánu kontrol,
kterých se uskutečnilo celkem 21. Na úseku prevence
závažných havárií byla v roce 2014 v rámci namátkových kontrol prováděna metodická pomoc provozovatelům, kteří nakládají s nebezpečnými chemickými
látkami a v rámci této metodické pomoci bylo provedeno celkem 16 kontrol. Ve spolupráci s ČIŽP OI Liberec byly provedeny 4 integrované kontroly. V prosinci
2014 proběhlo ve výrobním závodu v Hajništi, společnosti STV Group a.s., zasedání Bezpečnostní rady
Libereckého kraje z důvodu kontroly provozu zařízení, ve kterém je prováděno skladování výbušnin.
V roce 2014 OŽPZ svým stanoviskem podpořil
145 projektů žádajících dotaci z Operačního
programu životní prostředí. Nejvíce žádostí směřovalo do oblasti zlepšování kvality ovzduší – zejména
na realizaci energetických úspor, změny zdrojů vytápění a snižování prašnosti ve městech a obcích. Dále
se podpora týkala projektů zaměřených na sběr tříděného odpadu, 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
ŽP podpořeno 36 projektů zařazených do ROP NUTS II
Severovýchod, zejména se jednalo o projekty rekonstrukcí silnic II. a III. tříd a zdravotnických zařízení.
Pracovníci oddělení se pravidelně zúčastňují porad
stavebních úřadů a úřadů územního plánování s aktuálními informacemi v oblasti posuzování vlivů na ŽP.
V oblasti samostatné působnosti se OŽPZ zaměřoval na koordinaci environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v Libereckém kraji (dále jen EVVO),
metodicky řídil Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje (dále jen STŘEVLIK), koordinoval projekt
Agrární poradenské a informační centrum LK a administroval žádosti různých subjektů o finanční podporu
z Dotačního fondu LK a Fondu ochrany vod LK.
V roce 2014 bylo z dotačních titulů administrovaných
OŽPZ podpořeno 85 projektů v celkové výši
29.185.661,00 Kč. V rámci tradičního Kalendáře
vzdělávacích akcí resortu, připravovaného ve spolupráci s Regionální agrární radou LK a řadou dalších
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neziskových organizací, bylo realizováno celkem
28 akcí z oblasti zemědělství a 24 akcí z oblasti
EVVO. Mezi nejvýznamnější patřily 12. krajské dožínkové slavnosti uspořádané v Semilech společně
s 11. ročníkem Semilského pecnu, Den regionálních
potravin, konference k EVVO na základních a mateřských školách či oslavy Dne Země v Oldřichově v Hájích a České Lípě. Kalendář akcí byl poprvé
k dispozici také na webových stránkách www.kalendar-akci-lk.cz. Ve spolupráci s příspěvkovou organizací STŘEVLIK pokračovala realizace projektu na
podporu EVVO v mateřských školách Mrkvička. Informace o dění v oblasti environmentální výchovy byly
poskytovány prostřednictvím internetového portálu
www.ekovychovalk.cz. Ten získal v roce 2014 nový
vzhled a byla rozšířena jeho funkčnost. OŽPZ také
koordinoval a administroval již 11. ročník soutěže
o titul Výrobek roku Libereckého kraje z odvětví potravinářství - zemědělství. Do tohoto ročníku přihlásilo
15 regionálních výrobců celkem 39 výrobků. Ocenění
bylo uděleno vítězným výrobkům v 8 kategoriích
a celkovému vítězi s nejvyšším ziskem bodů. Slavnostní předání cen vítězným výrobkům proběhlo již
tradičně na Krajských dožínkových slavnostech. Veškeré informace ke všem jedenácti ročníkům jsou k dispozici na webových stránkách www.vyrobek-roku-lk.cz.
Vítězné výrobky byly prezentovány také v brožuře,
kterou OŽPZ každoročně vydává.

V rámci projektu NeoCartoLink byla dvěma pracovníkům GIS odboru umožněna odborná stáž na pracovišti Forestry Tasmania v Hobartu (Austrálie). Praxe
byla zaměřena na GIS podporu pro lesní hospodářství na Tasmánii.

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.
Na portále byly vytvořeny nové mapové úlohy, nebo
celé mapové aplikace: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, Ochrana přírody, Lesní a vodní hospodářství, Riziková zařízení a další.

Pokračovaly práce na Povodňovém portále Libereckého kraje http://povoden.kraj-lbc.cz. Do systému byly
připojeny další obce a proběhly jednání k připojení
měřících čidel z lokálních výstražných systémů obcí.
Naší největší prezentační akcí s účastí asi 700
návštěvníků byly Dny GIS Liberec. Pod hlavičkou
Geoportálu náš resort zajišťoval 5 z 13 stanovišť.
Už tradiční Mapu vůní a Toulky po mapách. Nové byly
Virtuální toulky starým Libercem, stanoviště virtuálních ukázek s Oculus Rift a mapová desková hra
Tierra Demonical. Poslední jmenovaná se dočkala
několika významných úspěchů – získala první cenu
na celostátní GIS konferenci uživatelů ESRI Praha
2014 a příspěvek o ní byl přijat do programu světové
kartografické konference v Riu de Janeiro 2015.
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Stanoviště Geoportálu na Dnech GIS Liberec
– mapová desková hra Tierra Demonical

Dny GIS Liberec – Mapa vůní

Máchovo jezero - vlastní rekonstruované výpustní zařízení

Máchovo jezero - vlastní rekonstruované výpustní zařízení

Krajské dožínky a Semilský pecen

Valdštejnská alej

Praktická ekologické výchova ve STŘEVLIKu
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resort cestovního rUchU,
PamÁtkové PéČe a kUltUrY
kUltUra a PamÁtkovÁ PéČe
oddělení kultury
Prvním úkolem oddělení kultury v roce 2014 bylo
přestěhování Oblastní galerie Liberec a zajištění
jejího provozu v nových prostorách bývalých městských lázní. Slavnostní otevření proběhlo 28. února
2014. Prioritou oddělní bylo stanovení rozvojových
priorit příspěvkových organizací pro nadcházejících
sedm let. Pracovníci odboru ve spolupráci s řediteli
příspěvkových organizací zpracovali „Program rozvoje kulturních institucí zřizovaných Libereckým krajem“, který 21. 10. 2014 schválilo Zastupitelstvo
Libereckého kraje.
Oddělení kultury zajišťovalo 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 95.364 tis. Kč. V průběhu roku
se podařilo zajistit další finanční prostředky na následující účelové dotace pro příspěvkové organizace
resortu: pro Muzeum Českého ráje v Turnově 1.340
tis. Kč na výměnu oken čp. 71 v Turnově, opravu Rakoušova sroubku v Dolánkách a na zpracování projektových dokumentací nové expozice Horolezectví,
pro Severočeské muzeum v Liberci 500 tis. Kč na
zpracování stavebně historického průzkumu hlavní
budovy muzea v Liberci a pro Vlastivědné muzeum
a Galerii v České Lípě 370 tis. Kč na zpracování stavebně historického průzkumu areálu bývalého augustiniánského kláštera v České Lípě.
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 dva řemeslníci
v oboru výroba šperků z ušlechtilých dřev a v oboru
paličkovaná krajka. Na krajský Seznam nemateriálních
statků tradiční lidové kultury byla zařazena Tradice
ochotnického divadla ve Vysokém nad Jizerou a okolí.

Ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou
a s městskými knihovnami v České Lípě, Jablonci
nad Nisou a v Semilech byla poprvé realizována soutěž Nejlepší knihovna Libereckého kraje. Na slavnostním setkání knihovníků v listopadu v Krajské
vědecké knihovně byly vyhlášeny 4 nejlepší knihovny Libereckého kraje - Lomnice nad Popelkou,
Plavy, Bílý Kostel nad Nisou a Noviny pod Ralskem
a dalších 8 knihoven obdrželo diplomy a věcné ceny.
Oddělení dále administrovalo 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 584 tis. Kč. Mimo dotační program bylo vybráno
k finanční podpoře dalších 28 významných kulturních
akcí v kraji. Vedle již tradičních hudebních festivalů
vážné hudby Lípa Musica, Dvořákův festival a festival
sborového zpěvu Bohemia Cantat, se podařilo přispět
Naivnímu divadlu v Liberci na účast na prestižní
přehlídce APAP v New Yorku. Podporou oblastních, krajských i národních přehlídek je zachován systém postupových přehlídek neprofesionálních uměleckých aktivit.
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.
Přehled podpory kulturních aktivit v kraji

Podprogram 7.1.
Kulturní aktivity v LK

584.000 Kč

Vybrané aktivity resortu
cestovního ruchu,
památkové péče a kultury

3.200.000 Kč

Podpora činnosti
regionálních divadel

1.700.000 Kč

Podpora regionálních
funkcí knihoven

5.500.000 Kč
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V souladu s opatřeními Programu rozvoje kraje pro
oblast kultury oddělení průběžně propagovalo oblast
kultury v médiích. Finančně oddělení zajistilo realizaci
setkání kronikářů obcí okresu Semily. Uskutečnila se
také pravidelná setkání s řediteli příspěvkových organizací. Oddělení kultury se aktivně podílelo na organizaci Krajských dnů, především v okolí Oblastní
galerie Liberec. 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 a Kulturní
komise Rady Libereckého kraje.

