Resort – Ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky | 1

Rok 2022
v Libereckém kraji

© Liberecký kraj 2022
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PŘEDSTAVENÍ KRAJE
 Liberecký kraj je svou rozlohou druhým nejmenším krajem
České republiky – rozloha kraje je 3 163 km²;
 Liberecký kraj tvoří celkem čtyři okresy – Česká Lípa, Jablonec
nad Nisou, Liberec, Semily, 215 obcí, z toho 39 měst;
 Liberecký kraj je jednou z nejstarších částí evropské pevniny;
 nejvyšším bodem v kraji je krkonošský Kotel (1 435 m n. m.);
 nejníže položené místo kraje se nachází 208 m n. m. (v místě,
kde řeka Smědá opouští území ČR);
 v Libereckém kraji leží nejstarší chráněná krajinná oblast ČR;
 mezi osobnostmi, které se v Libereckém kraji narodily, můžeme najít například Ferdinanda Porscheho, Daniela Swarovski,
Vlastu Buriana, Ivana Olbrachta, Jiřího Harcubu, Stanislava Libenského, Medu Mládkovou, Jana Patočku nebo Gabrielu Soukalovou a Daniela Matejču;
 v Liberci najdete nejstarší zoo na území bývalého ČSR (otevřená roku 1904).
CO KRAJ ZAJIŠŤUJE
 hospodaří s příjmy ve výši 13,78 mld. Kč;
 rozděluje finanční prostředky z Dotačního fondu Libereckého
kraje v objemu 110,8 mil. Kč;
 administruje veřejné zakázky, na kterých kraj v roce 2022 ušetřil 129 mil. Kč;
 pečuje o nemovitosti v majetku Libereckého kraje v hodnotě
17,12 mld. Kč;
 zřizuje 89 příspěvkových organizací, do jejichž fungování investuje 1,55 mld. Kč.
PODPORUJE TISÍCE OSOB ROČNĚ
V SOCIÁLNÍ OBLASTI
 finančně podporuje 17 příspěvkových organizací a 226 sociálních služeb, do jejichž fungování investuje 1,55 mld. Kč;
 2 500 lůžek sociální péče a prevence v Libereckém kraji;
 2 800 zaměstnanců pracuje v sociálních službách zřizovaných
Libereckým krajem.
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ZŘIZUJE ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
– 8 MATEŘSKÝCH ŠKOL, 10 ZÁKLADNÍCH ŠKOL
37 STŘEDNÍCH ŠKOL
A 6 VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL
 15 597 žáků a studentů navštěvuje mateřské,
základní, střední, vyšší odborné a přípravné
školy zřizované Libereckým krajem;
 v krajem zřizovaných školách pracuje 2 854 zaměstnanců;
 zajišťuje 4 školské pedagogicko-psychologické poradny,
5 speciálně pedagogických center, 7 dětských domovů;
 podporuje pravidelnou činnost dětí a mládeže ve sportovních klubech, sportovní areály a sportovní infrastrukturu.
UDRŽUJE 2 063 KM SILNIC II. A III. TŘÍDY
A 646 MOSTŮ
 podporuje dopravní obslužnost v kraji částkou
826 mil. Kč a koordinuje železniční, autobusovou
i tramvajovou dopravu. Celkem Liberecký kraj objednal 19,38 mil. km v drážní a autobusové dopravě.
ZAJIŠŤUJE ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY
PROSTŘEDNICTVÍM
 krajských nemocnic v Liberci, Turnově, Frýdlantu a České Lípě, dále v Jilemnici a Semilech;
 zdravotnické záchranné služby LK, která v roce 2022 obnovila vozový park o 4 nové vozy pro lékaře v setkávacím systému, 1 vozidlo pro zajištění hromadných neštěstí a sanity RZP;
 pohotovostních služeb pro děti a dospělé, včetně
denní a večerní zubní pohotovosti pro veřejnost;
 hospicové a paliativní lůžkové péče v Hospici sv. Zdislavy.
PODPORUJE ZÁCHRANU PAMÁTEK
A ROZVÍJÍ CESTOVNÍ RUCH
 stará se o své příspěvkové organizace (Krajská vědecká
knihovna v Liberci, Oblastní galerie Liberec, Severočeské
muzeum v Liberci, Muzeum Českého ráje v Turnově, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě a od 1. 1. 2022
i Botanická zahrada Liberec – LK, p. o. a Zoo Liberec);
 pořádá oblastní soutěže a uděluje regionální ocenění, která mají podpořit lokální řemeslo a taktéž zachovat tradiční zručnost v Libereckém kraji (např. Mistr tradiční rukodělné výroby a Kniha roku Libereckého kraje);
 uspořádal 17 presstripů pro influencery a novináře z ČR a zahraničí;
Představení kraje | 5

 rozvíjí značku Křišťálové údolí (Crystal
Valley);
 prostřednictvím dotačních fondů
a individuálních dotací přispívá na průzkumy a obnovy kulturních památek.
SPOLUPRACUJE S AGRÁRNÍMI
A EKOLOGICKÝMI
ORGANIZACEMI
 eviduje a pomáhá sanovat ekologické
zátěže;
 podporuje lesnictví a myslivost;
 ochraňuje 42 maloplošných chráněných území;
 pomůže uspořádat během roku desítky akcí a soutěží zaměřených na ekovýchovu a podporu zemědělství;
 podporuje činnosti pro zadržení vody
v krajině a v urbanizovaném území;
 podporuje předcházení vzniku odpadů a činnosti Potravinové a Nábytkové
banky.
PODPORUJE MÍSTNÍ PRODUKTY,
SLUŽBY A FIRMY
 zastupuje čtyři značky LK, které reprezentují regionální potravinu, regionální
produkt či regionální službu;
 koordinuje a administruje 86 projektů za 6,2 mld. Kč z fondů EU, rozdělil
154,3 mil. Kč v rámci programu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji III, celkem již
bylo vyměněno 6 100 kotlů;

 rozvíjí a podporuje působnost podnikatelského inkubátoru Lipo.ink, projekty
1012plus a Liberecký kraj sobě;
 ve spolupráci s 1012plus.cz pořádá
žákovskou soutěž Bussinestalent, do níž
se přihlásilo 180 žáků, a soutěž pro střední a vysoké školy Liberec IDEATHON
2022;
 pečuje o kraj v rámci programu Zdravý Liberecký kraj a místní Agenda 21,
prostřednictvím kterého se zapojuje
do kampaní Den Země, Evropský týden
mobility, Dny čistého ovzduší apod.;
 v programu OBCHŮDEK 2021+ podporuje 42 venkovských prodejen.

Partnerské regiony
KANTON ST. GALLEN, ŠVÝCARSKÁ
KONFEDERACE
www.sg.ch

Spolupráce mezi Libereckým krajem a kantonem St. Gallen probíhá na základě společné dohody formou výměnných studijních
pobytů, jejichž úkolem je přenos zkušeností a know-how. Projekty plánované pro rok 2021 se kvůli koronavirové pandemii odložily na rok 2022. Koncem roku 2021 se stihly uskutečnit studijní
pobyty libereckých knihovníků, starostek a starostů v kantonu
St. Gallen.
DOLNOSLEZSKÉ VOJVODSTVÍ, POLSKÁ REPUBLIKA

STARÁ SE O BEZPEČNOST
OBČANŮ LIBERECKÉHO
KRAJE A JE SOUČÁSTÍ
KRIZOVÉHO ŠTÁBU
 při živelných pohromách koordinuje
bezpečnostní opatření a ochranu občanů;
 podporuje dobrovolné hasiče i výcvik
některých profesionálních hasičů, kteří
reprezentují Liberecký kraj ve sportu za
hranicemi České republiky.
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www.umwd.dolnyslask.pl

Oboustranná dohoda mezi Libereckým krajem a Dolnoslezským
vojvodstvím o regionální spolupráci 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, životní prostředí, cestovní ruch,
školství, krizové řízení atd.) a to jak na úrovni Euroregionu Nisa
v rámci pracovních skupin, tak přímo obou samospráv. Ve dnech
7.–8. září 2021 byli představitelé Libereckého kraje hosty na
30. mezinárodním ekonomickém fóru v polské Karpaczi, kde se
zaměřili na téma uhlí, doprava, kultura i pandemie koronaviru.
ZEMSKÉ ŘEDITELSTVÍ SASKO,
SVOBODNÝ STÁT SASKO
www.sachsen.de

V dubnu 2006 bylo podepsáno Společné prohlášení o spolupráci mezi Libereckým krajem a toho času Vládním prezidiem Dresden – nyní Zemské ředitelství Sasko (Svobodný stát Sasko). Jako
v případě Polska se řeší oblasti, které vyplývají z těsného sousedství a to jak na úrovni Euroregionu Nisa v širším rámci pracovních
skupin, tak na úrovni obou samospráv. Nejedná se pouze o spolupráci se Zemským ředitelstvím Sasko, ale i jinými příslušnými
subjekty nacházejícími se na území Svobodného státu Sasko.
Projekty plánované pro rok 2021 se kvůli koronavirové pandemii
odložily na 2022.
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VINNYCKÁ OBLAST, UKRAJINA
www.vin.gov.ua

Během oficiální návštěvy Vinnycké oblasti v Libereckém kraji
v termínu 17.–20. dubna 2017 byla uzavřena dohoda o spolupráci. Při návštěvě čelních představitelů kraje na srpnových Dnech
Ukrajiny Liberecký kraj partnerské oblasti věnoval humanitární
pomoc pro zdravotnická zařízení ve Vinnycké oblasti. Šlo o 2 000
kusů obličejových masek vyrobených z nanovláken, které představují vysoce účinnou ochranou před viry.
LUBUŠSKÉ VOJVODSTVÍ, POLSKÁ REPUBLIKA
www.lubuskie.pl

Představitelé Lubušského vojvodství oslovili hejtmana Libereckého kraje s žádostí o spolupráci v srpnu 2017. Ve dnech 22.–23.
června 2018 se konaly Dny Lubušského vojvodství, během nichž
podepsal hejtman kraje s maršálkem vojvodství dohodu o spolupráci. Kvůli koronavirové pandemii se v roce 2021 osobní setkání
nekonala.
KRAJSKÉ SYMBOLY
Vzhled znaku a vlajky Libereckého kraje vzešel z rukou heraldika
Jana Tejkala. Znak i vlajka jsou určeny pro oficiální prezentaci kraje. Nejčastěji zobrazovaným komunikačním prvkem Libereckého
kraje je logotyp. Jeho autorem je grafik Jiří Chalupa. Úpravu logotypu v roce 2020 provedl Jan Zeman. Liberecký kraj i krajský
úřad začaly používat samotný symbol v kombinaci s dalšími texty,
které konkretizují užití, ale stále zde zůstává sounáležitost s Libereckým krajem.

Původní verze
z roku 2006
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Železniční skvosty
Libereckého kraje – technické zajímavosti na
železničních tratích
LUŽICKÉ HORY
NÁDRAŽÍ V ČESKÉ LÍPĚ

Nádraží prošlo rozsáhlou rekonstrukcí,
díky které se celé nástupiště posunulo
blíže k městu a vznikl tu podchod pod
kolejištěm. Na první pohled zaujme prolamovaná střecha nádraží, která mu dodává unikátní vzhled.

ocelového mostu s klenutými oblouky
trvala jeden rok. Most byl smontován
ze tří částí. Je dlouhý 209 metrů a vysoký 24 metrů. Kousek od něj se nachází
železniční zastávka, původně stanice Zahrádky, která vyhrála v roce 2009 anketu
Nejhezčí nádraží roku.
ŽELEZNIČNÍ STANICE KŘIŽANY

ŽELEZNIČNÍ VIADUKT
NAD OSADOU KARBA

Železniční stanice Křižany je nevyšším
bodem Severočeské transverzálky.

Trasa železnice poblíž České Lípy byla
původně plánována přes přírodní rezervaci Peklo, pro nesouhlas veřejnosti, vlastivědného spolku a majitele pozemků
hraběte Kinského ale došlo k přepracování plánu a stavbě viaduktu, který údolí
překlenul nad osadou Karba. Výstavba

Tento viadukt jednoznačně patří k nejfotografovanějším technickým památkám
v kraji. Právem je zapsán v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek
České republiky.

ŽELEZNIČNÍ VIADUKT NOVINA

Původní verze
z roku 2020
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SKLÁŘSKÁ LOKÁLKA – ŠENOVKA

Zajímavostí je, že jednou z podmínek
pro vznik této lokálky byl závazek k vybudování nové sklárny. Jednalo se tak
o finančně velmi náročný projekt, který
ale tehdejší vedení města i zdejší průmyslníci jednoznačně podpořili. Díky tomu
se v únoru 1886 uskutečnilo slavnostní
otevření zdejší železnice, kterou pomáhali budovat italští řemeslníci.
O 17 let později byla dráha prodloužena
náročným terénem přes Prácheň a Nový
Oldřichov do České Lípy. V roce 1979
bohužel provoz na této trati skončil. Po
letech byl však obnoven a nyní je lokálka z České Kamenice do Kamenického
Šenova soukromou dráhou, tedy jednou
z mála soukromých železnic v České republice.
ŽITAVSKÁ ÚZKOROZCHODNÁ DRÁHA

Na nádraží v Bertsdorfu, které si zachovalo svůj vzhled z 30. let, se trať dělí
na dvě větve, z nichž první směřuje na

Oybin a druhá do Jonsdorfu. Můžete tu
proto vidět unikátní souběžný rozjezd
dvou parních lokomotiv.
ZÁPAD LUŽICKÝCH HOR

Trať z České Lípy do Jedlové byla zprovozněna roku 1869 jako součást mezistátního spojení mezi Rakouskem
a Saskem. Její výstavba byla pro tehdejší
konstruktéry velkou výzvou. Česká severní dráha se tehdy svou náročností
řadila hned za alpské tratě.
MÁCHŮV KRAJ
Výstavba České severní dráhy, nebo
chcete-li nordbánky, byla silně podporována hrabětem Arnoštem Františkem
Waldsteinem, který měl své sídlo na
zámku v Mnichově Hradišti a který byl
činný v podnikání. Díky jeho iniciativě
dnes tato trať prochází Doksy, kde mu
byla, jako poděkování, postavena speciální valdštejnská čekárna.

ČESKÝ RÁJ
Depo Turnov je od roku 2021 zapsáno
jako kulturní památka. Skládá se z lokomotivní remízy, železniční točny, vodojemu, vodního jeřábu a popelové jámy
v kolejišti.

a klene se nad údolím řeky Mohelky ve
výšce 32 metrů. Osobitost této technické památky spočívá v uspořádání oblouků, které není běžné u nás, ani ve světě.
Šest z osmi oblouků je ve dvou řadách
nad sebou.

ŽELEZNIČNÍ
TRAŤ PARDUBICE–LIBEREC

ČÁST TRATI HRADEC KRÁLOVÉ –
TURNOV

ŘÍKOVSKÉ TUNELY

Přijedete-li vlakem od Jičína, budete do
nádraží zajíždět úvratí. To znamená, že
těsně před koncem cesty vlak změní
směr jízdy, aby se mohl dostat na správnou kolej.