oddělení památkové péče
V průběhu roku 2014 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 2014 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. 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 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 2014
byly v rámci Programu resortu cestovního ruchu,
památkové péče a kultury vyhlášeny výzvy do podprogramů 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 z 83 podaných žádostí podpořeno celkem

39 projektů v celkové výši 4.500.000 Kč. V podprogramu 7.3 Stavebně historický průzkum bylo podáno
8 žádostí, z nichž Liberecký kraj podpořil 6 projektů v celkové výši 270.000 Kč. Z podprogramu
7.4 Archeologie byly podpořeny všechny tři předložené projekty v celkové výši 330.092 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 2013.
Vítězem se stalo město Frýdlant, druhé místo obsadilo se svým programem město Lomnice nad Popelkou a jako třetí se umístilo město Česká Lípa.
V červenci roku 2014 se oddělení památkové péče
podílelo na organizaci Dne otevřeného podstávkového domu spolu s německou Nadací podstávkového
domu (Stiftung Umgebindeland) a místní akční skupinou Frýdlantsko (MASIF). V témže měsíci se pak
v Libereckém kraji konaly poprvé Dny lidové architektury. V rámci těchto dnů byla vydána brožura Lidové
stavby Libereckého kraje a leták, který účastníky dnů
Lidové architektury zval k návštěvě zajímavých lidových staveb v okolí řeky Jizery.
Ve spolupráci s občanským sdružením Omnium z. s.
uspořádalo oddělení památkové péče v prosinci 2014
seminář k problematice financování kulturních památek pod názvem „Aktuální možnosti financování obnovy a uchování kulturního dědictví“.
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.
Cestovní ruch je velmi významným hospodářským
odvětvím Libereckého kraje. V roce 2014 navštívilo
kraj 718 000 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.
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cestovní rUch
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.
V roce 2014 započal Liberecký kraj jednat o jeho dalším pokračování do Karlovarského a Ústeckého kraje
na jedné straně, přes Královéhradecký, Pardubický
a Olomoucký kraj na straně druhé. Vznikl by ucelený
produkt dálkové pěší turistiky. Projekt byl zpracován
jako vlajkový a podán do česko-polského příhraničního
programu.
Ve spolupráci se Sdružením pro rozvoj cestovního ruchu
Libereckého kraje a s německým partnerem ENO mbH
byl realizován projekt z programu Ziel 3/Cíl 3 na podporu
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 - 2013 – „Moderní příležitosti marketingu cestovního ruchu“, jehož hlavní aktivitou
bylo vytvoření příhraniční mobilní aplikace Průvodce
Libereckého kraje, dostupné pro 3 druhy operačních systémů (Android, iOS, Windows Phone).
Zároveň bylo započato s realizací projektu „Poznej
Liberecký kraj – společná prezentace Libereckého
kraje a jeho turistických regionů“, který je realizován
z regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a zaměřuje se na marketing cestovního ruchu,
zejména rozvoj filmové a bezbariérové turistiky.

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 2014
pokračoval aktualizací a rozvojem tak, aby byl pro návštěvníky co nejlepší. Portál dále využíval služby sociálních sítí, byly editovány nové virtuální prohlídky
a fotobanka, e-pohlednice. Novinkou je využití mobilní
aplikace a uživatelského účtu. Portál byl oceněn na
TOURFILM 2014 2. místem.

Grantový fond
V roce 2014 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.

Vedle projektů realizovalo oddělení i další „Oslavy Ještědu“
při příležitosti 41. výročí od otevření horského hotelu
a televizního vysílače Ještěd v roce 1973. Dalším projektem byla i podpora veletrhu cestovního ruchu
„Euroregiontour 2014“, který se koná každoročně
v březnu v Jablonci nad Nisou a kde je Liberecký kraj
jedním ze spolupořadatelů. Oddělení organizovalo
i Krajské slavnosti 2014, respektive část věnovanou
cestovnímu ruchu.

Podpora turistické infrastruktury
cestovního ruchu

Mumlavské vodopády

Byla podpořena údržba značení pěších turistických
tras včetně jejich vybavení orientačním systémem
včetně rozvoje mapového portálu a vystavení dalších
liniových tras nad portálem.

Podpora organizačním strukturám
cestovního ruchu v Libereckém kraji
Oddělení spolupracovalo v marketingu cestovního
ruchu a naplňování datového skladu turistických informací se sdruženími působícími v cestovním ruchu,

Skalní hrad Sloup
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resort hosPodÁŘského a reGionÁlního roZvoje,
evroPskÝch ProjektŮ a roZvoje venkova
hosPodÁŘskÝ a reGionÁlní roZvoj
Rok 2014 byl sedmým 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 2014 vydáno 125 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 2013, který schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje na konci roku 2014
a zveřejněn je na odkaze www.kraj-lbc.cz/prlk. V roce
2014 pokračoval ORREP s tvorbou nového Programu rozvoje libereckého kraje 2014 – 2020.
Do přípravy dokumentu byly zapojeny nejvýznamnější subjekty v kraji včetně veřejnosti – celkem 250
osob, které pracovaly v 15 pracovních skupinách
a formou 42 workshopů tak významně ovlivnily podobu dokumentu. Finální dokument byl následně projednán ve všech 10 obcích s rozšířenou působností
a celý proces byl zakončen veřejným projednáním
včetně hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
(SEA). Vypořádání přibližně 300 došlých připomínek
včetně finální verze dokumentu bylo zveřejněno na
www.kraj-lbc.cz/prlk. Dokument byl schválen Zastupitelstvem Libereckého kraje usnesením č. 359/14/ZK
ze dne 23.9.2014. Na základě regionální surovinové politiky libereckého kraje (dále jen RSP LK),
která byla Zastupitelstvem Libereckého kraje schválena v závěru roku 2011, připravoval ORREP v roce
2014 stanoviska samosprávy kraje k záměrům týkajících se využívání nerostných surovin na území
kraje. Pro tyto potřeby byl také využíván registr
ložisek nerostných surovin a těžební činnosti přístupný na webu KÚ LK – www.kraj-lbc.cz, 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.
Svého zástupce má odbor v pracovní skupině ralsko,
jejíž činnost na krajském úřadu v roce 2014 koordinoval J. Jadrný, náměstek hejtmana, řízení rezortu
životního prostředí a zemědělství. V průběhu roku
odbor 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 zá-

kladě 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 2014 pokračovala ve své činnosti
Pracovní skupina pro rozvoj inovací v Libereckém
kraji jako poradního orgánu pro člena rady kraje
pověřeného řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova. Hlavním výstupem práce pracovní skupiny
v roce 2014 bylo hodnocení projektů v rámci veřejné
soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích „Inovační
vouchery 2013-2014“, která je financována z Regionálního inovačního programu Dotačního fondu Libereckého kraje a zaměřuje se na podporu inovačních
aktivit podniků a jejich propojování s institucemi
vývoje a výzkumu. V souvislosti s přípravou programového období EU 2014-2020 se odbor podílel na
zpracování tzv. strategie inteligentní specializace
(zkráceně ris3 nebo s3 strategie), dokumentu,
který je na národní úrovni základním koncepčním
dokumentem pro čerpání finančních prostředků
Evropské unie pro oblast podnikání, inovací, výzkumu
a vývoje, a ve svých regionálních přílohách podrobně
specifikuje tzv. domény specializace a rozvojová opatření pro danou oblast v jednotlivých krajích České
republiky. Na vzniku dokumentu se významnou
měrou podíleli zástupci podnikatelů, akademického
sektoru, vědeckovýzkumných organizací, veřejné
správy a dalších zainteresovaných organizací a subjektů působících v Libereckém kraji – celkem 35 subjektů, ze kterých byla vytvořena neformální
komunikační a konzultační platforma, tzv. „inovační
platforma“, pro vznik dokumentu i jeho následnou
implementaci. V roce 2014 se tato platforma sešla
třikrát a poskytla cenné podklady a informace pro
zpracování výsledné podoby regionální přílohy RIS3
České republiky, která byla následně Zastupitelstvem
Libereckého kraje schválena dne 24.6.2014. ORREP
pokračoval ve svém zapojení do práce Pracovních
skupin Rady vlády pro udržitelný rozvoj, a to konkrétně Pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj
regionů, obcí a území a Pracovní skupiny pro místní
Agendu 21. Tyto pracovní skupiny rozpracovávají metodické postupy pro konkrétní aktivity a projekty zaměřené na implementaci principů a témat
udržitelného rozvoje, scházejí se přibližně 2-4 za rok.
Od roku 2011 je Liberecký kraj členem národní sítě
Zdravých měst České republiky (dále nsZm).
V roce 2014 se uskutečnily kampaně zaměřené na
prevenci zdraví, konkrétně „Pojďme žít zdravě“
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v Jablonci nad Nisou a „Dny bez úrazů“ v Liberci.
Proběhla první výzva v rámci dotačního titulu – podprogramu na podporu místní Agendy 21 (dále MA21)
– uplatňování principů udržitelného rozvoje na místní
a regionální úrovni. Liberecký kraj také splnil podmínky pro udělení kategorie „D“ v rámci metody kvality MA21. Způsob zapojení veřejnosti při zpracování
Programu rozvoje Libereckého kraje 2014-2020 byl
na letní škole NSZM v Turnově oceněn udělením
„Razítka dobré praxe“ pro oblast strategického plánování. Pro lepší marketingovou prezentaci projektu
Zdravý Liberecký kraj bylo PS ZLK vybráno logo projektu. Dále pokračovala komunikace s neziskovými
organizacemi libereckého kraje. Zástupci NNO se
stali členy Regionální stálé konference a dalších
poradních skupin LK. Proběhlo vyhodnocení jednoletého fungování Dohody o partnerství a spolupráci
mezi LK a Asociací nestátních neziskových organizací LK, které vyústilo v rozhodnutí dohodu vypovědět. Byl iniciován vznik Pracovní skupiny pro
neziskový sektor lk, která se poprvé sešla v prosinci 2014, kde byly sdíleny základní zkušenosti
a představy o optimální spolupráci mezi LK a NNO.
Zároveň byla navázána spolupráce s novou zastřešující organizací Neziskovky Libereckého kraje
(NELI). Na závěr roku 2014 proběhly přípravy pro mapování potřeb neziskové sféry vůči krajské samosprávě metodou tvorby vize komunity. V roce 2014
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, dotace mohla být čerpána do 30.9.2014. V roce
2014 poskytl Liberecký kraj na podporu činnosti MAS
dotaci v celkové výši 900 000,- Kč. Pro prezentaci
MAS byl vydán kalendář Místní akční skupiny v Libereckém kraji 2014, který obsahuje fotky projektů
a akcí jednotlivých MAS a slouží jako společný propagační materiál. 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. Liberecký kraj uspěl s žádostí do
Fondu solidarity eU a získal možnost čerpat
finanční prostředky na nápravu škod po povodních,
které postihly území Libereckého kraje v červnu 2013.
Odbor zajišťoval administraci žádostí o dotaci na krajský i obecní majetek. Celkem se podařilo z Fondu solidarity EU získat přes 28 milionů Kč. Jako každým
rokem se ORREP podílel na organizaci akce zaměřené na propagaci geoinformačních systémů - Gis day.

Geoinformační systémy byly v roce 2014 využity pro
vytváření map a kartogramů podle aktuálních potřeb
odboru, zejména pak v souvislosti s mapovými přílohami Programu rozvoje LK 2014-2020. Jednou z činností odboru je koordinace přípravy a zpracování
krajských strategických a koncepčních dokumentů.
K tomuto účelu byla na národní úrovni vytvořena tzv.
databáze strategií (www.databaze-strategie.cz),
která zahrnuje dokumenty na mezinárodní, národní,
regionální a místní úrovni. Na krajské úrovni zajišťuje průběžnou aktualizaci a vkládání nových dokumentů právě
ORREP. Jednou z dalších aktivit odboru je prezentace
lokalit brownfields s prvotním záměrem docílit
regeneraci těchto dlouhodobě nevyužívaných objektů
a přispět tak k navrácení života do často atraktivních
lokalit v kraji. Základním nástrojem je veřejně přístupná a každoročně aktualizovaná databáze těchto
lokalit (www.kraj-lbc.cz/brownfields), která obsahuje
celkem 352 lokalit. S touto aktivitou se pojí i možnost
konzultace k získání více informací o vybrané lokalitě
a možnosti využití dotačních titulů, a to u pověřeného
správce této databáze, kterou je na základě smluvního vztahu ARR – Agentura regionálního rozvoje
spol. s r.o. V této databázi jsou rovněž evidovány lokality, které má vlastník záměr prodat či pronajmout.
Součástí osvěty o těchto lokalitách byla organizace
celkem 4 výstav na území Libereckého kraje (Železný
Brod, Jilemnice, Doksy, Turnov), na kterých byly prezentovány úspěšně revitalizované lokality z Libereckého kraje formou již 28 panelů. Další nedílnou
formou prezentace byl v závěru roku i seminář
k danému tématu, který byl zaměřen na zkušenosti
z oblasti sanace kontaminovaných lokalit a přehled
o dotačních titulech v novém programovém období
2014-2020. S cílem podpory investičních příležitostí
v kraji je také aktualizována a aktivně prezentována
databáze greenfields (www.kraj-lbc.cz/greenfields),
která vznikla v roce 2009 a v níž se nyní nachází 19
lokalit. V roce 2014 již podesáté organizoval ORREP
soutěž Stavba roku Libereckého kraje. Více informací
o oceněných stavbách v jednotlivých kategoriích lze
nalézt na www.stavbarokulibereckehokraje.cz. Liberecký kraj u příležitosti 10. výročí vzniku soutěže
Stavba roku Libereckého kraje 2014 vydal publikaci,
která mapuje všechny její ročníky. ORREP se již po
desáté podílel na organizaci krajského kola soutěže
vesnice roku v Programu obnovy venkova. V červnu
letošního roku navštívila hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova
19 obcí Libereckého kraje, které se přihlásily do
20. ročníku této prestižní soutěže. Zlatou stuhu za
vítězství v krajském kole získala obec Rádlo. Modrou
stuhu za společenský život si odnesla obec Prysk.
Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí byla
udělena městu Ralsko. Bílá stuha za činnost mládeže
patří obci Pulečný a Oranžovou stuhu za spolupráci
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obce a zemědělského subjektu získala obec Bozkov.
Hodnotitelská komise navázala na předešlé ročníky
soutěže a udělila dvě ocenění Libereckého kraje –
obci Mříčná „Ocenění za rozvoj venkova“ a obci Zlatá
Olešnice ocenění „Skokan roku“. V rámci Dotačního
fondu LK je ORREP správce Programu č. 2 – Program resortu hospodářského a regionálního rozvoje,
evropských projektů a rozvoje venkova se 7 podprogramy zaměřenými na:
• obnovu a rozvoj venkova, obnovu venkovské
zástavby, zlepšení občanské vybavenosti, rozvoj
technické infrastruktury a péči o vzhled obcí, ale
také na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje
venkova
• inovační potenciál území, tj. na podporu rozvoje
výzkumu, vývoje a inovačních aktivit podnikatelských subjektů a prohloubení spolupráce těchto

•
•
•

•

subjektů s akademickou sférou a organizacemi
splňujícími statut výzkumné organizace
zpracování územních plánů - Podprogram věcně
zajišťuje a administruje odbor územního plánu
přípravu a administraci projektů financovaných
z evropských fondů regionální výrobky a výrobce
podporu principů udržitelného rozvoje prostřednictvím
uplatňováním principů udržitelného rozvoje na
místní a regionální úrovni s cílem zvyšování kvality
života, veřejné správy, rozvoje individuálních a společenských hodnot v oblastech zdraví, životního
prostředí, oblasti ekonomické a sociální
podporu činnosti mateřských center

V roce 2014 ORREP administroval tyto podprogramy:
Podprogram

výzva

alokace na výzvu

Počet podaných
žádostí/počet
podpořených
projektů

výše podpory

2.1 – Program
obnovy venkova

12/2014

5.000.0000

67/*

*

2.2. - regionální
inovační program

2/2014

1.400.000

13/10

1.067.400

2.4 - Příprava
a administrace projektů
2.5 - Podpora
regionálních výrobků,
výrobců a tradičních
řemesel

Výzva nebyla v roce 2014 vyhlášena
12/2014

1.423.000

58/20

1.420.557

2.6 – Podpora místní
agendy 21

4/2014

400.000

7/6

143.840

2.7 - Podpora činností
mateřských center

9/2014

1.000.000

24/24

999.754

*výběr projektů není ukončen
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libereckÝ kraj a evroPskÁ Unie
Liberecký kraj plní svou roli vůči Evropské unii v trojím
základním postavení.

výborech apod.). Liberecký kraj se také podílí na řešení budoucnosti kohezní politiky EU v roce 2014+.

v prvé řadě se podílí na tvorbě evropské politiky
a její implementaci na národní a krajské úrovni.
K tomu využívá jednak stálé zastoupení Libereckého
kraje v Bruselu a dále trvalou komunikaci a spolupráci
s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, neboť na krajské úrovni je ORREP garantem přípravy Čr na
nové plánovací období eU 2014-2020. Z toho důvodu se v průběhu roku 2014 aktivně podílel ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj na přípravě
a projednávání řady národních dokumentů, např.
Strategii regionálního rozvoje ČR 2014-2020, návrhů
operačních programů, metodických pokynů atd. Zástupce ORREP se stal členem vyjednávacího týmu
Asociace krajů ČR a dalších pracovních skupin zřizovaných Ministerstvem pro místní rozvoj pro nastavení
podmínek v období 2014-2020. V závěru roku 2014
vznikla na ustavujícím zasedání Regionální stálá konference v Libereckém kraji – nová regionální komunikační platforma na období 2014-2020 sdružující
hlavní regionální partnery, kteří by společně měli řešit
využití finančních prostředků EU v období 2014-2020
v Libereckém kraji. ORREP začal pracovat jako
sekretariát Regionální stálé konference a zajišťuje
veškeré technické a organizační záležitosti. Kromě
organizačního zajištění činnosti této platformy se stal
koordinátorem a hlavním zpracovatelem regionálního akčního plánu libereckého kraje na období
2014-2020.