Nejobtížnější část stavby na trati Pardubice–Liberec byl úsek ze Semil do
Železného Brodu. Nachází se tu strmé
skalní stěny, které tvoří kaňon řeky Jizery. V tomto obtížném terénu se nachází
4 tunely, kterým se říká Říkovské. Jejich
celková délka je 743 metrů.
SYCHROVSKÝ TUNEL

Nejdelší tunel této tratě měří 639 metrů. Byl ražen souběžně z obou stran
a v době své výstavby byl nejdelší v Čechách.
ŽELEZNIČNÍ MOST U SYCHROVA

Tento most byl vybudován v letech
1857–1859 na trati Pardubice–Liberec.
Má osm oblouků o rozpětí 9,5 metrů
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ŽELEZNIČNÍ TRAŤ MLADÁ BOLESLAV –
LOMNICE NAD POPELKOU

Díky této trati poznáte krásy jihovýchodní části Českého ráje. Vlaky začaly z Mladé Boleslavi do Sobotky jezdit v roce
1905, o rok později začaly zajíždět dál do
Staré Paky.
TRAŤ ŽELEZNÝ BROD – TANVALD

Železniční trať Železný Brod – Tanvald
byla vybudována jako odbočka z hlavní
trati Pardubice–Liberec. Důvodem k výŽelezniční skvosty Libereckého kraje | 11

stavbě byl velký zájem tanvaldských průmyslníků. Trať vede náročným terénem
v údolí řeky Kamenice. Pravidelný provoz byl zahájen v červenci 1875. V době
výstavby si žádný z projektantů neuměl
představit, že by trať z Tanvaldu pokračovala dál do hor. Kořenovská Zubačka,
jež je nejstrmější tratí v republice, svůj
provoz zahájila až o 27 let později.
JIZERSKÉ HORY
Železniční most v Rychnově u Jablonce
nad Nisou s devíti kamennými oblouky
byl postaven v letech 1858–1859 na trati
Pardubice–Liberec a jedná se o nejstarší
památku železničního stavitelství v Libereckém kraji.
ŽELEZNIČNÍ TRAŤ
LIBEREC–TANVALD–HARRACHOV

Důvodem vybudování železnice byla
přeprava uhlí z tehdejšího Pruska.
První vlaky z Liberce do Jablonce nad
Nisou vyjely v roce 1888, následně byl
zprovozněn úsek do Tanvaldu, na který
v roce 1902 navázala již zmíněná Zubačka. Z pruské strany od 20. let pomáhala
vlakům elektřina. Elektrifikovaná trať se

KOŘENOVSKÁ ZUBAČKA

Úsek mezi Tanvaldem a Kořenovem byl uveden do provozu v červnu 1902 a v roce 1992
byl prohlášen Ministerstvem kultury České republiky za kulturní památku.
Na necelých sedmi kilometrech tu vlaky nastoupají úctyhodných 235 výškových metrů
a maximální stoupání až 58 ‰ z Dolního Polubného do Kořenova, je největším v České
republice. Trať je proto vybavena ozubnicí – odtud název Zubačka. Někdy se můžete
setkat i s milým názvem Polubenka, které trati vymysleli místní železničáři.
ŽELEZNIČNÍ TRAŤ LIBEREC–ČERNOUSY

Účelem vybudování trati byl záměr propojení Saska s Rakouskem.
Naproti Frýdlantskému nádraží vzniká obnova části úzkokolejky, která odkazuje na již
zrušenou lokálku Heřmanička, která vedla z Frýdlantu do Heřmanic a následně přes Bogatyniu do sousední Žitavy.
LINKA RASPENAVA – BÍLÝ POTOK

bohužel do dnešní doby nezachovala. Po druhé světové válce bylo vedení
sovětskou armádou zcela odstraněno
a odvezeno jako válečná kořist.
Železniční viadukt ve Smržovce je impozantní viadukt, který italští mostaři
postavili z jizerské žuly, byl do provozu
uveden v roce 1894. Tvoří ho devět oblouků, které celkem měří 123,5 metrů.
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Regionální trať měřící 6,4 kilometru byla vybudována z důvodu nedostatečného spojení
místních továren s již existující stanicí v Raspenavě. Po druhé světové válce se rozšířilo
využití zprvu průmyslové trati o přepravu osob. Tu využívali nejen turisté mířící do Jizerských hor, ale také poutníci, jejichž cílem byl kostel Navštívení Panny Marie v Hejnicích.
KRKONOŠE
Nádraží v Martinicích v Krkonoších z roku 1871 je unikátní hned v několika směrech. Je
nejvýše položeným na trati a zároveň je také kulturní památkou. K řízení železničního
provozu se zde stále používají dnes již ojedinělá mechanická návěstidla.
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Úvodní slovo hejtmana
Libereckého kraje
Vážení obyvatelé Libereckého kraje,
rok se s rokem sešel a opět nastává čas, kdy všichni bilancujeme, ohlížíme se do minulosti a přemýšlíme o tom, jaký byl ten rok, který již téměř uplynul. Nyní držíte v rukou zbrusu
novou ročenku, která předchozích dvanáct měsíců hodnotí z celé řady hledisek. Ať už
to je oblast ekonomiky, dopravy, zdravotnictví, školství, sociálních věcí anebo rozvoje
regionu, ve kterém spolu žijeme.
Stejně jako těch pár předchozích, ani tento rok nebyl právě snadným. Sotva jsme se dokázali vypořádat s neviditelným nepřítelem jménem COVID–19 a už se zdálo, že se svět
vrátí zpátky do podoby před koronavirovou pandemií, zasáhla nás, kteří žijeme v srdci
Evropy, rána v podobě ruské agrese proti suverénnímu státu Ukrajina. Jen pár stovek
kilometrů od našich hranic se rozhořel ozbrojený konflikt, jehož následky ovlivňují naše
každodenní životy.
Naší morální povinností je pomáhat slabším a utlačovaným. Proto jsme hned v prvních
dnech pružně a rychle reagovali a ihned shromažďovali a vysílali do naší partnerské
ukrajinské Vinnycké oblasti, válkou zle sužované, kamiony s humanitární pomocí. Mimoto jsme bezprostředně založili transparentní bankovní účet, kam bylo možno na pomoc Ukrajině přispět penězi. V neposlední řadě jsme prostory v areálu krajského úřadu,
v nichž dříve lékaři očkovali proti smrt roznášejícímu viru z Číny, během několika málo
dnů proměnili v Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině.
Každodenní chod Libereckého kraje se však nezastavil a my nadále intenzivně pracujeme na záměrech, které jsme si předsevzali, neboť jsou zároveň závazkem vůči vám,
občanům, kteří jste v nás, krajské radní a zastupitele, vložili svoji důvěru.
Za zásadní považuji též dosažení dohody mezi Českou republikou a Polskem ohledně těžby v hnědouhelném dole Turów a jejích negativních dopadů na obyvatele měst a vesnic
v okolním regionu. Jsem rád, že jsme se vrátili k jednacímu stolu a po letech náročných
vyjednávání našli racionální řešení. Díky této dohodě získal kraj téměř 900 mil. Kč. Ty jsou
určeny na nové zdroje vody, ale i na sledování kvality ovzduší, úrovně hluku, prašnosti
a poklesu terénu na česko-polské hranici.
Mezi významné projekty rovněž patří převod liberecké botanické a zoologické zahrady
na Liberecký kraj. Oběma organizacím to umožní do budoucna dále se rozvíjet a posilovat jejich význam coby institucí nadregionálního významu. Zahájili jsme taktéž stavbu
parkovacího domu, který ulehčí dolnímu centru krajské metropole. S ním do budoucna
souvisí i vybudování náplavky v blízkosti sídla Krajského úřadu Libereckého kraje.
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Považuji za důležité dál pokračovat i v přípravách stavby Centra urgentní medicíny při
Krajské nemocnici Liberec, jež poskytne pacientům dostupnou a kvalitní lékařskou péči
odpovídající standardům současné doby.
To vše se nám podařilo i díky tomu, že jsme měli k dispozici dostatek financí. A to zejména proto, že dlouhodobě usilujeme o vyrovnaný rozpočet. Jsem rád, že Liberecký kraj
dlouhodobě – a v současných složitých časech obzvlášť – umí hospodařit vyrovnaně,
rozumně a s opatrností dodržuje všechna pravidla péče řádného hospodáře.
Navíc jsme mohli z vyšších daňových příjmů v sumě bezmála 300 mil. Kč s předstihem
doplatit úvěr, který si Liberecký kraj vzal v roce 2006 na rekonstrukce komunikací ve
svém vlastnictví.
Jednou z komplikací, s níž jsme se museli vypořádat, byla energetická krize vyvolaná
hlavně vojenskou invazí Ruska na Ukrajině. Bez ohledu na to je však naší povinností
zajistit provozní financování veřejných služeb, za které je kraj odpovědný, včetně předpokládaného pokrytí zvýšených nákladů. Prioritou pro nás je, aby fungovaly dopravní
obslužnost v regionu a provoz ve všech příspěvkových organizacích, v domovech pro
seniory, v ústavech sociální péče, v kulturních institucích, ve zdravotnictví a školách a to
včetně nákladů na energie.
O většině dalších investic budeme rozhodovat podle aktuálních daňových příjmů, které
budeme znát na začátku roku 2023.
Milí přátelé, všem nám přeji do budoucna jen to dobré, především zdraví a také hodně
štěstí. Budeme ho v novém roce všichni společně potřebovat.
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje
VÝBORY ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE
dopravy | finanční | hospodářského, regionálního rozvoje a rozvoje venkova | kontrolní | kultury, památkové péče a cestovního ruchu | pro tělovýchovu a sport |
pro výchovu vzdělávání a zaměstnanost | sociálních věcí | zdravotnictví | životního prostředí a zemědělství
KOMISE ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE
architektů a urbanistů | pro adaptaci na změnu klimatu | pro komunikaci s veřejností | pro
Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, p. o. | pro Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o. |
pro nakládání s nemovitým majetkem kraje | pro národnostní menšiny, cizince a sociální
začleňování | pro Oblastní galerii Liberec, p. o. | pro Severočeské muzeum v Liberci, p. o. |
pro Vlastivědné muzeum a galerii v České Lípě, p. o. | protidrogová | Rada pro výzkum,
vývoj a inovace Libereckého kraje | Regionální stálá konference Libereckého kraje |
Revitalizace Ralska
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HEJTMAN LK

Rada a Zastupitelstvo
LIBERECKÉHO KRAJE
2020–2024

Tomáš Hocke
SLK

Josef Horinka
SLK

Josef Chuchlík
ANO

Markéta Khauerová
SLK

Jaroslav Knížek
ANO

Květa Vinklátová
SLK

Jaroslav Kořínek
SLK

Libor Křenek
SPD

Michal Kříž
ANO

Radek Lípa
SLK

Jiří Löffelmann
SLK

Roman Baran
ANO

František Lufinka
SLK

Lena Mlejnková
SLK

Vít Němeček
ODS

Šárka Prachařová
ANO

Anna Provazníková
SLK

RADA LK

Martin Půta
SLK

Zbyněk Miklík
PIR

Dan Ramzer
ODS

Petr Tulpa
SLK

Vladimír Richter
ODS

Jiří Ulvr
SLK

Václav Židek
PIR

Vladimír Boháč
SLK

Martin Brož
ANO

Michael Canov
SLK

Markéta Červinková
SLK

Jiří Čeřovský
ODS

Stanislav Říha
ANO

Vladimír Stříbrný
SLK

Michal Švarc
SPD

Jan Tempel
PIR

Miroslav Tůma
ANO

Daniel David
SLK

Jaroslav Demčák
SLK

Věnceslava Drábková
SPD

Jaromír Dvořák
SLK

Roman Hejna
ANO

Jarmila Valešová
PIR

Jitka Volfová
ANO

Daniela Weissová
PIR

Eva Zbrojová
SLK

Petr Židek
ODS

ZASTUPITELSTVO LK

Jan Sviták
SLK
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Resort HEJTMANA
PODAŘILO SE NÁM

DOPRAVA
 využít dotace ve výši 165 mil. Kč ze
státního fondu dopravní infrastruktury;
 dokončit rekonstrukce krajských silnic
v celkové hodnotě téměř 122 mil. Kč;
 podpořit rozvoj cyklodopravy částkou
přesahující 25 mil. Kč;
 zajistit preventivní programy pro žáky
středních škol na téma bezpečné chování v silničním provozu;
 zajistit pro mladé a začínající motocyklisty kurzy bezpečného ovládání motocyklu.
EKONOMIKA
 uspořit 129 mil. Kč na veřejných zakázkách;
 schválit vyrovnaný rozpočet kraje na
straně zdrojů i výdajů i přes nepříznivou
situaci v důsledku přetrvávající koronavirové epidemie na počátku roku;
 zajistit finanční prostředky v Dotačním fondu kraje s částkou 110,8 mil. Kč
ihned na začátku roku a umožnit tak podávání žádostí o finanční prostředky z 36
dotačních programů.
ŠKOLSTVÍ
 vzdělávat ve školním roce 2021/2022
celkem 15 597 dětí, žáků a studentů
v mateřských základních, středních
a vyšších odborných školách;
 poskytnout odbornou péči 2 915 klientům ve speciálně pedagogických centrech a 8 998 v pedagogicko-psychologických poradnách;
 podpořit 27 škol v rámci dotačního
programu Specifická primární prevence rizikového chování, který je zaměřen
na prevenci vůči šikaně, závislostem
apod. částkou 695 760 Kč;
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MARTIN PŮTA
 v rámci projektu Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji 7 bylo
podpořeno více než 1 000 dětí z rodin
v hmotné nouzi.
SOCIÁLNÍ VĚCI
 převést dvě příspěvkové organizace
na nového zřizovatele – statutární město
Liberec a to Dům seniorů Liberec – Františkov a Domov pro seniory Vratislavice
nad Nisou. Od 1. 1. 2022 spadá tedy pod
odbor sociálních věcí 17 příspěvkových
organizací;
 podpořit sociální služby v základní síti
sociálních služeb kraje částkou 30 mil. Kč
z rozpočtu kraje oproti 17 mil. v roce
2021;
 podpořit 226 sociálních služeb v základní síti sociálních služeb kraje částkou
916 916 165 Kč z rozpočtu kraje a z prostředků MPSV;
 podpořit finančně oblast protidrogové politiky částkou 5 tis. Kč, integraci
národnostních menšin a cizinců částkou
1 093 tis. Kč, oblast rodinné politiky částkou 500 tis. Kč a činnost osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany
dětí částkou 550 tis. Kč;
 pokračovat v projektu Pravidla, která
Vás chrání aneb bezpečný život cizince v Libereckém kraji dalším dotiskem
preventivní brožury pro cizince zejména
v ukrajinštině;
 významnou měrou se zapojit do činnosti Krajského asistenčního centra
pro pomoc Ukrajině (KACPU) a navazujícími aktivitami v rámci oddělení pomáhat lidem prchajícím před válečným
konfliktem na Ukrajině.

HEJTMAN LIBERECKÉHO KRAJE

Zvolen za hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK). Dříve působil
jako starosta města Hrádek nad Nisou. Má ženu Sylwii a tři dcery.
Naděje není to přesvědčení, že něco dobře
dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu
na to, jak to dopadne.
Václav Havel

¼+420 485 226 300 | º martin.puta@kraj-lbc.cz | Ôhejtman.kraj-lbc.cz
ROZVOJ
 dokončit realizaci dalších 9 projektů
spolufinancovaných z fondů EU o celkovém objemu výdajů 525,3 mil. Kč;
 v projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III podepsat smlouvy na
celou alokaci včetně navýšení o celkovém objemu 154,3 mil. Kč na výměnu
1 340 neekologických kotlů;
 založit platformu Digitalizace v Libereckém kraji, jejímž smyslem je podpořit
inovační podnikání a digitalizaci veřejné
správy v kraji.
KULTURA
 z dotačního fondu podpořit celkovou
částkou 10 mil. Kč obnovu 43 kulturních
památek;
 vypsat dva infrastrukturní dotační
programy zaměřené na potřeby v ces-

tovním ruchu s celkovou finanční alokací 3 mil. Kč;
 dokončit převod Zoo Liberec a Botanické zahrady Liberec – LK, p. o. na Liberecký kraj.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
A ZEMĚDĚLSTVÍ
 podpořit zadržování vody v krajině (26
projektů za 12,48 mil. Kč), zemědělství,
včelařství a lokální produkci (24 projektů
za 3,8 mil. Kč), předcházení vzniku odpadů (10 žádostí za 1,16 mil. Kč) a enviromentální vzdělávání, výchovu a osvětu
(16 projektů za 1,6 mil. Kč);
 založit Fond malých projektů Turów,
ze kterého jsou podporovány enviromentální projekty na česko-polském pomezí v okolí dolu Turów.
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ZDRAVOTNICTVÍ
 investovat do zdravotnictví částku
419,129 mil. Kč;
 zmodernizovat vozový park Zdravotnické záchranné služby LK o 4 nové vozy
pro lékaře v setkávacím systému, 1 vo-

zidlo pro zajištění hromadných neštěstí
a sanity RZP;
 opětovně podpořit Horskou službu
finanční částkou 200 tis. Kč na nákup
zdravotnického materiálu.

JAN SVITÁK
STATUTÁRNÍ NÁMĚSTEK HEJTMANA

Žije ve Vesnici roku 2016, obci Prysk, kde byl v letech 2002
až 2020 starostou. Od mládí jsou jeho největšími koníčky motocyklový sport, cyklistika a běh.
Každá změna, i změna k lepšímu, je vždy
doprovázena nedostatky a nepohodlím.
Arnold Bennett

Resort
DOPRAVY
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
 výdaje na dopravní obslužnost:
826 mil. Kč;
 počet kilometrů v drážní a autobusové dopravě: 19,38 mil.
PODAŘILO SE NÁM

 podpořit formou dotací dopravní výchovu na dětských dopravních hřištích
v Libereckém kraji;
 podpořit projekt Markétina dopravní
výchova na základních školách;
 zajistit preventivní programy pro žáky
středních škol na téma bezpečné chování v silničním provozu;
 zajistit pro mladé a začínající motocyklisty kurzy bezpečného ovládání
motocyklu;
 zajistit kurzy bezpečné jízdy pro mladé a začínající řidiče, nově také kurzy
bezpečné jízdy pro ženy v Libereckém
kraji;
 smluvně zajistit železniční dopravu
u mezikrajských linek pro období 2022–
2031 ve spolupráci se sousedními kraji;
 dokončit projekt mezikrajských autobusových linek mezi Libereckým, Středočeským krajem a Prahou, jehož cílem je
oboustranné zlepšení dopravní dostup20 | Resort dopravy

¼ +420 485 226 343 | ºjan.svitak@kraj-lbc.cz | Ôjansvitak.kraj-lbc.cz
nosti za pomoci páteřních regionálních
linek. Linky zajišťují přepravu v relacích:
 Praha–Mělník–Česká Lípa–Nový Bor–Cvikov/
Varnsdorf;
 Praha–Mělník–Doksy–Jablonné v Podještědí;
 Praha–Mladá Boleslav–Mnichovo Hradiště–Liberec (vybrané spoje prodlouženy na Frýdlantsko);
 Praha–Jablonec nad Nisou–Tanvald–Harrachov–
Rokytnice nad Jizerou;
 Praha–Mladá Boleslav–Turnov–Harrachov;
 Praha–Mladá Boleslav–Turnov–Semily–Vysoké
nad Jizerou;
 Praha–Mladá Boleslav–Turnov–Semily–Jilemnice–Vítkovice–Horní Mísečky.
 převzetí linkové dopravy v oblasti
Českolipsko vnitřním dopravcem;
 zahájit provoz mobilní aplikace Idolka;
 dokončit Koncepci turistické dopravy
a stanovit strategii rozvoje dopravy v oblasti turistických a nostalgických linek;
 operativně pomoci uprchlíkům
z Ukrajiny v době vypuknutí válečného
konfliktu (zavedení dočasné přepravy
zdarma, pomoc při zajištění dopravy
v rámci Libereckého kraje, osvěta v rámci informování o výhodách IDOL a zajištění Opuscard).

PRACUJEME NA

 stabilizaci veřejné dopravy a řešení
problematických bodů souvisejících
s důsledky válečného konfliktu a energetické krize (dopad růstu ceny dopravního výkonu na financování dopravy);
 smluvním zajištění Jizerskohorské železnice po roce 2026;
 projektu modernizace odbavovacích
systémů, jehož cílem je rozšířit platební
možnosti ve veřejné dopravě o mobilní
aplikaci, e-shop a platbu bankovní kartou (současně s tímto systémem budou
zavedeny také papírové přestupní jízdenky s 2D kódem);
 rozvoji mobilní aplikace Idolka;

 spolupráci resortu dopravy s oddělením cestovního ruchu, a to jak v oblasti
společné přípravy turistických balíčků
a propagačních materiálů, tak v oblastech přípravy propagace turistických
cílů na vozidlech linkové dopravy;
 postupném rozvoji dopravní obslužnosti v oblasti turistických nabídek, včetně rozšíření spolupráce s tzv. zájmovými
spolky zajišťujícími nostalgické jízdy
historickými vozidly;
 propagaci IDOL prostřednictvím polepů na dopravních prostředcích.
ODBOR SILNIČNÍHO
HOSPODÁŘSTVÍ
PODAŘILO SE NÁM

 dokončit rekonstrukce krajských silnic
v celkové hodnotě téměř 122 mil. Kč;
 letos budou dokončeny rekonstrukce
krajských silnic za dalších 110 mil. Kč;
 zapojit dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 165 mil. Kč,
letos budou dokončeny rekonstrukce
silnic a mostů spolufinancované ze Státního fondu dopravní infrastruktury v celkové hodnotě 309 mil. Kč
 dokončit akce financované z Integrovaného operačního programu v celkové
hodnotě téměř 551 mil. Kč;
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Spojení

Vyhledání nejrychlejšího spojení
a vhodné jízdenky pro vámi
zvolenou trasu.

www.idolka.cz

Zakupte a aktivujte
jízdenky
Rychlý nákup jízdenek.

Nakupujte jízdenky s možností
aktivace až v případě potřeby.
Zakoupit si můžete až 10 jízdenek
najednou.

Mapa

Zobrazení zastávek
a kontaktních míst.
Vyhledávání nejbližší zastávky
podle GPS zaměření.

Správa účtu

Kompletní informace o účtu
včetně možností nastavení
jednotlivých funkcí, tarifu
pro doporučení jízdenek či uložení
platební karty pro nákup jízdenek.

Mobilní aplikace
Integrované dopravy
Libereckého kraje

PRACUJEME NA

 přípravě a realizaci dalších akcí spolufinancovaných z Integrovaného operačního programu na nové plánovací období 2021–2027;
 projektové přípravě dalších rekonstrukcí silnic a mostů;
 přípravě projektu napojení Průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35;
 přípravě projektu napojení Průmyslové zóny Sever v Liberci na silnici I/35;
 přípravě projektů páteřních cyklotras a úseků segregovaných bezpečných cyklopropojení v souladu s Cyklostrategií 2021+.
DALŠÍ UKAZATELE

 délka silniční sítě ve vlastnictví kraje 2 063 km;
 průměrná známka stavu vozovek II. třídy je 2,58, zlepšení oproti loňsku z 2,71;
 průměrná známka stavu vozovek III. třídy je 3,07, zlepšení oproti loňsku z 3,17.
Stav silnic II. třídy

Stav silnic III. třídy

VÝBORNÝ

90

260

DOBRÝ

192

480

VYHOVUJÍCÍ

88

168

Upozornění na novinky a aktuality
v dopravě.

NEVYHOVUJÍCÍ

66

215

HAVARIJNÍ

51

453

S aktivovanou jízdenkou
můžete okamžitě vyrazit

CELKEM KM

487

1576

Aktuality

Naskenuj mě!

 připravit projektové dokumentace na opravy krajských silnic v hodnotě 320 mil. Kč;
 dokončit velkoplošné opravy a rekonstrukce krajských silnic v celkové délce 64 km
podpořit projektování a realizaci projektů v oblasti cyklodopravy částkou 25 mil. Kč.

Jízdenka začíná platit
60 sekund po aktivaci.
Kontroluje se QR kód
nebo grafický obrazec.*

 počet mostů ve vlastnictví kraje 646, z toho téměř 14 % je ve velmi špatném nebo
havarijním stavu (stupeň IV a VII na sedmistupňové škále);
 160 mostů starších než 80 let a 93 mostů starších než 100 let.

*Pozn.: Postupný
přechod z grafiky
na QR kódy u všech
dopravců.

Jízdné až o 20 % levněji
než při platbě hotovostí

24hodinová jízdenka
po celé síti IDOL jen s Idolkou
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Nárok na zlevněné
jízdné prokažte dokladem.
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CYKLODOPRAVA
 celková délka cyklotras v kraji:
2 130 km;
 v roce 2022 podpořil kraj rozvoj cyklodopravy částkou přesahující 25 mil. Kč;
 základním koncepčním dokumentem
řešení cyklistické dopravy na krajské
úrovni je Cyklostrategie 2021+, který
pořizuje a schvaluje samospráva kraje.
Cyklostrategie 2021+ vychází především ze Strategie rozvoje Libereckého
kraje;
 Cyklostrategie 2021+ dává důraz na
optimalizaci sítě cyklistických tras na
území kraje, na kterou je třeba pohlížet
z pohledu charakteristiky jednotlivých
druhů cyklistické dopravy:
 cyklistická doprava je představena
jako druh alternativní dopravy k individuální automobilové dopravě;
 druhou významnou charakteristikou je vyzdvižení potenciálu cyklistické dopravy z pohledu dojížďky do
zaměstnání či do školy v kontextu nových trendů městské mobility.

ZÁKLADNÍ TEZE LIBERECKÉHO KRAJE

 prioritní koordinace páteřních dálkových cyklotras;
 připravenost zpracovat projektovou
přípravu na síti páteřních dálkových cyklotras;
 podpora hospodárných a finančně
udržitelných projektů cyklostezek ve
správě obcí;
 Liberecký kraj je připraven se podílet
ve spolupráci s obcemi na údržbě finančně náročných částí páteřních dálkových cyklotras.
DOTAČNÍ FONDY
NA PODPORU CYKLODOPRAVY

 podpora projektové přípravy páteřních dálkových cyklotras a úseků segregovaných bezpečných cyklopropojení,
tzv. strategické sítě cyklodopravy;
 podpora výstavby, rekonstrukce,
údržby páteřních dálkových cyklotras
a úseků segregovaných bezpečných
cyklopropojení tzv. strategické sítě cyklodopravy.
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Resort
EKONOMIKY, MAJETKU, INVESTIC, VEŘEJNÝCH
ZAKÁZEK A INFORMATIKY
 příjmy Libereckého kraje:
13,78 mld. Kč;
 mandatorní výdaje:
11,81 mld. Kč;
 výdaje na 89 příspěvkových
organizací kraje: 1,55 mld. Kč;
 nulová úvěrová zadluženost
kraje;
 hodnota majetku Libereckého
kraje: 8,29 mld. Kč;
 majetek svěřený do správy krajských příspěvkových organizací:
17,12 mld. Kč.
EKONOMIKA
PODAŘILO SE NÁM

 schválit vyrovnaný rozpočet kraje na
straně zdrojů i výdajů i přes nepříznivou
situaci v důsledku přetrvávající koronavirové epidemie na počátku roku 2022;
 vybilancovat rozpočet na úroveň, který umožnil financovat veškeré veřejné
služby poskytované krajem a to bez zásadního dopadu na jejich rozsah a kvalitu, zejména pak v resortech zdravotnictví a sociálních službách;
 zajistit finanční prostředky v Dotačním fondu kraje částkou 110,8 mil. Kč
ihned na začátku roku 2022 a umožnit
tak podávání žádostí o finanční prostředky z 36 dotačních programů;
 předčasně splatit úvěr z roku 2006,
který činil 750 mil. Kč a byl využit na rekonstrukce silnic II. a III. třídy. Vzhledem
k dosaženému kladnému saldu z plnění
daňových příjmů jsme mohli tyto mimořádné zdroje využít k předčasné splátce
zbývající části dluhu, jež činila včetně jis-

tiny 234,35 mil. Kč, a tím současně ušetřit
na úrocích. Kdybychom totiž dluh spláceli až do roku 2026, jak bylo naplánováno, museli bychom k pravidelným
ročním splátkám 46,875 mil. Kč, připočíst i úroky za každou z nich. Celková
úspora pro kraj, při současné sazbě 12M
PRIBOR 6,50 % p. a. tak bude činit zhruba 30 mil. Kč;
 zabezpečit finanční prostředky i na
individuální dotace a transfery do oblasti školství, mládeže a sportu v objemu
28 mil. Kč a do oblasti kultury dalších
39,5 mil. Kč;
 pokračovat ve financování investic
do krajem založených a zřízených organizací v oblasti zdravotnictví, včetně
mimořádných příplatků do kapitálu
těchto společností v celkovém objemu
205,1 mil. Kč;
 vybrat banku, která kraji poskytne úvěr
1,3 mld. Kč na výstavbu Centra urgentní
medicíny v liberecké krajské nemocnici.
Úvěr je rozdělen do 2 základních částí
a to 700 mil. Kč s fixní úrokovou sazbou
2,698 % p. a. a 600 mil. Kč, u níž je úročení stanoveno jako 3M PRIBOR (= pražská
mezibankovní úroková sazba, za kterou
si banky navzájem poskytují úvěry na
českém mezibankovním trhu) minus
0,251 % p. a.;
 zajistit a připravit zdroje na financování
vlastního podílu a předfinancování akcí
na rekonstrukce a opravy silnic na území
kraje v celkovém objemu 1,2 mld. Kč.
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ZBYNĚK MIKLÍK
NÁMĚSTEK HEJTMANA

Zvolen za Českou pirátskou stranu. Profesně se zabýval projektovým řízením a školením v oblasti elektronizace veřejných zakázek. Má ženu Lucii a dvě dcery Kateřinu a Anetu.
Když vám někdo říká, že to
není o penězích, ale o principu,
tak je to vždy jen o penězích.

¼ +420 485 226 492 | º zbynek.miklik@kraj-lbc.cz | Ôzbynekmiklik.kraj-lbc.cz
PRACUJEME NA

 zajištění vlastních zdrojů na dofinancování projektu Modernizace KNL –
Etapa č. 1 v letech 2022 až 2025;
 zajištění finančních zdrojů na pokrytí
skokového nárůstu cen elektrické energie a plynu u krajských příspěvkových
organizací;
 zajištění finančních zdrojů kraje na spolufinancování projektů EU pro rok 2023
a období následující, které kraj připravuje
v plánovacím období EU 2021–2027.
ODDĚLENÍ INVESTIC
PODAŘILO SE NÁM

 Liberecký kraj dokončil v letošním roce
akce spolufinancované z EU a to z dotačního programu Operační program Životního prostředí, kde hlavním cílem je
snížení energetické náročnosti veřejných
budov a zvýšit využití obnovitelných
zdrojů energie. V rámci tohoto dotačního
programu se mimo jiné podařilo:
 snížit energetickou náročnost budovy Domova mládeže v ulici 9. května Střední uměleckoprůmyslové
školy sklářské v Kamenickém Šenově,
kde konečná částka investičních nákladů činí 23,25 mil. Kč;

 snížit energetickou náročnost budovy ve správě Střední průmyslové
školy textilní Liberec na základě provedené rekonstrukce střechy budovy
dílen včetně osazení světlíků, kdy celkové investiční náklady se vyšplhaly
na 14,59 mil. Kč;
 snížit energetickou náročnost pavilonu v Martinově údolí – Léčebna
respiračních nemocí Cvikov, kde byly
výrazně zlepšeny tepelně izolační
vlastností objektu, kdy celkové náklady na rekonstrukci vyšly bezmála na
21,5 mil. Kč.
 zásadní investicí v oblasti pozemního
stavitelství, kterou se podařilo zrealizovat,
je dokončení Centra odborného vzdělávání v Jablonci nad Nisou pro Střední
školu řemesel a služeb. Tato stavební
akce trvala cca 3,5 roku a náklady na
stavební část byly ve výši cca 149 mil. Kč.
Tato stavební akce byla spolufinancována ze strany EU;
 v oblasti resortu sociálních věcí byl
dokončen projekt Dům Jana pro sociální službu v Hodkovicích nad Mohelkou
s náklady ve výši 23,97 mil. Kč. Dům Jana
je dle resortu investic vzorovým domem
pro stavby, které mají v areálu následo-
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vat. Chystá se dostavba celého areálu do
parkové podoby. Dále proběhla rekonstrukce 3. nadzemního podlaží v objektu
Jedličkův ústav, kde náklady zlehka přesáhly hranici 29 mil. Kč;
 v roce 2022 pokračovala rozsáhlá rekonstrukce střešního pláště na budově
SPŠSE a VOŠ Liberec s celkovými náklady
cca 36 mil. Kč;
 v oblasti resortu zdravotnictví pokračoval Liberecký kraj v realizaci projektů
pro Zdravotnickou záchrannou službu
a to konkrétně u rekonstrukce a přístavby
výjezdové základny ZZS LK v Liberci na letišti, kde byly stavební práce dokončeny
s náklady cca 23 mil. Kč.
PRACUJEME NA

 v roce 2022 pokračuje projekční příprava na projektech Centra odborného
vzdělávání II. V tomto roce byla zahájena projekční příprava na čtyřech středních školách v Libereckém kraji, kde jsou
odhadovány investiční náklady na stavební část v hodnotě 161 mil. Kč. Další
nemalé finanční prostředky budou použity na vybavení technologií, stroji a zařízením, kde je předběžně odhadována
částka ve výši 148,11 mil. Kč. V roce 2023

plánuje Liberecký kraj zahájit realizačně,
alespoň dvě ze čtyř center;
 po rekonstrukci objektů D a E v areálu
Libereckého kraje naváže projekt Parkovací dům, lávka a kultivace sídla Libereckého kraje, kde jsou již dokončeny
projekční práce a bylo realizováno výběrové řízení na zhotovitele stavby parkovacího domu. Předpokládané zahájení
prací je v 2. polovině roku 2022;
 projekční přípravě na novém depozitáři v Českém Dubu s využitím metody BIM. Náklady na projekt jsou ve výši
10 mil. Kč;
 v projekční přípravě na investiční
akce: novostavba na Vinici v Semilech
pro Služby sociální péče TEREZA, p. o.
kde vznikne objekt pro 18 klientů. Náklady na tuto novostavbu se pohybují
okolo částky 75 mil. Kč;
 Liberecký kraj zahájil z Integrovaného
programu rozvoje území projekt Školy
bez bariér, kde by se měly investice vyšplhat k výši cca 100 mil. Kč. Jedná se celkem o osm škol v Liberci a v Jablonci nad
Nisou. Díky tomuto projektu získají vybrané školy bezbariérové propojení. Jedná se o gymnázia, obchodní akademie
a střední odborné školy. V roce 2020 byly
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dokončeny 3 školy z celkových 8. V roce
2021 další 2 školy a v roce 2022 jsou naplánovány poslední 3 školy k dokončení;
 pokračují i projekty Transformace
APOSS a to konkrétně u lokalit Vratislavice nad Nisou I. a Vratislavice nad Nisou II.
Nově vznikající objekty by měly vyjít na
cca 75 mil. Kč a tyto projekty budou respektovat modrozelenou infrastrukturu;
 na rekonstrukci objektu čp. 72, ul. Skálova v Turnově, kde bude stavební dílo
dokončeno v roce 2023 s celkovými
náklady 22 mil. Kč. Celá akce je hrazena
z prostředků Libereckého kraje;
 v projekční přípravě v oblasti sociálního bydlení, kdy byly zahájeny práce na
rekonstrukci objektu čp. 180 v Benešově
u Semil za předpokládanou částku cca
30 mil. Kč a také přípravou novostavby
místo stávajícího objektu čp. 143. U novostavby se odhadují náklady ve výši
45 mil. Kč.
OBLAST ENERGETIKY
PODAŘILO SE NÁM