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 prostřednictvím
realizace Globálního grantu v Prioritní ose 1 - Počáteční vzdělávání a Prioritní ose 3 – Další vzdělávání,
a to v následujících oblastech podpory:

Liberecký kraj je také zapojen do přípravy programů
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská
republika a Česká republika - svobodný stát
sasko pro období 2014-2020. U česko – polského
programu je jedním z členů pracovní skupiny tzv. task
force. U česko – saského programu je k dispozici
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (národní orgán
Programu), který se na kraje obrací, pokud potřebuje
určité podklady a dokumenty z daného území.
druhou neméně významnou rolí je implementace
některých operačních programů (OP) vzdělávání
a konkurenceschopnost, Regionální operační
program NUTS II Severovýchod, (OP) přeshraniční
spolupráce ČR – Polsko, (OP) přeshraniční spolupráce ČR – Sasko, (OP) 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

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.2 Rovné příležitosti ve vzdělávání, 1.3 Další vzdělávání pracovníků
škol a školských zařízení, 3.2 Podpora nabídky
dalšího vzdělávání.
V letech 2008 – 2015 byla rozdělena částka přesahující 645 milionů korun mezi 185 projektů.
V roce 2014 Liberecký kraj v rámci globálního grantu
Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji
II. prováděl administrativní kontroly monitorovacích
zpráv projektů podpořených v první a druhé výzvě.
V oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání bylo v tomto období realizováno celkem 27 projektů, z toho 10 projektů podpořených v první výzvě
a 17 projektů podpořených ve výzvě druhé. Celkem
bylo profinancováno 27,5 mil. Kč. V rámci globálního
grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém
kraji II. provádí administrativní kontroly monitorovacích zpráv projektů podpořených v první a druhé
výzvě. V roce 2014 byly v realizaci 4 projekty z první
výzvy a 3 projekty z výzvy druhé. Tento globální grant
se zaměřuje na aktivity pro žáky se zdravotním postižením nebo sociokulturním znevýhodněním. Celkem
bylo profinancováno 10,9 mil. Kč. V rámci globálního
grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských
zařízení v Libereckém kraji II. provádí administrativní
kontroly monitorovacích zpráv projektů podpořených
v první a druhé výzvě. V roce 2014 bylo v realizaci
celkem 14 projektů. Jednalo se o 6 projektů z první
výzvy a 8 projektů z výzvy druhé. Celkem bylo profinancováno 8,9 mil. Kč. V roce 2014 ukončilo realizaci
14 projektů z globálního grantu Podpora nabídky
dalšího vzdělávání v Libereckém kraji. Ze třetí výzvy
ukončilo svou realizaci 5 projektů a v rámci čtvrté
výzvy byla ukončena realizace 9 projektů. Celkem
bylo profinancováno 18,4 mil. Kč.
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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). V roce 2014 se konalo poslední zasedání česko - saského Monitorovacího
výboru, na kterém se schvalovaly projekty. Celkem
bylo schváleno 17 projektů. Žadatel z Libereckého
kraje figuroval ve 3 projektech. V roce 2014 se konalo
poslední zasedání česko – polského Monitorovacího

výboru, který rozhodoval o schválení projektů.
Celkem bylo schváleno 13 projektů. Žadatelé z Libereckého kraje pro tento Monitorovací výbor žádné
projekty nepodali.
třetí základní postavení kraje vůči Evropské unii je
jeho role žadatele o dotace z evropských fondů.
Tu lze považovat za nejširší. Také v roce 2014 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 2014
tabulka uvádí přehled počtu dokončených projektů lk v roce 2014 dle operačních programů
Počet
projektů

název programu

celkové náklady
(kč)

celková dotace
(kč)

dotační fondy eU
Regionální operační program NUTS II Severovýchod

15

411 779 098

366 236 739

Operační program Životní prostředí

3

53 029 047

29 983 329

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

2

19 144 463

14 392 407

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR
– Svobodný stát Sasko

3

1 160 916

1 011 779

Program přeshraniční spolupráce Česko - Polsko

1

119 942

107 948

celkem

24

485 233 466

411 732 202

2. Projekty Libereckého kraje v současné době realizované
Navzdory konci programovacího období 2007 - 2013
je rok 2015 důležitý z hlediska dokončení řady
významných projektů Libereckého kraje. Tyto obsáhlé
a složité projekty jsou zpravidla realizované již více
let. Z těchto projektů lze jmenovat "Lůžkový hospic
Libereckého kraje" či projekty zaměřené na rekonstrukce silnic II. a III. tříd, "Transformace pobytového
zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p.o.", "Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji" či "Krajský standardizovaný projekt
Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje".
Zbývá také dokončit 7 projektů na zateplení budov
školských zařízení či projekt zaměřený na zkvalitnění
vzdělávacího systému v Libereckém kraji "Podpora
přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji".

Další významnou aktivitou odboru je poradenství při
vyhledávání vhodného dotačního titulu pro nejrůznější
projektové záměry.
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 je možné nalézt informace
o všech projektech, které jsou administrovány odborem regionálního rozvoje a evropských projektů.
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resort Školství, mlÁdeŽe a ZamĚstnanosti
Školství, mlÁdeŽ a ZamĚstnanost
Liberecký kraj byl v roce 2014 zřizovatelem 63 škol
a školských zařízení. Na území kraje však působilo
dalších více než 380 škol a školských zařízení jiných
zřizovatelů. Zatímco v mateřských školách a na
prvních stupních základních škol se počty dětí a žáků
postupně zvyšují, druhé stupně základních škol
a školy střední se nadále vlivem demografického vývoje potýkají s úbytkem žáků. Ve všech segmentech
vzdělávání se dlouhodobě projevuje nárůst individuální integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. V meziročním srovnání vývoje počtu žáků
v prvních ročnících středního vzdělávání lze vysledovat mírný pokles počtu žáků ve středním vzdělávání
oborů s výučním listem, naopak více žáků bylo meziročně přijato ke střednímu vzdělání s maturitou i do
oborů všeobecného, gymnaziálního vzdělávání.

finančně podporuje motivačními a prospěchovými stipendii žáky 13 tříletých řemeslných oborů. Devět
středních škol zapojených v programu čerpalo pro
potřeby stipendijního programu v roce 2014 celkem
2 092 400 Kč. Pod hlavičkou TECHyes se uskutečnil
od 16. do 18. října v prostorách liberecké areny osmý
ročník veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí
EDUCA 2014 MYJOB Liberec. Veletrhu se účastnilo
77 vzdělávacích institucí a 33 firem. Akci navštívilo za
celé tři dny konání přes 10 000 zájemců o práci
a vzdělávání. Vedle největšího veletrhu vzdělávání
a pracovních příležitostí v severních Čechách
EDUCA proběhly i tradiční regionální přehlídky středních škol, tzv. Burzy středních škol, v Jablonci nad
Nisou, Turnově a České Lípě. TECHyes rovněž podporoval zapojení středních škol do vzdělávacích projektů a oborových soutěží.

Resort školství, mládeže a zaměstnanosti v roce
2014 pokračoval v naplňování svých priorit ve vzdělávání, především kladl důraz na opatření zvyšující
kvalitu vzdělávání. Jedním z kroků k zajišťování kvality ve vzdělávání bylo jednotné přijímací řízení, které
Liberecký kraj uspořádal již po páté. Jednotné přijímací zkoušky byly realizovány prostřednictvím testů
z českého jazyka, matematiky a obecných studijních
předpokladů. Testováni byli uchazeči o obory středního vzdělání zakončené maturitní zkouškou, o obory
vzdělání s talentovou zkouškou a o obory nástavbového studia v denní formě vzdělávání. V rámci jednotných přijímacích zkoušek byla v roce 2014 poprvé
stanovena hranice úspěšnosti pro přijetí jako jedno
z kritérií přijímacího řízení, a to pro gymnázia čtyřletá
i víceletá (vyjma sportovních gymnázií). Hranice
úspěšnosti, které museli uchazeči dosáhnout, činila
35 % z celkového bodového maxima pro 4letá gymnázia a 40 % pro víceletá gymnázia, tedy 63 resp.
72 bodů z celkových 180. Do jednotných přijímacích
zkoušek bylo zapojeno celkem 36 škol zřizovaných
Libereckým krajem. Do oborů bez talentové zkoušky
bylo přihlášeno 2 776 uchazečů, kteří podali 4 038
přihlášek do oborů vzdělání, které byly do testování
zapojeny. Testování se účastnili uchazeči ve 42 oborech vzdělání. Do oborů s talentovou zkouškou (umělecké obory a sportovní gymnázia) bylo přihlášeno
193 uchazečů, kteří podali 205 přihlášek do 8 oborů
vzdělání. Liberecký kraj v roce 2014 jako jediný kraj
ověřoval znalosti, dovednosti a schopnosti rovněž
u uchazečů o obory s talentovou zkouškou.

Dotační fond Libereckého kraje v Programu resortu
školství, mládeže a zaměstnanosti rozdělil v roce
2014 v jedné výzvě téměř 2 miliony korun, a to po
milionu ve dvou podprogramech - 4.1 Podpora volnočasových aktivit a 4.5 Pedagogická asistence.
Celkem bylo přijato 192 žádostí o poskytnutí dotace
na projekty v celkovém objemu téměř 22 mil. Kč.
Zastupitelstvo Libereckého kraje vybralo k podpoře
63 projektů jednotlivých žadatelů. Ve své činnosti bylo
například podpořeno občanské sdružení DUHA, které
pomáhá dětem ze sociálně slabého prostředí, nebo
Základní škola Křižanská v Liberci získávající podporu na asistenta pedagoga.