 zpracovat Analytické zhodnocení
uplatňování územní energetické koncepce Libereckého kraje, resp. zhodnocení vývoje od zpracování ÚEK LK aktualizace 2015;

 realizovat pilotní projekt SMART ve
Střední škole strojní, stavební a dopravní
Liberec, Truhlářská – aplikace pro správu
topného zdroje areálu Ještědská, vzdálený přístup k regulaci předávací stanice
objektu domova mládeže a data z měřidel spotřeby energií v areálu Truhlářská;
 v desítkách objektů příspěvkových
organizací Libereckého kraje instalovat
ve spolupráci Severočeských vodovodů
a kanalizací dálkový odečet vody s možností sledovat denní spotřeby vody
a nastavení řady notifikačních zpráv při
odchylkách ve spotřebě vody.
PRACUJEME NA

 zpracovává se studie proveditelnosti
FVE na ploše letiště v Ralsku ve spolupráci s VŠB – TUO;
 byla zahájena příprava na prověřování
vytipovaných střech pro možné umístění FVE. Na přelomu 2022 a 2023 by měla
být dokončena projektová dokumentace včetně stavebního povolení na FVE
pro budovu D Krajského úřadu Libereckého kraje;
 na rozvoji stávajícího systému hospodaření s energií dle požadavků normy
ISO 50001 prostřednictvím dálkových
odečtů měření spotřeby energií;
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 na komplexní energetické koncepci
pro areál Léčebny respiračních nemocí
Cvikov;
 na modernizaci systému měření a regulace včetně implementace systému
SMART čidel ve stávajících topných soustavách pro zvýšení efektivnosti vytápění;
 na optimalizaci struktury zdrojů tepelné energie, důraz na diverzifikaci – zemní plyn, CZT, tepelná čerpadla, FVE.
MAJETKOPRÁVNÍ ODDĚLENÍ
PODAŘILO SE NÁM

 bezúplatně převést pozemky o výměře cca 8 298 m2 osmi obcím a pozemky
o výměře 8 880 m2 jedenácti městům
v Libereckém kraji za účelem vybudování chodníků a cyklostezek v účetní hodnotě 827 080 Kč ke dni 13. 9. 2022;
 koupit pozemky v katastr. úz. Vratislavice nad Nisou pro APOSS Liberec, p. o.
za účelem výstavby objektu pro osoby se
zdravotním postižením;
 koupit pozemky v katastr. úz. Semily pro
výstavbu objektu pro osoby se zdravotním postižením v rámci transformace zařízení Služby sociální péče TEREZA, p. o.
 koupit pozemek v katastr. úz. Lada
v rámci transformace zařízení pro potřeby příspěvkové organizace Domov Sluneční dvůr, p. o., Jestřebí;
 vykoupit další nemovitosti za účelem
jejich nezbytné demolice v rámci investiční akce napojení Průmyslové zóny
Jih v Liberci na silnici I/35 kvůli kolizi
s budoucí pozemní komunikací;
 pokračovat ve výkupech pozemků
pod silnicemi II. a III. třídy v rámci vyrovnání majetkových vztahů a rekonstrukcí
daných silnic v rámci celého území Libereckého kraje;
 bezúplatný převod nemovitostí ve
správě Botanické zahrady Liberec – LK,

p. o. z vlastnictví statutárního města Liberec do majetku Libereckého kraje;
 bezúplatný převod nemovitostí ve
správě Zoo Liberec, p. o., z vlastnictví
statutárního města Liberec do majetku
Libereckého kraje;
 bezúplatný převod nemovitostí ve
správě Dům seniorů, Františkov, Liberec, p. o. z vlastnictví Libereckého kraje
do majetku statutárního města Liberec, bezúplatný převod nemovitostí ve
správě Domova pro seniory Vratislavice
nad Nisou, p. o. z vlastnictví Libereckého kraje do majetku statutárního města
Liberec;
 bezúplatné nabytí pozemku v katastr. úz. Frýdlant pro výstavbu výjezdové
základny a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje, p. o.;
 úplatný převod nemovitostí bývalé
LDN v Jablonném v Podještědí na obchodní korporaci SC Jablonné s. r. o.,
Praha 5, se závazkem jejich využívání
minimálně po dobu 15 let k poskytování
sociálních služeb;
 dojít ke konsenzu po dlouhých jednáních se společností ČEZ Distribuce, a. s.
v rámci uzavírání smluv o zřízení služebností.
PRACUJEME NA

 výkupech dalších nemovitostí v rámci investiční akce napojení Průmyslové
zóny Jih v Liberci na silnici I/35 kvůli
kolizi s budoucí komunikací a celkovou
stavbou;
 na získaní pozemků na vlakovém nádraží v Liberci od ČD a Správy železnic
za účelem výstavy nového přestupního
terminálu veřejné dopravy;
 na získání pozemku v katastr. úz.
Rochlice u Liberce od statutárního měs-
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ta Liberec za účelem výstavby nového
sídla, krajského operačního střediska
a výjezdové stanice pro Zdravotnickou
záchrannou službu Libereckého kraje,
p. o. na základě Memoranda o společném postupu ze dne 7. 4. 2020;
 bezúplatném převodu pozemku v katastr. úz. Jablonec nad Nisou od statutárního města Jablonec nad Nisou pro
výstavbu výjezdové základny a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné
služby Libereckého kraje, p. o.;
 bezúplatném převodu pozemku v katastr. úz. Růžodol I statutárního města
Liberec pro potřeby HEMS Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje, p. o.;
 ve výkupech pozemků pod silnicemi
II. a III. třídy v rámci vyrovnání majetkových vztahů a rekonstrukcí daných silnic
v rámci celého území Libereckého kraje.
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

vychází ze soutěže o návrh Parkovací
dům, lávka a kultivace okolí sídla Libereckého kraje, kterou kraj realizoval
v roce 2017;
 v souladu s odpovědným veřejným
zadáváním oslovovat k podání nabídek
malé a střední podniky z Libereckého
kraje;
 aplikovat do praxe novou směrnici
Rady Libereckého kraje č. 1/2021 k zadávání veřejných zakázek pro Liberecký
kraj a jeho příspěvkové organizace;
 využívat nové trendy při zadávání veřejných zakázek;
 aktivně působit v rámci Meziresortní
pracovní skupiny pro uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy
a samosprávy;
 hledat s dodavateli možnosti řešení
při navyšování cen materiálů ve stavebnictví.

PODAŘILO SE NÁM

 129 mil. Kč úspor na veřejných
zakázkách.
 opět realizovat online formou představení akcí Libereckého kraje – Meet
the Buyer a informovat tak potenciální
zájemce o plánovaných veřejných zakázkách pro rok 2022;
 vést s dodavateli online předběžné tržní konzultace k centrální veřejné zakázce
Poskytování telekomunikačních služeb
a související služby a dodávky a získat
tak co nejvíce informací k centrálnímu nákupu pro Liberecký kraj, jeho příspěvkové
organizace a obce Libereckého kraje;
 zavést dynamický nákupní systém
na zpracování projektových dokumentací pro Zoo Liberec, p. o.;
 zrealizovat veřejnou zakázku Revitalizace dolního centra Liberce a Parkovací dům, kdy začátek této realizace
30

PRACUJEME NA

 přípravě strategie nákupu elektrické
energie a zemního plynu pro Liberecký
kraj, jeho příspěvkové organizace a obce
Libereckého kraje;
 přípravě nových dynamických nákupních systémů s možností využití podává-

ní nabídek formou elektronického katalogu, což umožní zjednodušení formy
podání nabídek pro dodavatele.

především pro obce a organizace zřizované Libereckým krajem.

SPOLUPRÁCE

 i přes nedostatky na trhu pokračovat
v rozsáhlé obměně výpočetní techniky
zaměstnanců, což umožňuje okamžitý
přechod na práci z domova;
 postupně vybavovat úřad technikou,
která pokrývá celkovou potřebu navýšení počtů videokonferencí tak, aby byl
zajištěn technický komfort jak členů samosprávy, tak zaměstnanců úřadu;
 udržet tempo obnovy informačních
technologií v datových centrech Libereckého kraje, čímž byly uspokojeny požadavky klientů na dostupnost a kapacitu informačních systémů;
 i nadále se podílet na vzniku legislativy související s potřebou zakotvení
požadavků na nové uspořádání prostorových dat v národní infrastruktuře pro
prostorové infrastruktuře nezbytných
pro připravované agendy:
 správa Digitální technické mapy
Libereckého kraje;
 digitalizace stavebního řízení;
 implementace informačního modelování staveb BIM veřejné správy.
 úspěšně zahájit realizaci projektu Digitální technická mapa Libereckého kraje;
 v souvislosti s digitalizací úřadu se povedlo převést proces digitalizace přípravy materiálů pro jednání rady a zastupitelstva do elektronické podoby.

PODAŘILO SE NÁM

 účast na 4. ročníku Konference pro
zakázkáře krajů pořádané Královéhradeckým krajem, jejíž konání a formu zavedl Liberecký kraj;
 prezentace zkušeností při zadávání
veřejných zakázek a účast na jednání
Platformy odpovědného veřejného
zadávání, která je organizována a provozována týmem projektu Odpovědný
přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek
z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
ODBOR INFORMATIKY
 odbor informatiky zajišťuje provoz
rozsáhlého komplexu informačních
systémů a fungování celé infrastruktury
pro výkon agend Libereckého kraje. Ve
správě odboru je provoz v hlavní a záložních servrovnách, což obnáší cca 100
virtuálních serverů, více než 20 fyzických
serverů a rozsáhlá produkční a záložní
datová úložiště a cca 500 pracovních
stanic včetně notebooků, více než 250
dalších mobilních komunikačních prostředků (i-Pad, i-Phone, chytré mobilní
telefony). Ve správě odboru je také kompletní infrastruktura, která zajišťuje kvalitní a vysokorychlostní propojení všech
segmentů a uživatelů informačních
systémů Libereckého kraje, kteří sídlí ve
třech budovách. Rovněž garantuje přístup k poskytovaným službám 24 hodin
denně, 365 dní v roce a zajišťuje bezpečný provoz informačních systémů. Kromě potřeb samosprávy a zaměstnanců
úřadu poskytuje odbor informatiky řadu
služeb na území Libereckého kraje a to

PRACUJEME NA

 realizaci projektu Digitální technická
mapa Libereckého kraje;
 převedení stávající Digitální mapy
veřejné správy (DMVS), včetně Digitální
technické mapy kraje (DTM), do prostředí propojeného datového fondu
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elektronické veřejné správy (eGovernmentu) České republiky. Zde se zúročí
zkušenosti Libereckého kraje, které pomohou zmírnit dopady při plnění nových povinností obcí při správě svého
majetku a sdílení informací o technické
a dopravní infrastruktuře. Na připravovaném geoportálu se takto v roce 2023
může občan, stavebník, odborník veřejné správy získat informace o vybudovaném prostředí Libereckého kraje (digitální dvojče území). Zdrojem informací
bude model území, tzv. základní prostorová situace (dříve polohopis) a s ní související evidence o technické a dopravní infrastruktuře jak veřejné správy, tak
komerční sféry. U staveb, které budou
předmětem stavebního řízení, bude dokumentace ukládána do úložiště dokumentací staveb ve standardizovaných
formátech (pdf, dwg a BIM). Cílem řešení je zajištění přístupu oprávněným
osobám k těmto strukturovaným datům
a možnosti využití pokročilejších funkcí
a nástrojů, jež propojí data o územním
plánování, data o území a infrastruktuře
s daty o stavbách a řízeních;

 v návaznosti na projekt Digitální technická mapa Libereckého kraje řešíme
implementaci informačního systému
modelování staveb BIM veřejné správy;
 realizaci portálu Otevřená data Libereckého kraje, který zpřístupní velké
množství datových sad, které vznikají
napříč krajským úřadem a mohou najít další využití. Data budou přístupná
v řadě otevřených formátů a bezplatně;
 rozšiřování dalších služeb, které jsou
poskytovány občanům na pracovištích
CzechPOINT krajského úřadu;
 další obnově a rozšiřování kapacit datových center tak, aby vyhovovaly rostoucím nárokům elektronizaci veřejné
správy;
 elektronizaci vybraných procesů
uvnitř úřadu;
 řešení elektronického ověřování identit, což umožní rychlejší komunikaci
mezi úřadem a občanem;
 připravujeme celkovou rekonstrukci
zastupitelského sálu včetně jeho zázemí,
v současné chvíli se připravuje projektová dokumentace, která zohlední rostoucí
požadavky na jednání distanční formou.

Resort
ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE, TĚLOVÝCHOVY,
SPORTU A ZAMĚSTNANOSTI
FORMÁLNÍ I NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Libereckým krajem se vzdělávalo ve školním roce 2021/2022 celkem 15 597 dětí, žáků a studentů;
 speciálně pedagogická centra poskytla odbornou péči 2 915 klientům a pedagogicko-psychologické poradny 8 998 klientům;
 dětské domovy zřizované Libereckým krajem poskytují ubytování a výchovu přibližně
200 dětem;
 v zařízeních školního stravování se vydalo 464 700 obědů;
 ve školách a školských zařízeních zřizovaných Libereckým krajem bylo zaměstnáno
celkem 2 854 pedagogických a nepedagogických pracovníků.
Školy a školská zařízení zřizovaná Libereckým krajem 21/22
DĚTÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

80

DĚTÍ V PŘÍPRAVNÉM STUPNI ČI TŘÍDĚ

35

ŽÁKŮ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

742

ŽÁKŮ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

14 502

STUDENTŮ VE VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH
CELKEM DĚTÍ, ŽÁKŮ, STUDENTŮ

15 597

DĚTÍ V DĚTSKÝCH DOMOVECH

178

KLIENTI, JIMŽ SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ CENTRA POSKYTLA ODBORNOU PÉČI

2 915

KLIENTI, JIMŽ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY POSKYTLY ODBORNOU PÉČI

8 998

ZA MINULÝ ROK SE V KRAJSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH VYDALO OBĚDŮ
POČET ZAMĚSTNANCŮ VE ŠKOLÁCH
A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM
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238

464 700
2 854
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PODAŘILO SE NÁM

DAN RAMZER
NÁMĚSTEK HEJTMANA

Zvolen za Občanskou demokratickou stranu.
Dříve mistr, učitel a ředitel frýdlantského učiliště, nyní SŠHL Frýdlant, následně místostarosta a starosta města Frýdlant. Narodil se
12. srpna 1969 v Liberci. Je ženatý, má syna, dvě dcery, dvě vnoučata. Mezi jeho zájmy patří rekreační sport a aktivní práce se seniory.
Je potok mělký slyšet do daleka,
leč řeky hluboké si plynou tiše.

¼ +420 770 162 484 | º dan.ramzer@kraj-lbc.cz | Ôdanramzer.kraj-lbc.cz
Školy a školská zařízení zřizovaná Libereckým krajem
MATEŘSKÉ ŠKOLY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
STŘEDNÍ ŠKOLY
VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY
DĚTSKÉ DOMOVY
JAZYKOVÉ ŠKOLY S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY
DRUŽINY
INTERNÁTY
DOMOVY MLÁDEŽE
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ CENTRA
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY
ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

8
10
37
6
7
1
8
2
15
5
4
29

Poznámky k údajům v tabulkách:
Statistické údaje vycházejí z podzimních zahajovacích výkazů roku 2021 a personálních výkazů k 31. 12. 2021 databáze MŠMT. | V případě školských poradenských zařízení a zařízení školního stravování se jedná o údaje za školní rok
2020/2021 (výkony jsou vykazovány vždy zpětně). | Rejstříkové údaje vycházejí ze stavu rejstříku škol a školských
zařízení k 20. 7. 2022 MŠMT.
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 ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Hasičským
záchranným sborem Libereckého kraje
a obcemi v kraji zajistit a zkoordinovat
distribuci antigenních testů pro školy
a školská zařízení působící na území Libereckého kraje;
 podpořit 27 škol v rámci dotačního
programu Specifická primární prevence rizikového chování, který je zaměřen
na prevenci vůči šikaně, závislostem
apod. a to částkou 695 760 Kč;
 podpořit 5 škol v rámci dotačního
programu Podpora kompenzačních
pomůcek pro žáky s podpůrnými opatřeními, který se zaměřuje především na
nákup nákladných pomůcek usnadňujících vzdělávání žáků se speciálními potřebami a to částkou 243 987 Kč;
 podpořit projekt Vzdělávací aktivity
pro dospělé a seniory, který je realizován celkem 7 základními uměleckými
školami, částkou 422 600 Kč;
 v 15 základních školách realizovat
projekt Systémová podpora vzdělávání
žáků zařazených do vzdělávacího programu Základní škola speciální s celkovými náklady 1,135 mil. Kč;
 dofinancovat podpoření projektu
Pražského inovačního institutu, z. s.,
který se dlouhodobě zabývá dalším
vzděláváním pedagogických pracovníků, částkou 50 000 Kč;
 podpořit společnost MAJÁK o. p. s.
částkou 450 000 Kč určenou na provádění intervencí ve školách (rizikových
kolektivech);
 zapojit do projektu Potravinová
pomoc dětem v Libereckém kraji 7
celkem 71 škol, v rámci projektu bylo
podpořeno více než 1 000 dětí z rodin
nalézajících se v hmotné nouzi;

 poskytovat metodickou pomoc
a podporu školám, jejich zřizovatelům
i jednotlivcům v souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny;
 uskutečnit celkem 7 konkurzních řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/
ředitelky příspěvkové organizace;
 navázat na aktivity z minulých let
a pokračovat v činnostech směřujících
k bezpečnosti škol, zejména pro případy
napadení útočníkem:
 školám v kraji byla vypracována
dokumentace potřebná pro zabezpečení budov škol a pro činnost jednotlivých zaměstnanců škol při případném incidentu;
 proškoleny byly další kolektivy pedagogických i nepedagogických zaměstnanců škol a školských zařízení;
 ve spolupráci s Krajským ředitelstvím Policie ČR byl realizován nácvik
činností při útoku.
 dokončit opravu fasády objektu
Střední školy a Mateřské školy Na Bojišti,
Liberec za více než 5 mil. Kč;
 dokončit částečnou výměnu oken
u severní části fasády objektu Střední
průmyslové školy strojní, elektrotechnické a VOŠ v Liberci téměř za 2 mil. Kč;
 celkové provozní výdaje škol
a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem v roce 2022 jsou
326 152 962,50 Kč;
 v letošním roce probíhá příprava a realizace 25 akcí za téměř 140 mil. Kč;
 podařilo se zahájit projekt Strategické plánování rozvoje vzdělávací
soustavy Libereckého kraje II, díky němuž vznikne Krajský akční plán rozvoje
vzdělávání III. a roční akční plány pro
roky 2023–2025. Na tvorbě spolupracuje 45 odborníků z Libereckého kraje.
V rámci projektu úspěšně proběhla již
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tradiční konference Technologie do škol
plná sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe škol a organizací s digitálními
technologiemi, zajištěny byly i odborné
workshopy a praktické ukázky pomůcek
a aplikací;
 v roce 2022 pokračovala realizace projektu Naplňování krajského akčního
plánu rozvoje vzdělávání Libereckého
kraje II, jehož hlavní náplní je podpora
polytechnického vzdělávání, zkvalitnění
péče o nadané, podpora rozvoje gramotností s akcentem na čtenářskou a matematickou gramotnost, prevence předčasných odchodů ze vzdělávání a rovné
příležitosti ve vzdělávání. V rámci těchto
aktivit byly realizovány např. Konference
o nadání, setkání metodických center se
zaměřením na polytechnické vzdělávání,
matematickou gramotnost či čtenářskou gramotnost. Pokračovala realizace
vzdělávání kariérových poradců na základních školách a proběhl monitoring
školních poradenských pracovišť na základních školách, který bude sloužit jako
podklad pro další podporu regionálních
škol. Odborný projektový tým plánuje
realizovat dvoudenní setkání pro pedagogy, jehož náplní budou přednášky
a workshopy s rozmanitými pedagogickými tématy;
 rozpočet přímých neinvestičních
nákladů v našem kraji v tuto chvíli činí
celkem: 7 282 332 879 Kč (nezahrnuje
dotační tituly MŠMT). Tento rozpočet
je určen pro 11 126,22 přepočtených
úvazků zaměstnanců (pedagogických
i nepedagogických pracovníků);
 podpořit osm středních škol zřizovaných Libereckým krajem zapojených
do prestižního vzdělávacího programu
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (Duke of Edinburgh’s International

Award neboli DofE), každou částkou
10 000 Kč. V květnu 2022 proběhlo v Severočeském muzeu v Liberci ocenění
nejlepších účastníků programu DofE
v LK, bylo oceněno 25 mladých lidí;
 formou individuální dotace ve školství přispět na cestovní výdaje Dětského
pěveckého sboru Severáček na turné po
Jižní Koreji;
 spustit inovovaný informační a vzdělávací portál Libereckého kraje
www.edulk.cz;
 z rozpočtu Libereckého kraje podpořit projekty v oblasti vzdělávání realizované Technickou univerzitou v Liberci
– Dětská univerzita 2021/2022 částkou
294 500 Kč, Cena hejtmana Libereckého
kraje pro studenty TUL částkou 50 tis. Kč
(ocenění 5 nejlepších studentů magisterských a doktorandských oborů TUL),
celostátní kolo Geologické olympiády
pro žáky základních a středních škol
částkou 80 tis. Kč;
 podpořit částkou 800 tis. Kč projekt
Podpora vzdělávání mládeže v technických a přírodovědných oborech realizovaný společností IQLANDIA, o. p. s.;
 realizovat projekt Libereckého kraje
s názvem Okresní a krajská kola soutěží
v Libereckém kraji v roce 2022 ve spolupráci se 4 školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání, 1 základní uměleckou
radou a 4 okresními radami Asociace
školních sportovních klubů ČR. V rámci
projektu se uskutečnila v příslušných
věkových kategoriích okresní a krajská
kola 18 vědomostních, 18 sportovních
a 3 uměleckých soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro celkem 21 965
talentovaných žáků základních a středních škol na území Libereckého kraje.
Projekt byl podpořen z dotačního programu MŠMT dotací ve výši 1,7 mil. Kč
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a z rozpočtu Libereckého kraje spolufinancován celkovou částkou 225 tis. Kč;
 na základě nominací ocenit žáky základních a středních škol za mimořádné
úspěchy v oblasti vzdělávání za školní
rok 2021/2022;
 vyhlásit a vyhodnotit výtvarnou soutěž na realizaci a grafické zpracování
návrhu věcné ceny pro autory nejlepších prací, které byly vytvořeny v rámci
Sympozia uměleckoprůmyslových škol,
a ocenit autory nejlepších návrhů částkou 5 tis. Kč.
PRACUJEME NA

 metodické pomoci při přijímání dětí/
žáků ukrajinských uprchlíků do škol;
 další etapě projektu Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji;
 přípravě tří plánovaných konkurzních
řízení na vedoucí místa ředitele/ředitelky,
jimž v roce 2023 končí šestileté funkční
období;
 dokončení projektové dokumentace
pro rekonstrukci elektroinstalace v objektu dílen Letná u Střední školy strojní,
stavební a dopravní Liberec, která by
měla stát 17 mil. Kč;
 opravě střechy u Střední průmyslové
školy strojní, elektrotechnické a Vyšší odborné školy v Liberci s odhadovanými
náklady 41 mil. Kč;
 zajištění statiky objektu školní jídelny
u Gymnázia Dr. A. Randy v Jablonci nad
Nisou za 17 mil. Kč;
 opravě střechy u Gymnázia Mimoň –
odhadované náklady jsou 10 mil. Kč;
 opravě střechy u objektu Centrum
Králův Háj u Střední školy gastronomie
a služeb Liberec za více než 7 mil. Kč;

 přípravě projektu na podporu talentovaných dětí a mládeže týkající se realizace postupových kol soutěží a přehlídek
v zájmovém vzdělávání;
 definujeme podmínky pro finanční
podporu formálního i neformálního
vzdělání talentovaných dětí a mládeže
z dotačních programů Libereckého kraje;
 ve spolupráci s Nadací Preciosa a Regionální agrární radou chceme udržet
prostřednictvím Stipendijního programu Libereckého kraje obsazenost oborů, o které je ze strany žáků dlouhodobě
nízký zájem, protože absolventi těchto
oborů jsou žádáni na trhu práce.
PŘIPRAVUJEME

 odstranění havárie rozvodů vody
v objektu E u Střední zdravotnické školy
a Střední odborné školy Česká Lípa odhadem za 10 mil. Kč;
 zhotovení projektové dokumentace
pro rekonstrukci objektů u Školního statku Frýdlant;
 úpravy prostor pro Středisko výchovné péče u Střední školy řemesel a služeb,
Jablonec nad Nisou;
 modernizaci hřiště u Dětského domova, Základní školy a Mateřské školy
Krompach.
SPORT
A POHYBOVÁ GRAMOTNOST
PODAŘILO SE

 zorganizovat výpravu 245 sportovců,
45 trenérů a tří vedoucích výpravy na
Hry X. letní olympiády dětí a mládeže,
které se konaly v červnu v Olomouckém
kraji. Děti změřily své síly se sportovci
z celé republiky celkem v 19 disciplínách.
Olympijská výprava přivezla 40 medailí
(17 zlatých, 14 stříbrných, 9 bronzových)
a v pořadí krajů obsadila 9. místo;
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 v dotačním programu Sportovní
akce pro rok 2022 bylo přijato 78 žádostí, podpořeno 60 spolků v celkové částce
1 509 438 Kč;
 v dotačním programu Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích pro rok 2022
bylo přijato 243 žádostí, podpořeno
224 sportovních klubů v celkové výši
28 101 291 Kč;
 v dotačním programu na podporu
volnočasových aktivit dětí a mládeže
bylo v roce 2022 podpořeno 69 projektů
částkou 2 337 000 Kč. Do programu bylo
podáno celkem 90 žádostí;
 částkou 1 mil. Kč podpořit projekt Mistrovství Evropy v MTB marathonu (XCM)
2022;
 podpořit Liberecký kraj na další
4 roky získáním projektů označených
Zastupitelstvem Libereckého kraje za
významné, mezi které patří atletické
mítinky s mezinárodní účastí – Memoriál Ludvíka Daňka a Jablonecká hala,
tenisové turnaje Svijany Open a Macha
Lake Open, Rally Bohemia, nově také
Prima Cup – Harrachov, Mistrovství ČR
horských kol v maratonu a další. Celkem budou tyto a další projekty až do

roku 2025 každoročně podporovány
částkou v souhrnné výši minimálně
5 mil. Kč;
 podpořit úpravy lyžařských běžeckých magistrál v celkové délce přes
600 km;
 podpořit částkou 200 tis. Kč projekt
Pakt zaměstnanosti;
 vytvořit, projednat a odsouhlasit Zastupitelstvem LK Program rozvoje sportu pro roky 2022–2025 jako významný
dokument, který na následujících pět let
určuje, jaké oblasti sportu bude Liberecký kraj podporovat.
PŘIPRAVUJEME

 výpravu Libereckého kraje na Hry
X. zimní olympiády dětí a mládeže, které
se budou konat v lednu 2023 v Královéhradeckém kraji;
 projekty podpořené v rámci dotačního programu Podpora sportovní infrastruktury v Libereckém kraji
2021 – díky příspěvku Libereckého
kraje bude mimo jiné nově vybudován
PUMPTRACK v mikroregionu Tanvaldsko,
bude zrekonstruováno veřejné sportoviště v obci Dětřichovice a zmodernizovány tenisové kurty v Jablonci nad Nisou.

38 | Resort – Ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky

Resort
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
ODDĚLENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH
ORGANIZACÍ
 struktura služeb příspěvkových organizací odboru sociálních věcí: 31 služeb
s kapacitou 1 126 míst. Investiční potřeby příspěvkových organizací jsou nejčastěji řešeny pomocí dotačních titulů
– IROP, MPSV, ITI.
PODAŘILO SE NÁM

 v rámci transformace sociálních služeb dokončit výstavbu objektu chráněného bydlení s názvem: Dům Jana
pro zařízení Domov a Centrum aktivity
v Hodkovicích nad Mohelkou.
PRACUJEME NA

 probíhající projekty:
 transformace sociálních služeb –
APOSS Liberec – lokalita Nová Ves
– výstavba nízkokapacitního objektu
pro osoby s vysokou mírou podpory:
kapacita objektu je 9 osob;
 rozvoj sociálních služeb – Domov
Raspenava – výstavba objektu pro
osoby se zdravotním postižením:
kapacita 18 osob;
 integrovaný plán rozvoje území –
Jedličkův ústav – rekonstrukce III. NP –
v nově zrekonstruovaném prostoru
vznikne 10 lůžek odlehčovací služby s cílovou skupinou osoby s tělesným a kombinovaným zdravotním postižením –
současně vznikne zázemí pro rehabilitaci
uživatelů na odlehčovací službě;
 připravované projekty na transformaci sociálních služeb:
 APOSS Liberec – lokalita Vratislavice nad Nisou I. – Rochlická I:
kapacita objektu je 12 osob;

 APOSS Liberec – lokalita Vratislavice nad Nisou II. – Rochlická II:
kapacita objektu je 6 osob;
 Služby sociální péče TEREZA,
p. o. – nově vznikne kapacita DOZP
(16 osob), pobytová odlehčovací
služba (2 osoby) v Semilech a dále je
plánovaná výstavba týdenního stacionáře (12 osob) v Benešově a současně rekonstrukce objektu pro denní
stacionář;
 Připravované projekty na rozvoj sociálních služeb:
 Domov a Centrum aktivity, p. o.
Hodkovice – zastavovací studie – výstavba komplexu budov domova pro
osoby se zdravotním postižením, pro
osoby s mentálním kombinovaným
postižením a Huntingtonovou chorobou – vznikne také park a prostory
pro pořádání společenských akcí:
kapacita areálu bude 64 lůžek;
 Domov a Centrum denních služeb,
p. o., Jablonec nad Nisou – výstavba multifunkčního areálu – výstavba
areálu pro DOZP (16 osob), pobytové
odlehčovací služby (2 osoby) a chráněného bydlení (18 osob) pro osoby
s chronickým duševním onemocněním a osoby s poruchami autistického
spektra.
ODDĚLENÍ ROZVOJE
A FINANCOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
PODAŘILO SE NÁM

 podpořit sociální služby v základní síti
sociálních služeb kraje částkou 30 mil. Kč
z rozpočtu kraje oproti 17 mil. v roce
2021;
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ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE
PODAŘILO SE NÁM

PETR TULPA
NÁMĚSTEK HEJTMANA

Dříve vykonával funkci starosty města Jablonec nad Nisou. Je
ženatý a má dvě dospělé dcery. Mezi jeho zájmy patří čtení detektivek a amatérský sport.
Je vždy jednodušší kritizovat a bourat,
daleko těžší je spravovat a tvořit.

¼ +420 485 226 345 | º petr.tulpa@kraj-lbc.cz | Ôpetrtulpa.kraj-lbc.cz
 podpořit 226 sociálních služeb v základní síti sociálních služeb kraje částkou
916 916 165 Kč z rozpočtu kraje a z prostředků MPSV;
 uspořádat vstupní metodické školení
pro některé pobytové služby na téma
Biografie seniora (konference Biografie
seniora v teorii a praxi v prosinci 2022).
Setkání bylo výchozím bodem pro další
rozvoj této metody práce v sociálních
službách v Libereckém kraji. V tématu
budeme pokračovat i v roce 2023;
 ve spolupráci Libereckého kraje
s městem Lomnice nad Popelkou a Oblastní charitou Jičín otevřít novou sociální službu Domov se zvláštním režimem
ve Rváčově, určenou pro osoby ve věku
15-30 let s poruchou autistického spektra (PAS) s velkou mírou podpory;
 finančně podpořit pracovní úvazky
osob koordinujících procesy komunitní
plánování (podpora rozvoje sociálních
služeb v území kraje);
 navázat spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci dohodou o další společné spolupráci např. v oblasti péče
o duševní zdraví;
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 získat podporu Nadace J&T v hodnotě 250 tis. Kč za účelem vzniku Analýzy systému péče o děti s postižením.
PRACUJEME NA

 podpořit finančně oblast protidrogové politiky částkou 5 mil. Kč, integraci
národnostních menšin a cizinců částkou 1,093 mil. Kč, oblast rodinné politiky
částkou 500 tis. Kč a činnost osob pověřených k výkonu sociálně-právní ochrany dětí částkou 550 tis. Kč;
 úspěšně dokončit projekt Systémová
podpora práce s rodinou v LK, v rámci
kterého jsme rozvíjeli činnost v oblasti
Rodinné politiky Libereckého kraje a aktivity kampaně Mít domov a rodinu. Samozřejmost, nebo vzácnost?;
 pokračovat v projektu Pravidla, která
Vás chrání aneb bezpečný život cizince v Libereckém kraji dalším dotiskem
preventivní brožury pro cizince zejména
v ukrajinštině;

 významnou měrou se zapojit do činnosti Krajského asistenčního centra pro
pomoc Ukrajině (KACPU) a navazujícími
aktivitami v rámci oddělení pomáhat lidem prchajícím před válečným konfliktem na Ukrajině.
PRACUJEME NA

 dokončení a schválení Plánu protidrogové politiky LK 2023–2027;
 přípravě projektu Podpora sociálního
začleňování v LK: Krajský mobilní tým
pro koordinaci a metodickou podporu
sociálního začleňování.