Liberecký kraj i v roce 2014 pokračoval v realizaci
aktivit kampaně na podporu odborného vzdělávání
TECHyes. Stěžejní aktivitou je od roku 2010 Stipendijní
program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání, který

Ve spolupráci se školami a školskými zařízeními kraje
bylo v roce 2014 zorganizováno celkem 41 okresních
a 56 krajských postupových kol předmětových olympiád a uměleckých přehlídek vyhlášených MŠMT ČR.
Na realizaci postupových kol obdržel Liberecký kraj
z Rozvojového programu MŠMT „Podpora soutěží
a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok
2013/2014“ neinvestiční dotaci ve výši 1 095 000 Kč.
Liberecký kraj ze svého rozpočtu podpořil oblast péče
o talentovanou mládež částkou 120 tisíc Kč. Postupovými koly prošlo více než 17 tisíc žáků základních
a středních škol Libereckého kraje. V celostátním kole
reprezentovalo kraj 90 žáků. V listopadu 2014 se
uskutečnilo tradiční vyhlašování a oceňování nejúspěšnějších žáků v celostátních kolech soutěží za
uplynulý školní rok. Celkem 39 žákům základních
a středních škol kraje byly předány finanční odměny
v celkové částce 67 500 Kč za mimořádné úspěchy
a vynikající reprezentaci kraje.
Každoročně – v roce 2014 již po dvanácté – se pod
záštitou radní odpovědné za resort školství uskutečňuje společenské setkání představitelů samosprávy
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Libereckého kraje s pedagogickými pracovníky u příležitosti oslav Dne učitelů. Součástí slavnostního
setkání je oceňování přibližně dvaceti vybraných pedagogických pracovníků ze škol a školských zařízení
nacházejících se na území Libereckého kraje ve dvou
kategoriích: „Výrazný přínos pro rozvoj školství v Libereckém kraji“ a „Ocenění za dlouhodobou pedagogickou činnost“.

V květnu 2014 byla zahájena realizace projektu
Tvorba Strategie a Společného akčního plánu
v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji
financovaného z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost. Projekt je zaměřen na stanovení
rozvojových priorit a cílů Libereckého kraje v oblasti
vzdělávání, cestovního ruchu a sociálních služeb
v návaznosti na nové programové období EU 2014 – 2020.

V globálních grantech Libereckého kraje financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pokračovala administrace projektů,
na které byla v minulých letech rozdělena Libereckým
krajem částka přesahující 645 milionů korun.

V rámci udržitelnosti projektu Poradenství v Libereckém kraji byly financovány semináře a přednášky
z oblasti poradenství a péče o žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami, metodická setkání školních
metodiků prevence, logopedů aj.

Do druhé poloviny realizace vstoupil projekt Podpora
přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji, jehož cílem je zejména motivovat žáky
základních a středních škol ke studiu přírodovědných
a technických oborů. Na 29 partnerských SŠ bylo realizováno bezmála 70 kroužků různého zaměření,
školy realizovaly projektové dny pro základní školy,
exkurze do technických a přírodovědných expozic
a využívaly nově pořízené vybavení v hodnotě přesahující 19 000 000 Kč. Neméně důležitou aktivitou
projektu byl vznik tzv. metodických center, kde se
setkávají a sdílejí své zkušenosti pedagogové stejného zaměření. Projekt byl podpořen z Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Na provozní neinvestiční výdaje bylo školám a školským zařízením zřizovaných krajem poskytnuto více
než 273 milionů Kč. Dále bylo z rozpočtu kraje vyčleněno na investiční akce přes 17 mil. Kč. V roce 2014
byla provedena za více než 2 mil. Kč oprava dešťových svodů u objektu Centrum Králův Háj, který
využívá k odborné výuce Střední škola gastronomie
a služeb v Liberci. Dále byla poskytnuta dotace ve
výši 1 mil. Kč na opravu podlahy tělocvičny Gymnázia
v Mimoni. Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola v Liberci obdržela
dotaci ve výši 591 tis. Kč na částečnou výměnu oken
a rovněž z rozpočtu kraje v roce 2014 dostalo Gymnáziu Dr. Antona Randy v Jablonci nad Nisou 2 mil. Kč
na opravu střechy tělocvičny.

Projekt TECHup pro žáky ZŠ - OA Česká Lípa

Burza středních škol v České Lípě

Oceňování žáků úspěšných v celostátních a mezinárodních soutěžích a přehlídkách
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resort doPravY
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 nejnovějších

údajů poskytnutých Centrem dopravního výzkumu
v Brně dosahuje částky 19,44 mil. Kč, morální cenu
nelze kvantifikovat vůbec. V roce 2014 zahynulo na
silnicích Libereckého kraje 28 osob při 3 572 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 2014
dopravní nehody

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Česká Lípa

2 012

1 922

1 737

1 276

971

910

1 052

1 173

1 098

Jablonec nad Nisou

1 758

1 593

1 309

753

669

655

621

621

612

Liberec

3 389

3 329

2 962

1 751

1 632

1 535

1 721

1 532

1 376

Semily

1 405

1 149

1 080

586

592

520

465

462

486

liberecký kraj

8 564

7 993

7 088

4 366

3 864

3 620

3 859

3 788

3 572

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 2014 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 více než
771 km (37,18 %) silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji
je hodnoceno jako havarijní a u přibližně 295 km
(14,17 %) 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 51 % silnic II. a III.
třídy v nevyhovujícím nebo dokonce havarijním stavu.
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Stav povrchu vozovek silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji v letech 2008 až 2014
stav povrchu vozovek
(délka v km)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Výborný

364,414

526,163

447,169

230,197

183,551

190,748

164,797

Dobrý

579,403

383,528

397,198

566,456

574,652

554,159

580,211

Vyhovující

251,254

358,625

399,604

283,428

250,478

245,938

264,481

Nevyhovující

546,774

401,759

425,999

357,561

338,109

306,471

294,304

Havarijní

357,871

421,327

423,428

656,164

746,418

779,823

771,814

celkem

2 099,716

2 091,402

2 093,398

2 093,806

2 093,208

2 077,139

2 075,607

Rozdělení stavu povrchu vozovek silnic II. a III. třídy ve vybraných obcích
v Libereckém kraji v roce 2014
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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 vyžadovalo 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 byla spoluúčast
kraje 50 % celkových způsobilých výdajů v prvním
kole dotačního programu. V roce 2014 byly dokončeny čtyři velké liniové projekty o celkových nákladech 610 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. 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 a byla
získána dotace ve výši cca 72 % celkových uznatelných nákladů. Tyto akce budou dokončeny v roce
2015. Celkové náklady na výše uvedené akce činí cca
548 mil. Kč. Liberecký kraj získal na tyto akce dotaci
ve výši cca 393 mil. Kč.
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 pozemní
komunikace ve vlastnictví Libereckého kraje. Část
pozemních komunikací, která byla poškozena povodněmi v roce 2013, byla poškozena i povodní v roce 2010.
S odstraňováním povodňových škod začal Liberecký
kraj již v roce 2013, kdy po prvotním odstranění

následků povodní (popadané stromy a větve na silnicích,
úklidy vyplavené zeminy, atd.) začala především projektová příprava jednotlivých akcí. V roce 2013 bylo
v souvislosti s červnovými povodněmi zaplaceno
celkem 9 045 311,50 Kč, z čehož podíl zaplacených finančních prostředků Libereckým krajem činil
1 356 812,50 Kč. Samotné stavební práce na odstraňování následků povodní v převážné většině začaly
až v roce 2014. Celková částka zaplacených finančních prostředků na povodňové škody v roce 2014
činila 160 722 324,44 Kč. Podíl Státního fondu
dopravní infrastruktury na odstraňování povodňových
škod z roku 2013 v roce 2014 činil 135 383 000,- Kč.
Liberecký kraj ze svých zdrojů alokoval na neutralizaci povodňových škod 25 339 324,44 Kč. Další vydatnou finanční pomocí pro Liberecký kraj byl rovněž
Fond solidarity Evropské unie, ze kterého obdržel
Liberecký kraj dotaci v celkové výši 18 480 210,93 Kč.
Dále částka ve výši 1 442 167,- Kč byla pokryta pojistným plněním.
V roce 2015 má Liberecký kraj ze Státního fondu
dopravní infrastruktury přislíbenu finanční pomoc ve
výši 187,6 mil. Kč na opravu silnic II. a III. tříd. Z těchto
finančních prostředků, které budou navýšeny ještě
o 15 % z důvodu nutné spoluúčasti Libereckého kraje
(celkem více než 220 mil. Kč) může a bude Liberecký
kraj financovat opravy a rekonstrukce silnic II. a III. tříd,
a to včetně mostů a propustků. Dále by v roce 2015
mělo být dokončeno odstraňování povodňových škod
z roku 2013, kde jsou plánovány opravy na 4 úsecích
silnic v předpokládané hodnotě ve výši 13 mil. Kč.
Dokončeny také budou liniové projekty na krajských
silnicích, které byly poškozeny povodní v roce 2010.
Konkrétně se jedná o silnice II/592 Chrastava – Mníšek,
II/290 Frýdlant – Raspenava – Hejnice. V poslední
řadě bude probíhat rekonstrukce v celkovém finančním
objemu cca 300 mil. Kč z Regionálního operačního
programu NUTS II. Severovýchod.
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 2014 byla rozpočtována částka ve výši téměř
626,941 mil. kč (včetně účelové dotace z md
ve výši cca. 92,565 mil. kč), která byla vyplacena
celkem 12 dopravním společnostem, na základě
uzavřené smlouvy o závazku veřejné služby s libereckým krajem, na úhradu ztráty plynoucí
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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. Od poloviny prosince 2014
začala na základě úspěšně zakončeného výběrového
řízení provozovat společnost Vogtlandbahn-GmbH
spěšné vlaky na lince RegionalExpres 2 Žitava – Liberec.
Liberecký kraj tak v roce 2014 objednával dopravní
obslužnost vlaky regionální dopravy u 3 dopravních
společností na základě celkem 5 smluv (2 s Českými
dráhami, 2 se společností Vogtlandbahn-GmbH
a jednu se společností GW Train Regio a.s.) v objemu
3,802 mil. km.