 kontinuálně pracujeme na rozvoji
a dostupnosti sociálních služeb v našem
kraji, spolupracujeme s jednotlivými obcemi, místními akčními skupinami (MAS)
či svazky obcí, poskytovateli sociálních
služeb, Asociací poskytovatelů sociálních služeb Libereckého kraje, Výborem
sociálních věcí Zastupitelstva Libereckého kraje, Ministerstvem práce a sociálních věcí a ostatními kraji prostřednictvím Asociace krajů ČR;
 provozujeme Katalog sociálních služeb Libereckého kraje, který pomáhá
najít vhodnou či potřebnou sociální
službu pro sebe či blízkého; Katalog je
dostupný na www.socialnisluzbylk.cz
či jako mobilní aplikace Katalog sociálních služeb Libereckého kraje dostupná na Google Play a App Store;
 realizaci dvou individuálních projektů
kraje na podporu, rozvoj a vzdělání sociálních služeb v celkové hodnotě cca
270 mil. Kč (projekty v letech 2023–2026)
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Resort
KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE
A CESTOVNÍHO RUCHU
CESTOVNÍ RUCH
PODAŘILO SE NÁM

 vypsat dva infrastrukturní dotační
programy zaměřené na aktuální potřeby
v cestovním ruchu s celkovou finanční
alokací 3 mil. Kč;
 podpořit nabídku cestovního ruchu
dotačním programem Řemeslná a zážitková turistika s finanční alokací 1 mil. Kč;
 výrazně zvýšit povědomí o Křišťálovém údolí na zahraničních trzích pomocí cílených marketingových kampaní
a řady presstripů;
 uspořádat unikátní Crystal Valley
Week a realizovat ve veřejném prostoru
řadu trvalých instalací, například Světlo
na kolejích;
 obnovit prezentaci na zahraničních
trzích pomocí 21 presstripů pro bloggery a novináře: např. Francie, Skandinávie,
Německo, Polsko, Belgie, Čína, Jižní Korea a také na 12 fyzických akcích, např.
Sommerfest Berlín, Český den Wroclaw
či Canaletto Dresden;
 vyčlenit finanční prostředky na podporu filmové tvorby a Liberec Film Office;
 realizovat pasportizaci turistické infrastruktury ve dvou regionech;
 prohloubit spolupráci s oblastními
destinačními managementy pomocí
systému sdílení informací a podpořit je
1 mil. Kč/destinace;
 pokračovat ve finanční podpoře akcí
typu Křehká krása, Skleněné městečko
a také dalších subjektů činných v cestovním ruchu, např. Klub českých turistů
či Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
Libereckého kraje;
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KVĚTA VINKLÁTOVÁ
NÁMĚSTKYNĚ HEJTMANA

 realizovat netradiční formu propagace turistických cílů v podobě polepů 70
autobusů v závazku veřejné služby;
 jako prvnímu kraji v České republice
založit profil na sociální síti TIK TOK a dosáhnout milionu zhlédnutí videoobsahu;
 revitalizovat turistický portál
www.liberecky-kraj.cz a zlepšit jeho
funkcionalitu;
 zajistit propagaci Libereckého kraje
v televizních pořadech: Karavanem po
Česku 2, Technické památky Českých
zemí, Běžkotoulky, Příběhy starých hospod, Máme rádi Česko a sadou rozhovorů na TV Óčko;
 úspěšně realizovat přeshraniční projekt Za společným dědictvím na kole
i pěšky;
 obnovit propagaci segmentu kongresové a incentivní turistiky.
KULTURA
PODAŘILO SE NÁM

Dříve pracovala jako OSVČ, majitelka nakladatelství KNIHY 555.
Je rozvedená, má dvě děti, syna Ondřeje a dceru Jitku. Miluje
kulturu a cestování.
Život vidím jako sklenici s vodou.
Ta moje je vždy z poloviny plná, a nikdy
ne z poloviny prázdná.

¼ +420 485 226 487 | ºkveta.vinklatova@kraj-lbc.cz | Ôkvetavinklatova.kraj-lbc.cz
 podporovat příspěvkové organizace
Oblastní galerii Liberec, Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, Severočeské
muzeum v Liberci, Muzeum Českého
ráje v Turnově a Vlastivědné muzeum
a galerii v České Lípě při pořádání významných regionálních výstav, tematických přednášek a besed pro odbornou
i laickou veřejnost;
 podporovat činnost a investiční projekty příspěvkových organizací v oblasti
kultury – optimalizace systému poplachového, zabezpečovacího a tísňového

systému v Muzeu Českého ráje v Turnově, obnova serverovny, nové telefonní
ústředny či rekonstrukce počítačové
učebny s dílnou pro 3D tisk v Krajské
vědecké knihovně v Liberci, posílení kybernetické bezpečnosti a modernizace
kamerového systému v Oblastní galerii
Liberec, prováděcí dokumentace na revitalizaci parku Severočeského muzea
v Liberci a další;
 podporovat příspěvkové organizace
Libereckého kraje – muzea v archeologických dohledech a výzkumech;

 dokončit převod Zoo Liberec a Botanické zahrady Liberec na Liberecký kraj
a začít s opravami a stavbami nových
pavilonů;
 podílet se na konání 3 regionálních
exkurzí v Libereckém kraji v rámci generální konference ICOM Praha 2022
(účastníky jsou přední představitelé muzeí z celého světa);
 zahájit spolupráci s externími subjekty na přípravě Strategie rozvoje kultury,
kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví Libereckého kraje;
 finančně zajistit regionální funkce
knihoven na území Libereckého kraje;
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 finančně podpořit investiční projekty
Divadla F. X. Šaldy a Naivního divadla
a podpořit i jejich činnost, v roce 2022
proběhla 2. etapa výměny sedadel v Divadle F. X. Šaldy a úprava vstupu do
Malého divadla, Naivní divadlo modernizovalo osvětlení v hlavním sále divadla zakoupením nového osvětlovacího
pultu;
 finančně podporovat konání významných kulturních akcí a další kulturní aktivity v Libereckém kraji;
 podpořit soutěže neprofesionálních
uměleckých aktivit;
 udělit titul Mistr tradiční rukodělné
výroby Libereckého kraje v oboru podmalby na skle a zapsat Turnovské kamenářství – tradiční podomácká výroba –
broušení drahých kamenů na Turnovsku
na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Libereckého kraje;
 uspořádat další ročník soutěže Kniha
roku Libereckého kraje;
 vyhlásit soutěž O nejlepší knihovnu
Libereckého kraje;
 s partnery připravit Muzejní noc pod
Ještědem;
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 vydat brožuru o muzeích v Libereckém kraji.
PAMÁTKOVÁ PÉČE
PODAŘILO SE NÁM

 z dotačního fondu podpořit celkovou
částkou 10 mil. Kč obnovu 43 kulturních
památek;
 z Programu 7.3 podpořit celkovou
částkou 250 tis. Kč vypracování stavebně
historických průzkumů u 6 nemovitých
kulturních památek;
 podpořit částkou 13,824 mil. Kč záchranu 18 ohrožených kulturních památek v rámci individuálních dotací;
 podílet se na propagaci Dnů lidové
architektury v rámci kraje;
 udělit ocenění Památka roku 2021
Libereckého kraje městu Jilemnice za
obnovu vnějšího pláště školy v Komenského ulici 288 v Jilemnici (50 tis. Kč)
a odměnit město Lomnice nad Popelkou za vítězství v krajském kole soutěže
o nejlepší přípravu a realizaci Programu
regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových
zón za rok 2021 (100 000 Kč).

PRACUJEME NA

 přípravě tisku edukační publikace o lidové architektuře a způsobu života ve
zdejším kraji pro 2. stupeň základních
škol v Libereckém kraji;
 dalším rozvoji vlajkového projektu
Křišťálové údolí;
 nové strategii cestovního ruchu Libereckého kraje a jeho regionů 2022–2025
a navazujících marketingových a akčních plánů;
 startu realizace přeshraničního projektu Evropská stezka hradů a zámků;
 realizaci cílů z nové strategie Euroregionu Nisa v oblasti cestovního ruchu
a kreativních průmyslů;
 dokončení pasportizace turistické infrastruktury ve zbývajících třech turistických regionech;
 moderní formě sčítání návštěvnosti
pomocí zbytkových dat mobilních operátorů;
 finalizaci polepů vozidel v závazku veřejné služby – konečný stav: přes 120 vozidel;

 ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec zahájení mapování kulturně
kreativních odvětví v Libereckém kraji;
 přípravě strategie kultury a kulturně
kreativních odvětví Libereckého kraje;
 zpracování projektové dokumentace
Centrálního depozitáře pro naše příspěvkové organizace ve spolupráci s Investičním odborem a řediteli příspěvkových organizací;
 restaurování sbírkových předmětů
krajských muzeí a galerií;
 třetí a čtvrté etapě renovace Červeného domu v České Lípě;
 další etapě rekonstrukce objektu
čp. 72 ve Skálově ulici v Turnově.
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Resort
ZDRAVOTNICTVÍ
Do konce března roku 2022 došlo
k utlumení činnosti velkokapacitních
očkovacích míst proti COVID–19 v kraji, očkování se vesměs přesunulo do
ambulancí páteřních nemocnic, bylo
ukončeno nasazení výpomoci Armády
ČR v nemocnicích, zatížení intenzivní
péče pacienty s COVID–19 v nemocnicích bylo minimální a nemocnice se
postupně vrátily k poskytování plánovaných výkonů.
Činnost resortu však ovlivnilo vyhlášení nouzového stavu od 4. března 2022
v souvislosti s vypuknutím války na
Ukrajině. Velkokapacitní očkovací místo v budově D Krajského úřadu Libereckého kraje se přeměnilo na Krajské
asistenční centrum pomoci Ukrajině
(KACPU). Po dobu trvání nouzového
stavu byla v KACPU poskytována odborná první pomoc a byly koordinovány další zdravotní služby ukrajinským
uprchlíkům.

VLADIMÍR RICHTER
ČLEN RADY KRAJE

NAVZDORY NOUZOVÉMU STAVU
V 1. POLOVINĚ ROKU 2022 SE RESORTU
ZDRAVOTNICTVÍ PODAŘILO

 investovat do zdravotnictví částku
419,129 mil Kč;
 poskytnout Nemocnici s poliklinikou
Česká Lípa, a. s. částku 40 mil. Kč na její
investiční rozvoj (rekonstrukce oddělení
LDN, projektová dokumentace k nové
přístupové lávce);
 zlikvidovat nevyužité budovy staré výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje v České Lípě
s ekologickou zátěží;
 zmodernizovat vozový park Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (dále ZZS KL) o 4 nové vozy pro lékaře
v setkávacím systému, 1 vozidlo pro zajištění hromadných neštěstí a sanity RZP;
 dokončit realizaci modernizace výjezdové základny ZZS LK spolu s výstavbou
garáže na letišti v Liberci v celkové výši
22,7 mil. Kč;

Zvolen za ODS. Dříve byl starostou města Jilemnice. Je ženatý, má
3 dospělé syny a vnučku. Mezi jeho zájmy patří čísla a baseball,
kde je uznávaným rozhodčím.
Raději budu nenáviděn pro to, co jsem, než
milován pro to, co nejsem.
Kurt Cobain

¼ +420 485 226 460 | ºvladimir.richter@kraj-lbc.cz | Ôvladimirrichter.kraj-lbc.cz
 pokročit v projektování Integrovaného výjezdového centra pro HZS LK, ZZS
LK a Policii ČR v Turnově;
 připravit projektovou dokumentaci
pro realizaci výstavby nové výjezdové
základny ve Frýdlantu a připravit projekt
pro podání do evropských dotačních
výzev;
 dokončit rekonstrukci pavilonu Léčebny respiračních nemocí v Martinově
údolí, včetně zateplení budovy v celkové výši 21,5 mil. Kč (z toho EU 7,18 mil. Kč,
14,32 mil. Kč Liberecký kraj);

 připravit projektovou dokumentaci
k modernizaci kyslíkových rozvodů Léčebny respiračních nemocí v Martinově
údolí;
 schválit záměr rozvoje péče v MMN,
a. s. – Nemocnici v Semilech – vznik rehabilitačního ústavu se zaměřením na
pacienty po cévních mozkových příhodách;
 opětovně podpořit Horskou službu
finanční částkou 200 tis. Kč na nákup
zdravotnického materiálu.
PRACUJEME NA

 naplňování uzavřených Memorand
s městem Frýdlant a statutárním městem Liberec a Jablonec nad Nisou za
účelem vybudování nového sídla ZZS
LK v Liberci a zkvalitnění materiálního
zázemí záchranářů ZZS LK v daných
městech;
 přípravě projektové dokumentace
pro nové výjezdové základny ZZS LK
v Liberci, Jablonci nad Nisou, Turnově;
 projektovou dokumentaci k dokončení celkového zateplení pavilonu A dětské části Léčebny respiračních nemocí
Cvikov;
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 ve spolupráci se ZZS LK na čtvrté
etapě projektu AED pro LK, která je zaměřena na opakované proškolování first
responderů z řad hasičů a policistů.
CO RESORT ZDRAVOTNICTVÍ
DĚLÁ PRO ROZVOJ KRAJE
 ve spolupráci s managementem
Krajské nemocnice Liberec, a. s. usiluje
o úspěšné dokončení veřejné zakázky
na zhotovitele stavby Centra urgentní
medicíny jako I. etapy projektu Modernizace KNL;
 pro financování projektu Modernizace KNL byl Libereckým krajem vysoutěžen úvěrový rámec v hodnotě do
1,3 mld. Kč;
 dbá o to, aby ZZS LK měla co nejlepší
podmínky pro poskytování přednemocniční neodkladné péče a dojela k pacientovi vždy co nejdříve;
 stará se o investiční rozvoj a modernizaci krajských nemocnic i dalších páteřních nemocnic, což vede ke zkvalitnění
péče o pacienty;

 zajišťuje fungování lékařských pohotovostních služeb pro děti a dospělé;
 zajišťuje fungování zubní pohotovostní služby pro pacienty s akutní bolestí
zubů;
 zajišťuje fungování záchytné stanice
v Krajské nemocnici Liberec pro intoxikované alkoholem a jinými látkami (pro
celý kraj);
 komunikuje se zdravotními pojišťovnami a snaží se koordinovat rozsah a síť
poskytovatelů zdravotních služeb v kraji;
 ve spolupráci s resortem sociálních
věcí se snaží o naplňování reformy psychiatrické péče v kraji, především zajišťováním návazných služeb pro osoby propouštěné z psychiatrických nemocnic.
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Resort
HOSPODÁŘSKÉHO A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, EVROPSKÝCH PROJEKTŮ, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
A ROZVOJE VENKOVA
 154,3 mil. Kč rozděleno v kraji
v rámci projektu Kotlíkové dotace v LK III. Pro projekty v zásobníku získáno dalších 65,5 mil. Kč;
z Ministerstva životního prostředí
ČR z programu Nová zelená úsporám, celkem bylo v Libereckém
kraji vyměněno 6 100 kotlů;
 86 projektů spolufinancovaných
z fondů EU o celkovém objemu
výdajů 6,2 mld. Kč resort přímo
koordinuje a administruje.
PODAŘILO SE NÁM

 dokončit realizaci dalších 9 projektů
spolufinancovaných z fondů EU o celkovém objemu výdajů 525,3 mil. Kč:
 Centrum odborného vzdělávání
Libereckého kraje řemesel – SŠŘS
Jablonec nad Nisou, p. o.;
 silnice II/270 Doksy – Dubá;
 silnice III/27246 Křižany po křižovatku s III/2784;
 veletrh Konventa 2022 – Pozvánka
do Libereckého kraje;
 Školy bez bariér – Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, p. o.;
 Školy bez bariér – Střední škola
strojní, stavební a dopravní, Liberec II,
Truhlářská 360/3, p. o. – objekt Ještědská 358/106;
 SEN pavilonu Martinovo údolí – Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p. o.;
 Transformace – Domov Sluneční
dvůr, p. o. – Jestřebí;

 modernizace hlavní budovy
Severočeského muzea v Liberci –
3. etapa;
 uspět s žádostí o poskytnutí dotace
u 7 projektů o celkovém předpokládaném objemu výdajů 452,2 mil. Kč:
 Regionální stálá konference Libereckého kraje IV;
 Revitalizace dolního centra Liberce
a Parkovací dům;
 SEN jídelny Gymnázia Česká Lípa, p. o.;
 Domov a Centrum denních služeb, p. o. Jablonec n. N. – pořízení
automobilu;
 Domov důchodců Velké Hamry,
p. o. – pořízení automobilu;
 Jedličkův ústav, p. o. – pořízení automobilu pro terénní sociální služby,
 silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Horní Hanychov, 1. etapa;
 v projektu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III podepsat smlouvy na
celou alokaci včetně navýšení o celkovém objemu 154,3 mil. Kč na výměnu
1 389 neekologických kotlů;
 splnit podmínky MŽP pro čerpání
65,5 mil. Kč z podprogramu Nová zelená úsporám pro výměnu dalších cca 571
neekologických kotlů;
 vyhlásit nový program MŽP na výměnu
neekologických kotlů pro nízkopříjmové
domácnosti Kotlíkové dotace v Libereckém kraji IV s alokací 108 mil. Kč;
 založit platformu Digitalizace v Libereckém kraji, jejímž smyslem je podpořit inovační podnikání a digitalizaci
veřejné správy v kraji, aplikovat aktuální
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JIŘÍ ULVR
ČLEN RADY KRAJE

Žije v obci Studenec – Vesnici roku LK 2012, kde byl v letech
2006–2021 starostou. Má dcery Kristýnu a Elišku a syna Šimona.
Mezi jeho záliby patří cestování, hudba a vaření.
Věřit tomu, co dělám.

¼ +420 485 226 310 | º jiri.ulvr@kraj-lbc.cz | Ôjiriulvr.kraj-lbc.cz
trendy v oblasti digitalizace na regionální úrovni a propojit aktéry digitalizace na
regionální a národní úrovni;
 uspořádat výroční RIS3 konferenci v oblasti inovací na téma Moderní
správa měst a obcí;
 vytvořit a zveřejnit facebookový profil 1012plus.cz s 1 500 sledujícími, který
propaguje Liberecký kraj jako centrum
výzkumu, vývoje a inovací;
 úspěšně uspořádat 1. ročník žákovské polytechnické soutěže Bussinestalent pro žáky základních škol s podtitulem Vymysli, vyrob a odprezentuj.
Soutěže se zúčastnilo 180 žáků základních škol Libereckého kraje;
 zapojit studenty středních a vysokých
škol v rámci soutěže Liberec IDEATHON
2022 do řešení problémů v oblasti energetiky, dopravy, energetických úspor
a veřejných dat;
 stát se partnerem a krajským koordinátorem 14. ročníku celostátní putovní
výstavy Má vlast cestami proměn a prezentovat projekty Centrum odborného
vzdělávání Libereckého kraje – řemesla v Jablonci nad Nisou a Domov Sluneční dvůr, p. o. v Jestřebí;

 v rámci programu Zdravý Liberecký
kraj a místní Agenda 21 se zapojit do celostátních kampaní Den Země, Evropský
týden mobility, Dny zdraví a Dny čistého
ovzduší;
 ve spolupráci s ADRA, o. p. s. – Regionální dobrovolnické centrum Libereckého kraje a Asociací NNO Libereckého
kraje uspořádat TÝNES – Týdny pro neziskový sektor;
 zajistit kontinuální celoroční propagaci výrobců a řemeslníků s regionální
značkou a oceněním na FB profilu Výrobky s příběhem z Libereckého kraje
s propojením na portál a FB profil Liberecký kraj sobě;
 se zapojením dalších subjektů systémově rozvíjet a propagovat projekt Liberecký kraj sobě na podporu regionálních
producentů a lokální ekonomiky;
 vytvořit v rámci projektu Konventa
2022 – Pozvánka do Libereckého kraje
stránku www.konventa.cz v českém a německém jazyku – základní rozcestník pro
zájemce o regionální produkty Libereckého kraje v návaznosti na turistické regiony s propojením na portál Liberecký kraj
sobě a samostatnou stránku v německém
jazyku na portálu www.lksobe.cz;
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 zajistit aktualizaci Regionální surovinové politiky Libereckého kraje, vytisknout její zkrácenou verzi a zprovoznit
databázi ložisek nerostných surovin na
území Libereckého kraje;
 úspěšně uspořádat 18. ročník akce
Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku
Libereckého kraje, do které se přihlásilo
26 staveb a projektů;
 rozdělit v pěti programech Dotačního
fondu Libereckého kraje 34 mil. Kč na
podporu 181 projektů obnovy venkova,
regionálních výrobců, mateřských center,
inovačních projektů a navázání spolupráce
podnikatelského a výzkumného sektoru;
 představit ve městech Frýdlant,
Chrastava, Lázně Libverda, Český Dub,
Turnov a Zákupy putovní výstavu Otisky EU v Libereckém kraji s prezentací
úspěšně realizovaných projektů financovaných z evropských zdrojů na území
Libereckého kraje;
 překlopit data z původní Databáze
projektů RAP do centrálního Informačního systému projektových záměrů, který nyní obsahuje za Liberecký kraj přes
3 300 projektů a postupně pracujeme
také na jejich aktualizacích;
 uspořádat konferenci na téma Komunitní energetika, které se účastnilo
50 zájemců o toto téma z území;
 zpracovat pilotní studii pro hospodářsky a sociálně ohrožená území Libereckého kraje týkající se Frýdlantska, která
bude sloužit jako podklad pro nastavení
vhodné podpory;
 pokračovat v realizaci pilotních projektů v rámci naplňování Akčního plánu
koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj, kdy se nám například podařilo
připravit a zrealizovat projekty v oblasti
elektronického podepisování materiálů
do rady a zastupitelstva kraje v rámci

fungování krajského úřadu, v oblasti
zavádění prvků energetického managementu do objektů vybraných středních
škol či zrealizovat studentskou soutěž
Ideathon. Dále jsme zahájili práce na přípravě nového Akčního plánu koncepce
Chytřejší kraj pro Liberecký kraj pro
období 2023–2025;
 připravit nový systém pro zpracování
monitoringu naplňování Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021–2027;
 jako kontaktnímu místu Programů
přeshraniční spolupráce:
ČR–Sasko a ČR–Polsko 2014–2020 se podílet na zpracování projektových žádostí
do posledních výzev těchto programů;
 v rámci publicity Programu INTERREG
V-A ČR–Polsko 2014–2020 zpracovat
soubor plakátů k projektům financovaným z tohoto programu pod názvem
Co vám projekt dal či vzal?;
 zrealizovat nové dotační programy:
1) program na podporu venkovských
prodejen OBCHŮDEK 2021+ a podpořit tak 42 prodejen v úhrnné výši
2 911 426 Kč;
2) program Dotačního fondu LK
č. 2.8 – Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích
kotlů na pevná paliva, pro rok 2022
s alokací 800 tis. Kč;
 uspořádat XXVI. ročník krajského kola
soutěže Vesnice roku Libereckého kraje 2022.
PRACUJEME NA
 administraci a koordinaci celkem 86
projektů spolufinancovaných z fondů
EU o celkovém předpokládaném objemu výdajů 6,2 mld. Kč v oblasti dopravy,
školství, zdravotnictví, životního prostředí, sociálních věcí, kultury a cestovního
ruchu, podnikání a inovací;
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 aktualizaci putovní výstavy Otisky EU
v Libereckém kraji;
 přípravě semináře pro potenciální žadatele k novému programovému období EU 2021–2027;
 informační brožuře Liberecký kraj
v číslech s přehledem aktuálních dat
o stavu území;
 informační brožuře s přehledem nových programů podpory z Evropských
fondů pro území Libereckého kraje;
 na dalších studiích pro hospodářsky
a sociálně ohrožená území Libereckého
kraje týkající se Tanvaldska, Semilska, Novoborska a bývalého vojenského prostoru Ralsko, které budou sloužit jako podklad pro nastavení vhodné podpory;
 přípravě projektu Juniorní centrum
excelence pro informační bezpečnosti,
jehož cílem je poskytnout studentům
středních škol vzdělání v oboru kybernetické bezpečnosti;
 na přípravě II. ročníku žákovské soutěže Bussinestalent pro žáky základních
škol Libereckého kraje se zaměřením na
návrh a výrobu pomůcek pro handicapované děti;
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 na vzniku Evropského digitálního
inovačního hubu, který bude v regionu
podporovat rozvoj pokročilých digitálních kompetencí u malých a středních
podniků;
 organizaci semináře s názvem Vzdělávání žen v oblasti IT;
 přípravě dalších projektů naplňujících
Akční plán koncepce Chytřejší kraj pro
Liberecký kraj, v oblasti energetického
managementu a šetrného hospodaření s vodou ve vybraných krajských
objektech, vytváření systému pro sběr
a správu dopravních dat či vytvoření
informačního a datového portálu Libereckého kraje;
 hodnocení žádostí projektu Kotlíkové
dotace v Libereckém kraji IV, do konce roku 2022 je připraveno k rozdělení
108 mil. Kč;
 konceptu dlouhodobé spolupráce
Libereckého kraje a Regionálního dobrovolnického centra Libereckého kraje;
 vyhlášení dotačního programu na
podporu venkovských prodejen OBCHŮDEK 2021+ pro rok 2022 s alokací
4,4 mil. Kč.

VÁCLAV ŽIDEK
ČLEN RADY KRAJE

Žije v Jablonném v Podještědí, je ženatý a má dva syny. Volný čas
tráví s rodinou na své zahradě. Mezi jeho zájmy patří životní prostředí a informační technologie.
I moře je složeno jen z kapek vody.

¼+420 485 226 485 | ºvaclav.zidek@kraj-lbc.cz | Ôvaclavzidek.kraj-lbc.cz

Resort
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
PODAŘILO SE NÁM

 v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje jsme v oblasti životního prostředí a zemědělství podpořili projekty
na podporu zadržování vody v krajině
(26 projektů za 12 mil. Kč), ochranu přírody a krajiny (33 projektů za 2,8 mil. Kč),
zemědělství, včelařství a lokální produkci
(24 projektů za 4,5 mil. Kč), předcházení
vzniku odpadů (10 žádostí za 1,1 mil. Kč)
a environmentální vzdělávání, výchovu
a osvětu (16 projektů za 1,6 mil. Kč);
 v rámci Lesnického fondu Libereckého kraje byl opětovně vyhlášen dotační
program zaměřený zejména na ochranu
lesa před hmyzími škůdci a zvěří s vyčleněnou částkou 2 mil. Kč. Byly vytvořeny
nové dotační tituly na zakládání kontrolních a srovnávacích ploch pro monitoring škod zvěří a opravu lesních cest;
 z Fondu ochrany vod Libereckého
kraje bylo formou dotací poskytnuto
celkem 34 mil. Kč na 23 projektů výstavby, obnovy či modernizace vodohospodářské infrastruktury obcí do 4 000 obyvatel;

 v návaznosti na uzavření česko-polské dohody o spolupráci k řešení vlivů
těžební činnosti v dole Turów na území
České republiky byl zřízen Fond Turów.
Finanční prostředky ve výši 603 mil. Kč
jsou určeny zejména na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury v oblasti ovlivněné těžbou
v dole Turów, na monitoring dopadů
těžby a pořizování odborných podkladů
a studií;
 společně s Euroregionem Nisa jsme
nastavili parametry Fondu malých projektů Turów, který vznikl při Euroregionu
Nisa, a zároveň byla poskytnuta částka
3 175 tis. Kč na vyhlášení první výzvy;
 společně s Ministerstvem životního
prostředí České republiky sledujeme
monitoring vlivů z těžební činnosti dolu
Turów na životní prostředí na našem
území;
 individuálními dotacemi dlouhodobě
podporujeme činnost Potravinové banky Libereckého kraje, Nábytkové banky
Libereckého kraje, Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, Správy KRNAP
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(vydávání časopisu Krkonoše – Jizerské
hory) a Geoparků Ralsko a Český ráj;
 v rámci naplňování Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty Libereckého kraje vznikl systém
strategických partnerů pro ekovýchovu.
Podpora ve výši 3 mil. Kč zajistí dostupnost EVVO na celém území kraje a rozvoj
spolupráce ekocenter se školami v oblasti místně zakotveného učení;
 v rámci mezinárodního dne biodiverzity jsme uspořádali Krajský ekoden
s Tatrhy;
 nově jsme uspořádali dvě exkurze
s praktickými ukázkami zlepšení vodního režimu na zemědělských pozemcích;
 podepsali jsme memorandum o spolupráci s obcemi a městy na Frýdlantsku
a s Povodí Labe, s. p. a Lesy ČR, s. p. na
přípravě protipovodňových opatření
v povodí řeky Smědá;
 pokračovaly práce na zpracování Studie proveditelnosti protipovodňových
opatření na Lužické Nise a komplexním
posouzení vlivu navrhovaných liniových
opatření včetně PPO Liberec a vodního
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díla Andělská Hora na odtokové poměry
v hraničním profilu Lužické Nisy;
 byl vypracován krajský plán pro zvládání sucha a nedostatku vody;
 byla dokončena celková aktualizacePlánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje;
 vydali jsme příručku Modrozelená infrastruktura, která bude sloužit jako metodický podklad pro Liberecký kraj, jeho
organizace, obce a města a další instituce na území kraje, pro přípravu návrhů
a realizaci konkrétních opatření;
 uspořádali jsme pro obce metodický
webinář pro odborné lesní hospodáře
a vlastníky lesů;
 podíleli jsme se se na uspořádání kulatého stolu k problematice škod zvěří
za účasti lesníků, zemědělců, myslivců
a ochránců přírody. Pro zájemce jsme
uspořádali odbornou exkurzi;
 byly dokončeny stavby, o kterých
bylo rozhodnuto jako o stavbách ve veřejném zájmu v lesích – opatření hrazení bystřin nad obcí Dětřichov (investice
2,7 mil. Kč) a retenční nádrž u Oldřichova

v Hájích (investice 2,5 mil. Kč). Zároveň
probíhají realizace staveb ve veřejném
zájmu – vodní nádrž Vranov u Malé Skály (investice 3,2 mil. Kč) a hrazení bystřin
v Kryštofově Údolí (investice 0,4 mil. Kč);
 byl připraven projekt Transfer obojživelníků na vybraných úsecích silnic
Libereckého kraje a podpořit jeho financování z Programu péče o krajinu
ve výši 180 tis. Kč;
 bylo zadáno zpracování Krajinného
plánu Chrastava a zpracování analytické části plánu;
 byly dokončeny realizační práce
projektu financovaného z OPŽP v EVL
Dolní Ploučnice zaměřené na podporu
a ochranu populace kuňky ohnivé;
 ve spolupráci s dotčenými obcemi
a Krajskou správou silnic Libereckého
kraje úspěšně pokračovala spolupráce
na udržitelnosti projektu Významné
aleje Libereckého kraje – 1. a 2. etapa,
především údržbou nových výsadeb
a kontrolou stavu ošetřovaných stromů;
 zorganizovali jsme další ročník třídenní akce pro školy i veřejnost Mapy

kolem nás, obohacenou o zcela nové
části programu (mobilní planetárium,
únikovka Odysseova dobrodružství, …);
 na geoportále: geoportal.kraj-lbc.
cz/mapy jsme připravili nové mapové
úlohy prezentující aktuální stav zařízení
k nakládání s odpady, mapování alejí
v Libereckém kraji, aplikaci pro posuzování dotací na retenci vody v kraji a mapové úlohy věnující se problematice sucha sucho.kraj-lbc.cz/mapy;
 rozšířili jsme mapovou aplikaci Atlas
Libereckého kraje o novou část Uzlíkových dobrodružství hojně sledovanou
dětmi školního věku;
 zorganizovali jsme další ročník soutěže Výrobek roku Libereckého kraje
z odvětví potravinářství – zemědělství
na podporu kvalitních potravin z Libereckého kraje;
 podíleli jsme se na realizaci akcí Fresh
Food Festival, Krajské dožínky Libereckého kraje a Den regionálních potravin,
kde jsme propagovali regionální potraviny;
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 z oblasti zemědělství jsme podpořili 27 osvětových a vzdělávacích akcí od
tradičních oslav s prodejem regionálních
produktů po odborně zaměřená školení;
 ve spolupráci s provozovatelem systému třídění obalových složek z komunálních odpadů a s provozovateli zpětného
odběru elektroodpadu ve městech a obcích Libereckého kraje (EKO-KOM, a. s.,
ASEKOL, a. s., ELEKTROWIN, a. s.) jsme
ocenili práci samospráv v soutěžích, kdy
vítězné obce byly oceněny formou finančních šeků a autorských pohárů ze
SŠUPS Kamenický Šenov. Podpořili jsme
konání osvětových akcí na téma třídění
odpadu a zpětného odběru elektroodpadu;
 zahájili jsme práce na aktualizaci Plánu
odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016–2025 a to v návaznosti na
aktualizaci Plánu odpadového hospodářství České republiky 2015–2024 s výhledem do roku 2035;
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 ve spolupráci s odborem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a s odborem
sociálních věcí sledujeme pilotní provoz
elektrických gastrokompostérů, jejichž
účelem je využití gastroodpadu, který
vzniká z provozu jídelen ze škol a sociálních zařízení zřizovaných Libereckým krajem;
 podíleli jsme se na přípravě návrhu
memoranda o společném zájmu a postupu ve věci výstavby a provozu bioplynové stanice v Liberci, která by měla
v souladu s Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje řešit využití
gastroodpadů a kalů z čistíren odpadních vod z území Libereckého kraje;
 rozšířili jsme systém třídění odpadu
vznikajícího v budovách Libereckého
kraje o třídění kovů a biologického odpadu rostlinného původu;
 průběžně spolufinancujeme a sledujeme probíhající sanaci staré ekologické
zátěže v Srní u České Lípy (území kontaminované historickým provozem impregnace dřeva poblíž vodního zdroje
Česká Lípa – jih). Zveřejnili jsme časový
plán realizace opatření z Programu zlepšování kvality ovzduší – zóna Severovýchod CZ 05, 2020+, a tento plán plníme;
 připravili jsme ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje a evropských
projektů nový dotační program Podpora dodatečné instalace akumulační
nádoby u domácích kotlů na pevná
paliva, který byl letos spuštěn;
 získali jsme finanční prostředky z Norských fondů na realizaci osvětové kampaně na téma Jak správně topit (realizace v letech 2022–2023);
 realizovali jsme se Smokemanem
osvětové kampaně ve městech Jilemnice, Mimoň, Česká Lípa, Frýdlant, Semily
a Turnov. V rámci stejného projektu jsme