provozováním drážní, tramvajové a autobusové
dopravy. cestující veřejnosti bylo za rok 2014
nabídnuto 17,154 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

Zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje - celkem, rok 2014
Počet obyvatel
kraje

Počet
obcí

Zajištění DO
vlakem
i autobusem

X

S

N

Zajištění DO
pouze autobusem

X

S

N

Zajištění DO
pouze vlakem

X

DO veřejnou
dopravou
nezajištěna vůbec

S

N

X

S

N

29

20

0

36

26

Počet obcí
438 594

215

92

64

73

123

86

96

0

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

Cyklistická doprava

Hlavní cíl dopravní politiky kraje

V průběhu roku 2014 odbor dopravy začal spolu
s partnery v území připravovat přeshraniční investiční
projekt „Kolem kolem Jizerek“ z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
2014 – 2020 - projekt se zaměřením na cyklistické
zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví v oblasti
Jizerských hor. Cílem projektu bude vytvořit okruh,
který bude obcházet Jizerské hory a umožňovat
poznání jejich atraktivit cyklistům z obou stran hranice. Vedoucím partnerem projektu bude Euroregion
Nisa, do přípravy projektu na české straně jsou
zapojeni následující partneři: Euroregion Nisa,
Liberecký kraj, Frýdlant v Čechách, Hrádek nad
Nisou, Chotyně, Bílý Kostel, Chrastava, Liberec,
Vratislavice nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Lučany
nad Nisou, Smržovka. Na PL straně zajišťuje koordinační aktivity polský Euroregion Nisa. Realizace
projektu je zamýšlena v průběhu let 2016 a 2017.
Dále byly zahájeny práce na koncepčním dokumentu
Program rozvoje Libereckého kraje na roky 2015
až 2020, včetně akčního plánu. Schvalování dokumentu se předpokládá v roce 2015.

Kvalitní dopravní infrastruktura, optimalizovaná dopravní obslužnost území s ohledem na životní prostředí, napojení Libereckého kraje na republikovou
a evropskou dopravní síť, zkvalitnění stávající
dopravní infrastruktury jako prostředku rozvoje dalších oblastí společenského života, především ekonomického rozvoje, cestovního ruchu, zemědělství
a venkova, maximální možné vyrovnání rozdílů
v úrovni dopravní infrastruktury mezi oblastmi v kraji
a optimalizování dopravní obslužnosti území veřejnou
dopravou.
Třináctým rokem byla aktualizována „analýza stavu
dopravy na území libereckého kraje“, která je
k nahlédnutí na www.kraj-lbc.cz.
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resort sociÁlních vĚcí
oddělení sociální práce
V rámci metodické a kontrolní činnosti zajišťuje
procesy koordinace postupu sociálních pracovníků
a sociálních kurátorů pro dospělé na svém území, činí
kroky ke sjednocení způsobu uplatňování známých
metod sociální práce, za tím účelem provádí analýzu
a vyhodnocení míry implementace a úrovně metod
sociální práce, kontroluje výkon státní správy v této
oblasti. Na oddělení je zařazen krajský protidrogový
koordinátor, který se podílí na přípravě Národní strategie protidrogové politiky, metodicky vede své partnery
na obcích s rozšířenou působností a spolupracuje
s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky
a ostatními organizacemi zabývajícími se touto problematikou. Oddělení zajišťuje i činnost koordinátora
národnostních menšin a cizinců, 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. Krajský koordinátor
pro záležitosti národnostních menšin a cizinců se pravidelně zúčastňoval jednání vytvořených skupin
Lokálního partnerství ve Velkých Hamrech, Ralsku
a v Mikroregionu Frýdlantsko, v případě potřeby se
jednání účastnili i jiní pracovníci oddělení. Významným mezníkem pro práci ve vyloučených lokalitách
bylo podepsání Memoranda o spolupráci mezi Libereckým krajem a Agenturou pro sociální začleňování.
Oddělení dále zajišťuje výkon agendy sociálně-právní
ochrany dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, je prováděna 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. Oddělení realizuje dva
projekty financované z prostředků Evropského sociálního fondu – projekt IP 5 Podpora a rozvoj služeb

v sociálně vyloučených lokalitách Libereckého kraje,
v rámci kterého byly podpořeny sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež a terénní programy ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách LK a projekt Podpora
standardizace orgánu sociálně právní ochrany Krajského úřadu Libereckého kraje, v rámci kterého
se mimo jiné podařilo zpracovat a zveřejnit zásadní
dokument – Standardy kvality sociálně-právní ochrany
dětí KÚ LK.

oddělení sociálních služeb
V souvislosti s přechodem odpovědnosti za financování regionálních sociálních služeb z Ministerstva
práce a sociálních věcí na Liberecký kraj byla vytvořena síť sociálních služeb, která představuje služby,
jež mají být financovány. Celý proces je legislativně
ukotven zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, v paragrafu 101a. Síť sociálních služeb bude do budoucna aktualizována
a doplňována podle vývoje situace v našem kraji.
V rámci výkonu přenesené působnosti, v souladu se
zákonem o sociálních službách a zákonem o státní
kontrole, byly prováděny kontroly plnění podmínek
stanovených pro registraci u poskytovatelů sociálních
služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci.
V rámci výkonu samostatné působnosti oddělení
sociálních služeb zajišťuje metodické vedení osmnácti zařízení sociálních služeb, jichž je kraj zřizovatelem. Pro zařízení Domov pro osoby se zdravotním
postižením Mařenice, příspěvková organizace, které
je zapojeno do celorepublikového procesu transformace pobytových sociálních služeb realizovaného
v rámci pilotního projektu MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“ byla zahájena výstavba
nových objektů pro osoby se zdravotním postižením
v běžné zástavbě ve Cvikově a v Novém Boru.
V roce 2014 vznikla pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením, která řeší problematiku osob
se zdravotním postižením a pracovní skupina Senioři.
Pracovní skupiny jsou složeny ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb i organizací, jejichž činnost
se dotýká sociální problematiky a ze zástupce Krajského úřadu Libereckého kraje. Členové pracovní
skupiny zjišťují a analyzují potřeby cílové skupiny,
vyjadřují se k rozvojovým aktivitám, spolupracují na
analytické i strategické části Střednědobého plánu
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rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje. V roce
2014 byla zrealizována výstavba chráněného bydlení
v zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková
organizace, Hodkovice nad Mohelkou, a rekonstrukce
stávajícího objektu vč. výstavby výtahu – vše za významného finančního příspěvku od UMÚN (Umělci
malující ústy a nohama). V Centru denních služeb
Jedličkova ústavu v Liberci, který se již více než sto
let stará o zdravotně handicapované děti a dospělé,
se podařilo za přispění sponzorů vybudovat multismyslovou místnost „SNOEZELEN“.

v roce 2014 byly realizovány tyto významné akce
a činnosti:
- Velikonoční trhy - výstava a prodej výrobků ze zařízení
sociálních služeb Libereckého kraje dne 9. 4. 2014
v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje
- Víkendové setkání pěstounských rodin
– 19. – 21. 9. 2014
- Setkání k Mezinárodnímu dni seniorů 26. 9. 2014
- Vánoční trhy - výstava a prodej výrobků ze zařízení
sociálních služeb Libereckého kraje dne 26. 11. 2014
v prostorách Krajského úřadu Libereckého kraje

Pěstounské setkání

Multismyslová místnost

Hudební festival národnostních menšin
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mimoresortní odborY
odbor sPrÁvní, PrÁvní a kontrolY
správní odbor
Správní odbor v roce 2014 vykonával svěřené pravomoci v oblasti přenesené působnosti výkonu státní
správy podle Organizačního řádu Krajského úřadu
Libereckého kraje - agendu matrik a státního občanství, slavnostní obřady složení státoobčanského slibu
před ředitelem KÚ, výpisy z matriční spisovny; vidimace a legalizace, změny jména a příjmení, ověřování dokladů do ciziny, agendu veřejných sbírek
a veřejnoprávních smluv, odvolací přestupkovou
agendu a řízení o rušení místa trvalého pobytu,
agendu krajského živnostenského úřadu (kontroly
v oblasti cen a regulace reklamy a odvolací agendu
v řízeních vedených obecními živnostenskými úřady),
odvolací agendu podle zákona o obcích, rozhodování
podle zákona 106/1999 Sb., atd. Zajišťovali jsme průběh voleb do Evropského parlamentu, do obecních
zastupitelstev a voleb do senátu. V roce 2014 jsme
se opět soustředili především na naplňování vize
správního odboru a celého krajského úřadu: aby byl
výkon veřejné správy co nejkvalitnější nejen na krajském úřadě, ale také a možná především na všech
215 obcích LK. Prováděli jsme rozsáhlou odbornou
pomoc a metodickou činnost vůči obecním úřadům
v rámci Liberecké kraje, protože naším základním
východiskem je postupně sjednocovat výkon jednotlivých správních činností na všech správních úřadech
v LK. Proto byly organizovány semináře, prováděny
kontroly a dohlídky, osobní konzultace, byly vypracovány či doplněny písemné metodické příručky atd.,
v tomto trendu budeme pokračovat i v dalších letech.
V průběhu roku jsme připravili návrhy připomínek ke
značnému počtu návrhů nejrůznějších právních předpisů, když kraj je oficiálním připomínkovým místem
v rámci mezirezortního připomínkového řízení.

odbor kontroly
Odbor kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje
v roce 2014 provedl celkem 434 kontrol, z toho 368
kontrol v rámci výkonu přenesené působnosti a 66
kontrol v rámci výkonu samostatné působnosti. Tyto
kontroly byly provedeny v souladu v radě kraje schválenými „Plány kontrolní činnosti“ a to vždy na
příslušná pololetí roku 2014.
v přenesené působnosti odbor kontroly provedl
v prvním pololetí roku 2014 celkem 212 přezkoumání
hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí a to

dle ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 420/2004 Sb.
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném
znění. Odbor kontroly jednotlivá přezkoumání zabezpečil v zákonem stanoveném termínu a dle vypracovaného časového plánu, jenž byl předán MF ČR.
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno u:
• 190 obcí z celkového počtu 215,
• 22 dobrovolných svazků obcí z celkového počtu 26.
Ve druhém pololetí roku 2014 provedl odbor kontroly
celkem 156 dílčích přezkoumání hospodaření obcí
a dobrovolných svazků obcí v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 zákona č. 420/2004 Sb. Dílčí přezkoumání hospodaření bylo provedeno v tomto
rozsahu:
• 134 obcí
• 22 dobrovolných svazků obcí.
Jednotlivé kontroly ÚSC a DSO byly provedeny na
základě žádostí doručených od ÚSC a DSO. Kontroly byly provedeny celkem 10 kontrolory včetně
vedoucího oddělení vnější a vnitřní kontroly a vedoucí odboru kontroly. Pro zabezpečení objektivity,
nezávislosti a zamezení podjatosti jednotlivých
kontrolorů a kontrolních skupin, jsou v pravidelných tříletých cyklech jednotliví kontroloři a kontrolní skupiny u přezkoumávaných Úsc a dso
obměňováni. Ze strany odboru kontroly KÚ LK je tak
zabezpečeno dodržování ustanovení §5 odst. 1-8 zákona č.420/2004Sb. a metodického doporučení MF
ČR. Nedílnou součástí je kromě provedení vlastního
přezkoumání hospodaření ze strany kontrolorů i poskytování metodické pomoci jednotlivým územně
samosprávným celkům.
v samostatné působnosti provedl odbor kontroly
v roce 2014 celkem 66 kontrol. Jednalo se vždy o veřejnosprávní kontroly na místě a to dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě. Z celkového počtu 66 kontrol bylo provedeno
20 kontrol příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Liberecký kraj, 2 kontroly odborů KÚ LK na
úseku evidence grantů, 35 kontrol čerpání dotací
a 9 kontrol dotací z Fondu solidarity EU. Dále se kontroloři účastnili jako členové kontrolních skupin i dalších kontrolních akcí.
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Při prvotních finančních kontrolách bylo zjištěno celkem 59 nedostatků. V případě zjištěných nedostatků
byla vždy přijata nápravná opatření, ve čtyřech případech byla nařízena následná kontrola plnění nápravných opatření k ověření správnosti přijetí a plnění
nápravných opatření.

o zákazu pochůzkového a podomního prodeje
(ochrana a bezpečnost občanů).
Právní odbor taktéž eviduje a vyřizuje petice a stížnosti doručené kraji. Za rok 2014 bylo vyřízeno
celkem 6 petic a 64 stížností.

Odbor kontroly KÚ LK kromě vlastní kontrolní činnosti
zajišťuje i monitorovací činnost pro mF Čr. Koordinuje a zpracovává roční zprávu o výsledcích finančních kontrol ve spolupráci s územně samosprávnými
celky Libereckého kraje v rámci Modulu ročních zpráv
(intranetový programový software MF ČR), kterou doručuje MF ČR ve stanoveném termínu včetně komentáře a tabulkových přehledů dle vyhlášky č. 416 / 2004 Sb.,
v platném znění, dle níž se provádí zákon o finanční
kontrole ve veřejné správě č. 320/2001 Sb., v platném
znění. V roce 2014 odbor kontroly zpracoval za Liberecký kraj „Hodnotící zprávu k výsledkům kontrol
výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům
krajů“, kterou předložil MV ČR a kterou následně projednala Vláda ČR v souhrnném dokumentu.
V rozsahu své působnosti poskytoval odbor kontroly
i konzultační a metodickou činnost pro odbory KÚ LK
a to zejména při výkonu veřejnosprávních kontrol na
místě, dále ve spolupráci s ekonomickým odborem
a resortními odbory poskytoval i konzultační a metodickou pomoc příspěvkovým organizacím, územně
samosprávným celkům a dobrovolným svazkům obcí
Libereckého kraje.

Právní odbor
Právní odbor se člení na právní oddělení a oddělení
dozoru a legislativy.
Právní oddělení v roce 2014 zajišťovalo servis pro
orgány kraje v rámci jeho samosprávných činností.
Tato agenda zahrnovala především vydávání stanovisek k nejrůznějším právním předpisům, nejčastěji
k zákonu o krajích a k zákonu o střetu zájmů, a posuzování smluv a jejich evidence. Právní oddělení zaevidovalo v roce 2014 více jak 3000 smluv, které kraj
uzavřel. Vedle toho právní oddělení zastupovalo kraj
nebo krajský úřad ve více jak 30 nařízených jednání
u soudu.
oddělení dozoru a legislativy v roce 2014 vykonávalo především přenesenou působnost. V oblasti
místních poplatků působilo jako odvolací orgán a poskytovalo obcím metodickou pomoc ke sjednocení
procesních postupů. Dále zajišťovalo výkon dozoru
nad vydáváním a obsahem nařízení obcí a poskytovalo
metodickou pomoc zejména při vydávání nařízeních
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PŘehled PŘísPĚvkovÝch orGaniZací
libereckého kraje k 31. 12. 2014
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

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

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

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

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

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

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

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

Gymnázium, Frýdlant, mládeže 884,
příspěvková organizace
Mládeže 884, 464 01 Frýdlant

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

Gymnázium ivana olbrachta, semily,
nad Špejcharem 574, příspěvková organizace
Nad Špejcharem 574, 513 01 Semily
Gymnázium, turnov, jana Palacha 804,
příspěvková organizace
Jana Palacha 804, 511 01 Turnov
Gymnázium dr. antona randy,
jablonec nad nisou, příspěvková organizace
Dr. Randy 4096/13, 466 01 Jablonec nad Nisou
Gymnázium a střední odborná škola, jilemnice,
tkalcovská 460, příspěvková organizace
Tkalcovská 460, 514 01 Jilemnice
Gymnázium a střední odborná škola pedagogická,
liberec, jeronýmova 425/27, příspěvková organizace
Jeronýmova 425/27, 460 07 Liberec
obchodní akademie, Česká lípa,
náměstí osvobození 422, příspěvková organizace
náměstí Osvobození 422, 470 01 Česká Lípa

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
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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 škola a mateřská škola, liberec,
na bojišti 15, příspěvková organizace
Na Bojišti 15, 460 10 Liberec
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 odborná škola, liberec,
jablonecká 999, příspěvková organizace
Jablonecká 999, 460 04 Liberec
Základní škola a mateřská škola logopedická,
liberec, příspěvková organizace
E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec
Základní škola a mateřská škola pro tělesně
postižené, liberec, lužická 920/7,
příspěvková organizace
Lužická 920/7, 460 01 Liberec
Základní škola, jablonec nad nisou, liberecká
1734/31, příspěvková organizace
Liberecká 31, 466 01 Jablonec nad Nisou
Základní škola a mateřská škola při dětské
léčebně, cvikov, Ústavní 531,
příspěvková organizace
Ústavní 531, 471 54 Cvikov
Základní škola a mateřská škola při nemocnici,
liberec, husova 357/10, příspěvková organizace
Husova 357/10, 460 01 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

střední průmyslová škola technická,
jablonec nad nisou, belgická 4852,
příspěvková organizace
Belgická 4852, 466 01 Jablonec nad Nisou

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

střední škola řemesel a služeb, jablonec nad nisou,
smetanova 66, příspěvková organizace
Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou

Základní škola, nové město pod smrkem,
textilanská 661, příspěvková organizace
Textilanská 661, 463 65 Nové Město pod Smrkem

střední škola gastronomie a služeb, liberec,
dvorská 447/29, příspěvková organizace
Dvorská 447/29, 460 05 Liberec V

Základní škola, turnov, sobotecká 242,
příspěvková organizace
Sobotecká 242, 511 01 Turnov

střední škola, lomnice nad Popelkou,
antala staška 213, příspěvková organizace
Antala Staška 213, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Základní škola a mateřská škola, jilemnice,
komenského 103, příspěvková organizace
Komenského 103, 514 01 Jilemnice

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

Základní škola speciální, semily, nádražní 213,
příspěvková organizace
Nádražní 213, 513 01 Semily
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dětský domov, Česká lípa, mariánská 570,
příspěvková organizace
Mariánská 570, 470 01 Česká Lípa

centrum vzdělanosti libereckého kraje,
příspěvková organizace
Masarykova 18, 460 01 Liberec

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

Odbor sociálních věcí

dětský domov, Základní škola a mateřská škola,
krompach 47, příspěvková organizace
Čp. 47, 471 57 Krompach
dětský domov, dubá - deštná 6,
příspěvková organizace
Deštná 6, 472 01 Doksy
dětský domov, jablonec nad nisou, Pasecká 20,
příspěvková organizace
Pasecká 20, 466 02 Jablonec nad Nisou
dětský domov, Frýdlant, větrov 3005,
příspěvková organizace
Větrov 3005, 464 01 Frýdlant
dětský domov, semily, nad Školami 480,
příspěvková organizace
Nad Školami 480, 513 01 Semily
domov mládeže, liberec, Zeyerova 33,
příspěvková organizace
Zeyerova 33, 460 38 Liberec
dům dětí a mládeže větrník, liberec 1,
riegrova 16, příspěvková organizace
Riegrova 16, 460 01 Liberec 1
Pedagogicko-psychologická poradna,
Česká lípa, havlíčkova 443,
příspěvková organizace
Havlíčkova 443, 470 01 Česká Lípa

jedličkův ústav, příspěvková organizace
Lužická 7, 460 01 Liberec
centrum intervenčních a psychosociálních služeb
libereckého kraje, příspěvková organizace
Tanvaldská 269, 463 11 Liberec
domov pro osoby se zdravotním postižením
mařenice, příspěvková organizace
Mařenice 204, 471 56 Mařenice
domov sluneční dvůr, příspěvková organizace
Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí
denní a pobytové sociální služby,
příspěvková organizace
Hradecká 2905, 470 06 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
domov důchodců rokytnice nad jizerou,
příspěvková organizace
Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
domov důchodců jablonecké Paseky,
příspěvková organizace
ul. V. Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou

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

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

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

domov pro seniory vratislavice nad nisou,
příspěvková organizace
U Sila 321, 463 11 Liberec

Pedagogicko-psychologická poradna, semily,
nádražní 213, příspěvková organizace
Nádražní 213, 513 01 Semily

domov důchodců Český dub,
příspěvková organizace
Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub
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domov důchodců jindřichovice pod smrkem,
příspěvková organizace
Jindřichovice pod Smrkem 238,
463 66 Jindřichovice pod Smrkem
dům seniorů liberec-Františkov,
příspěvková organizace
Domažlická 880/8, 460 10 Liberec
domov raspenava, příspěvková organizace
Fučíkova 432, 463 61 Raspenava
aPoss liberec, příspěvková organizace
Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec
domov a centrum aktivity, příspěvková organizace
Liberecká 451, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
domov a centrum denních služeb
jablonec nad nisou, příspěvková organizace
U Balvanu 2, 466 01 Jablonec nad Nisou

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

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

Odbor životního prostředí a zemědělství
středisko ekologické výchovy libereckého kraje,
příspěvková organizace
Oldřichov v Hájích 5, 463 31 Oldřichov v Hájích

Odbor kultury, památkové péče
a cestovního ruchu
krajská vědecká knihovna v liberci,
příspěvková organizace
Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec
severočeské muzeum v liberci,
příspěvková organizace
Masarykova 437/11, 460 01 Liberec
oblastní galerie liberec,
příspěvková organizace
Masarykova 723/14, 460 01 Liberec
vlastivědné muzeum a galerie v České lípě,
příspěvková organizace
náměstí Osvobození 297/1, 470 34 Česká Lípa
muzeum Českého ráje v turnově,
příspěvková organizace
Skálova 71, 511 01 Turnov
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slovo Ředitele krajského ÚŘadU lk
Oblíbené byly také kurzy měkkých dovedností,
např. prezentační a manažerské dovednosti a efektivní komunikace ve veřejné správě.

vážení přátelé,
krajský úřad je výkonným orgánem kraje. Plní úkoly
v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem
a napomáhá činnosti výborů a komisí. V přenesené
působnosti vykonává státní správu v rozsahu vyplývajícím ze zákona o krajích a podle zvláštních
zákonů. Krajský úřad Libereckého kraje měl ke konci
roku 2014 celkem 400 systemizovaných pracovních
míst, z toho 33 pracovních míst hrazených mimo rozpočet Libereckého kraje, většinou z evropských projektů.
Krajský úřad se dlouhodobě aktivně zaměřuje na zvyšování kvality poskytovaných služeb. Směřuje tak
k naplnění vize úřadu – být respektovanou, otevřenou
a důvěryhodnou institucí, která poskytuje kvalitní
služby a přispívá ke stabilitě a rozvoji kraje.
V roce 2014 jsme dosáhli řady úspěchů, z nichž mezi
největší patří získání ocenění eXcelentní orGaniZace. Tuto cenu jsem se svými kolegy převzal
25. listopadu 2014 v rámci 20. ročníku Národní ceny
kvality ČR ve Španělském sále Pražského hradu.
Zároveň jsme získali i mezinárodní ocenění EFQM
(European Foundation for Quality Management)
recognised for excellence 4 star. Krajský úřad
Libereckého kraje se tak stal historicky prvním
úřadem v rámci České republiky, který takováto
ocenění získal podle Modelu excelence EFQM.

Úspěšně na úřadě pokračuje také projekt „Rozvoj
e-Governmentu v Libereckém kraji“, který je také spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem tohoto
projektu je modernizace územní veřejné správy
v Libereckém kraji a zefektivnění služeb veřejné
správy prostřednictvím vyššího využití informačních
a komunikačních technologií v území. Modernizací
chce Liberecký kraj zjednodušit a zrychlit výkon
veřejné správy pro občany, podnikatele, příspěvkové
organizace a obce. Přínosem pro tyto cílové skupiny
bude např. hostovaná elektronická spisová služba
pro obce, příspěvkové organizace, vznik jednotné
platformy pro důvěryhodné ukládání dokumentů,
digitalizace významných dokumentů či knih ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou, úspora
nákladů spojených s manipulací s dokumenty v listinné podobě. Vytvořením digitální mapy veřejné
správy Libereckého kraje se usnadní správa a dostupnost základních referenčních a tematických prostorových dat a poskytování garantovaných informací
o území. Realizací tohoto projektu dojde ke zvýšení
kvality a rychlosti služeb občanům poskytovaných
krajem a obcemi s rozšířenou působností.

Mgr. René Havlík,
ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje

V letech 2013 a 2014 realizoval krajský úřad projekt
s názvem Dalším krokem ke kvalitě, který byl financován z OP LZZ společně s krajským rozpočtem. Uvedeného projektu se zúčastnili všichni zaměstnanci
krajského úřadu a zaměstnanci vybraných obcí Libereckého kraje. V projektu byla nabídka kurzů, které se
zabývaly finančním plánováním, právem a legislativou, a to zejména novým občanským zákoníkem,
pracovním právem, zákonem o obcích, o krajích
a o úřednících územních samosprávných celků.
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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 2014
systemizované pracovní pozice úřadu k 31. 12. 2014

Počet

ředitel krajského úřadu

1

vedoucí odboru

16

vedoucí oddělení

52

zaměstnanec realizující projekty EU

33

zaměstnanec obslužných profesí

21

ostatní zaměstnanci

277

celkem

400

celkový fyzický počet zaměstnanců úřadu k 31. 12. 2014 byl 387
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nové pracovní poměry, fluktuace a nemocnost

Počet

počet vyhlášených výběrových řízení

74

počet uzavřených nových pracovních poměrů

36

míra fluktuace zaměstnanců

7,03 %

nemocnost zaměstnanců

1,96 %

Ukončené pracovní poměry

Počet

uplynutím doby určité

7

dohodou o rozvázání pracovního poměru

7

zrušením pracovního poměru ve zkušební době

3

odchodem do starobního důchodu

4

ukončením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

1

výpovědí ze strany zaměstnance

5

celkem

27

Platové ukazatele

Počet

průměrná platová třída

10,17

průměrný platový stupeň

8,49

průměrný základní platový tarif

20.889,- Kč

průměrný osobní příplatek

6.025,- Kč

průměrný příplatek za vedení

5.852,- Kč

průměrný plat včetně odměn

30.463,- 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

188.440,- Kč

vzdělávání vedoucích úředníků

0

11.740,- Kč

průběžné vzdělávání „z prostředků kraje“
průběžné vzdělávání „z prostředků EU“
celkem

1.016.174,- Kč
972
1012

1.183.743,- Kč
2.400.097,- Kč
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kontaktní údaje
Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
IČ: 70891508
Tel.: +420 485 226 111
Fax: +420 485 226 444
E-mail: info@kraj-lbc.cz

www.kraj-lbc.cz
Výroční zpráva Libereckého kraje za rok 2014
Vydal: Liberecký kraj
Náklad: CD – 150 ks
Vydání této výroční zprávy nebylo ověřeno auditorem.