spustili webové stránky www.spravnetopit.cz poskytující široké veřejnosti
podstatné informace o správném vytápění pevnými palivy;
 připravili jsme osvětové audiospoty
a videospoty na téma správného topení,
tyto byly šířeny prostřednictvím regionálních rádií a televizí;
 ve spolupráci s Krajskou hygienickou
stanicí a Státním zdravotním ústavem
jsme vyhodnotili a prezentovali výsledky jednodenního měření kvality ovzduší
v Mimoni;
 vytvořili jsme podmínky pro řešení
Akčního plánu adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje.
PRACUJEME NA

 spolufinancování vodohospodářských projektů určených k řešení dopadů rozšíření těžby v polském dolu Turów
prostřednictvím nově zřízeného Fondu
Turów Libereckého kraje;
 monitoringu objektů potencionálně
poškozených v souvislosti s rozšířením
těžby v dole Turów;
 sledování výstavby zemního valu
a vyhodnocování jeho účinnosti v blízkosti dolu Turów;
 zúčastníme se vyhodnocení žádostí
přijatých v rámci výzvy Fondu malých
projektů;
 podpoře rozvoje a modernizace vodohospodářské infrastruktury v obcích;
 podpoře obcím při realizaci přírodě
blízkých retenčních a protipovodňových opatření prostřednictvím Agentury
regionálního rozvoje;
 kofinancování projektu Sanace staré ekologické zátěže v území kontaminovaném historickým provozem
impregnace dřeva v oblasti vodního
zdroje Česká Lípa – jih a na řešení SEZ

v lokalitě budoucího parku Tyršova
v Jablonném v Podještědí a v areálu společnosti KORTAN, spol. s r. o. v Hrádku
nad Nisou;
 v rámci tradičního Kalendáře akcí resortu životního prostředí a zemědělství
plánujeme v průběhu roku 2022 realizovat celkem 30 akcí z oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
v celkové částce 902 tis. Kč;
 pokračování přípravy protipovodňových opatření v povodí Lužické Nisy;
 zahájení projektové přípravy a na
podpoře realizace protipovodňových
opatření v povodí Smědé se zaměřením
na hledání řešení v ploše;
 proškolení nově zvolených starostů
v základních otázkách protipovodňové
ochrany;
 iniciaci jednání s Povodím Labe, s. p.
a spolupráci na zadání studie proveditelnosti intravilánové revitalizace Lužické
Nisy v centru Liberce;
 provozu a dalším rozšiřování webové
mapové aplikace Geoportál (geoportal.kraj-lbc.cz) zejména se zaměřením
na téma sucha a retence vody v krajině
(sucho.kraj-lbc.cz), Povodňový portál
(povodnovyportal.kraj-lbc.cz) a nové
mapové aplikace pro veřejnost Stromy
a aleje v Libereckém kraji (stromy.kraj-lbc.cz);
 připravujeme novou sadu tzv. otevřených dat k volnému použití a připravíme
také nové mapové služby WMS z námi
spravovaných geografických wsdat;
 přípravě dalších částí interaktivní
webové verze Atlasu životního prostředí
Libereckého kraje (atlas.kraj-lbc.cz);
 přípravě dalšího ročníku osvětové
akce pro školy i veřejnost Mapy kolem
nás 2022 (atlas.kraj-lbc.cz/mapy-kolem-nas) v Krajské vědecké knihovně;
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 zajištění udržitelnosti dokončených projektů k podpoře evropsky významných lokalit
na Českolipsku;
 přípravě projektů směřovaných na likvidaci invazních nepůvodních druhů rostlin na
území Libereckého kraje, především bolševníku velkolepého;
 přípravě žádosti o podporu z OPŽP pro opatření na podporu retence vody navržených
na zemědělských pozemcích vlastněných Libereckým krajem na Frýdlantsku;
 přípravě žádosti o podporu z OPŽP na realizaci lokálního biokoridoru na Frýdlantsku;
 pokračování zajištění udržitelnosti projektů Významné aleje Libereckého kraje
1.–3. etapa;
 podpoře a pokračování dotačního programu Podpora dodatečné instalace akumulační nádoby u domácích kotlů na pevná paliva;
 pokračování osvětové kampaně v rámci projektu podpořeného z Norských fondů na
téma Jak správně topit;
 přípravě dalšího jednodenního měření kvality ovzduší ve vybraném městě Libereckého kraje;
 aktualizaci Plánu odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016–2025 a to
v návaznosti na aktualizaci Plánu odpadového hospodářství České republiky 2015–2024
s výhledem do roku 2035;
 další podpoře třídění využitelných složek komunálních odpadů a zpětného odběru
elektroodpadu na území Libereckého kraje a nově rovněž v řešení gastroodpadů.
 Finanční alokace dotačních programů – vývoj 2020–2022
Dotační fond Libereckého kraje (oblast podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství)
2020 – 16 138 059 Kč
2021 – 17 301 475 Kč
2022 – 20 934 432 Kč
Program 8 1 Podpora ekologické výchovy a osvěty
2020 – 0 Kč
2021 – 2 664 000 Kč
2022 – 1 527 231 Kč
Program 8 2 Podpora ochrany přírody a krajiny
2020 – 1 000 000 Kč
2021 – 2 099 838 Kč
2022 – 2 864 021 Kč
Program 8 3 Podpora zemědělství, včelařství a lokální produkce
(do roku 2021 pouze Podpora včelařství)
2020 – 995 079 Kč
2021 – 0 Kč
2022 – 3 447 700 Kč
Program 8 5 Podpora předcházení vzniku odpadů a využití bioodpadů
2020 – 0 Kč
2021 – 1 170 524 Kč
2022 – 1 167 290 Kč
Program 8 6 Podpora retence vody v krajině a adaptace sídel na změnu klimatu
2020 – 14 142 980 Kč
2021 – 12 367 113 Kč
2022 – 12 375 890 Kč
Fond ochrany vod Libereckého kraje Program vodohospodářských akcí
2020 – 22 509 985 Kč
2021 – 17 998 019 Kč
2022 – 19 422 252 Kč
Lesnický fond Libereckého kraje (Podpora hospodaření v lesích)
2021 – 2 000 000 Kč
2022 – 3 884 000 Kč
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Zastupitelské kluby
LIBERECKÉHO KRAJE

Zastupitelský klub Starostů pro Liberecký kraj (SLK) se v tomto roce věnoval především
tématům spojeným s aktuální energetickou krizí, ale i dalším rozvojovým plánům a přípravě investičních akcí kraje. Klub SLK se vždy snaží najít co největší podporu pro připravované projekty, pravidelně se setkává a komunikuje také s předsedy všech dalších
zastupitelských klubů. Běžnou praxí je doplnění materiálů či jejich prezentace pro co
největší informovanost zastupitelstva kraje i veřejnosti. Jednání klubu SLK je konstruktivní a vždy hledáme řešení problémů, naše práce je založena na demokratické diskuzi
uvnitř i navenek.
Starostové jsou blízko lidem a řeší jejich každodenní starosti stejně jako dlouhodobé
rozvojové plány, na které klademe velký důraz. Naši práci na podzim prověřily komunální volby, v nich naši členové obhajovali své vize, plány a konkrétní projekty, které chtějí
realizovat v městech a obcích. Snažíme se naplňovat dlouhodobé vize a převádět je do
reálného fungování, ale nezapomínáme ani na každodenní drobné starosti občanů kraje.
Stále nabízíme ve prospěch kraje své pracovní nasazení a to jako již zkušený, stabilní
tým s praktickými zkušenostmi z každodenního života obcí, měst celého Libereckého
kraje, které využíváme ve prospěch jeho občanů. Náš zastupitelský klub pracuje v počtu
22 členů.
Dlouhodobě je naší vizí, aby Liberecký kraj byl bezpečným a atraktivním místem pro
život všech generací. Abychom dokázali řešit problémy i krize a jako řádný hospodář dokázali s pomocí dotačních titulů i přímo z rozpočtu kraje investovat do rozvoje nemalé
prostředky. Prožíváme bohužel již několik let neklidné období spojené s velkou finanční
zátěží v podobě dopadů koronavirové krize, aktuálně pak dramatického nárůstu cen a to
nejen energií. I s tímto jsme však připraveni si poradit a náš kraj jako jeden z prvních
inicioval nutnost řešení této situace na centrální úrovni vládou ČR. I nadále je v provozu
KACPU, tedy Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, které zajišťuje pomoc uprchlíkům z válkou postižené Ukrajiny.
Témata, která byla dominantní v činnosti kraje v uplynulém roce, a budou jistě i v tom letošním, byla spojená s uzavřením dohody vlád ČR a Polska k řešení dopadů těžby v dole
Turów. Na úspěšném ukončení těchto jednání se svou aktivitou výrazně podílel i Liberecký kraj. Uzavřená dohoda otevírá možnosti financování opatření v oblasti budování nezbytné vodárenské infrastruktury i dalších projektů v oblasti ochrany životního prostředí
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pro města a obce. Velkou pozornost jsme také věnovali ochraně stávajících zdrojů vody
a jejímu zadržování v krajině. Trvale podporujeme rovněž ochranu kulturních památek.
Dlouhodobě pokračujeme v opravách komunikací a mostů, jejichž celkový stav se mírně
zlepšuje. V sociální oblasti postupujeme ve zlepšování podmínek pro klienty v pobytových zařízeních. Ve zdravotnictví se podařilo pokračovat v propojení a stabilizaci páteřní
sítě nemocnic v Libereckém kraji, konkrétně zapojení Nemocnice Frýdlant a majetkový
vstup Libereckého kraje do Masarykovy městské nemocnice Jilemnice-Semily. Pokračujeme v projektu modernizace Krajské nemocnice Liberec, a. s.
Za sebe i všechny své kolegy, členy zastupitelského klubu SLK, mi dovolte závěrem poděkovat za celoroční podporu a spolupráci v Zastupitelstvu Libereckého kraje. Jako Starostové pro Liberecký kraj jsme i nadále připraveni pracovat pro kraj, se zkušenostmi,
rozvahou a energií zlepšovat podle možností každodenní život nás všech.
Bc. Lena Mlejnková
předsedkyně klubu zastupitelů SLK

Završuje se druhý rok práce krajského zastupitelského klubu České pirátské strany, který
je zarámovaný těžkými okolnostmi. Jeho začátek přinesl při stále doznívající vlně pandemie COVID–19 novou ránu v podobě války na Ukrajině, ruská agrese tak přímo ovlivnila
i život v Libereckém kraji. Kromě okamžité finanční a materiální pomoci našim ukrajinským partnerům začal kraj přijímat tisíce ukrajinských uprchlíků.

finančního plánování i nutnost hledání energetických úspor. I přesto je připravován vyrovnaný rozpočet pro rok 2023.
Radní Václav Židek, do jehož gesce patří životní prostředí a zemědělství, se věnuje komplexnímu řešení vody v krajině a díky krajinným plánům a kraji v pozici koordinátora pomáhá obcím se samotnými projekty. Současně se zabývá také připravovaným projektem
bioplynové stanice na biologicky rozložitelnou složku komunálního odpadu, která by
mohla pomoci s odpadovým hospodářstvím s dopadem na 1/2 obyvatel kraje. Zároveň
by tak vznikl obnovitelný zdroj plynu pro teplárnu i veřejnou dopravu a došlo by také ke
snížení závislosti na fosilních palivech z Ruska.
V sociální oblasti, které se věnuje Daniela Weissová jako předsedkyně výboru sociálních
věcí, se v uplynulém roce podařilo několik zásadních věcí. Díky evropské dotaci se vybudovalo ve Rváčově u Lomnice nad Popelkou nové pobytové centrum pro klienty s poruchou autistického spektra. Pokračuje práce na reformě psychiatrické péče. Byl ustaven multidisciplinární tým, který spolupracuje a koordinuje aktivity s reformou spojené.
Připravujeme pracovní skupinu na revizi služeb v krajské sociální síti. Rovněž stále trvá
podpora náhradní rodinné péče a dochází k proměně Dětského centra v návaznosti na
novelu zákona o zákazu umisťování dětí do tří let v ústavech. Stále tvoříme výzvy na rozšíření terénní péče jak pro seniory, tak pro sociálně slabé. Dále se zabýváme podporou
sociálního podnikání. Spolupracujeme s Agenturou pro sociální začleňování i s nízkoprahovými neziskovými organizacemi. V reakci na válečný konflikt na Ukrajině podporujeme
aktivity směřující ke zkvalitnění života uprchlíků v našem kraji.
Závěrem mi nezbývá než popřát, aby rok následující také přinášel radost z dílčích úspěchů, ale hlavně aby vrátil do Evropy mír, a tím i klid a prosperitu našemu kraji.
Jarmila Valešová,
předsedkyně zastupitelského klubu České pirátské strany

Zároveň válka na Ukrajině silně zasáhla do odvětví ekonomiky a investic, které jsou gesci náměstka Zbyňka Miklíka. Rychlý růst cen stavebních prací a materiálů, jenž hlavně
v prvním pololetí znemožňoval soutěžení nových stavebních zakázek a také ohrožoval
dokončení již rozpracovaných investičních akcí, si vyžádal u některých zakázek navýšení
investičních prostředků. I přesto se nakonec podařilo na veřejných zakázkách uspořit
129 mil. Kč, zrealizovat soutěže nových investic, např. byl vysoutěžen zhotovitel rekultivace dolního centra Liberce včetně parkovacího domu i dokončit rozběhlé akce např. Dům
Jana v Hodkovicích nad Mohelkou, který nabízí moderní a důstojné prostory pro osoby
s roztroušenou sklerózou. Pokračuje i příprava největší krajské investice – výstavba Centra urgentní medicíny v Krajské nemocnice Liberec, a. s. Byla vybrána banka, která kraji
poskytne úvěr 1,3 mil. Kč, a nyní běží výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Válka vyvolala také energetickou krizi, kdy ceny energií rychle stoupají na hodnoty, které
v minulých letech nebyly myslitelné a které vnášejí značný prvek nejistoty do budoucího
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Zastupitelský klub ODS prošel v závěru minulého roku obměnou. Poslance Petra Beitla,
který na svůj zastupitelský post rezignoval, vystřídal Petr Židek a doplnil tak další členy
klubu Vladimíra Richtera, Jiřího Čeřovského, Víta Němečka a Dana Ramzera.

Rok 2021 byl pokračováním předchozího roku, kde jsme se museli naučit potýkat a žít
s pandemií COVID–19. Během předchozího roku 2020 jsme se všichni semkli a v roce
2021 jsme pandemii překonali.

Resorty školství a zdravotnictví, které má v gesci ODS, čelily i v roce 2022 mnoha výzvám.
Dopad doznívající pandemie nemoci COVID–19 umocnil bezprecedentní vpád ruských
vojsk na Ukrajinu. Imigrace válečných uprchlíků do Libereckého kraje byla opět výzvou,
ve které jsme obstáli. Jen je nutné vydržet. Ekonomické dopady jsou a budou také velice
bolestivé. Především náročnost a nákladnost zajistění základních provozů zdravotnických a školských krajských subjektů jsou novou výzvou.

Za překonání těchto nelehkých dní musíme znovu poděkovat pracovníkům ve zdravotnictví, pracovníkům v sociálních službách a zejména lidem v integrovaném záchranném
systému. Pandemie nám ukázala, že musíme plně podporovat všechny nemocnice
v kraji a zlepšovat jejich zázemí, a proto má dostavba Centra urgentní medicíny Krajské
nemocnice Liberec významnou podporu našeho klubu. Současná situace na stavebním
trhu však napovídá, že cena této největší investice Libereckého kraje za poslední desetiletí se zřejmě vyšplhá o několik miliard výše. S ohledem na zdravotnictví by měl kraj
zapracovat na způsobu, jak přitáhnout do kraje mediky a střední zdravotnický personál,
bez kterých zdravotnická zařízení a nemocnice fungovat nemohou.

Mimo to se povedl majetkový vstup Libereckého kraje do MMN, a. s. (nemocnice Jilemnice a Semily), otevření nové výjezdové stanice krajské záchranné služby na letišti v Liberci
a projektová přípravě dalších stanic, kdy nejblíže k realizaci jsou projekty v Hrádku n. N.
a Frýdlantě.
Resort školství pomohl žákům z Ukrajiny s doplněním jazykových znalostí a vstupem do
všech stupňů škol. Rozběhl se nový webový portál EDULK a sportovní prostředí mohlo
čerpat výraznou finanční dotační pomoc. Jak vše půjde dál, ukáže čas. Jsme připraveni
čelit novým výzvám především v úsporných energetických opatřeních a alternativním
využití jejich zdrojů. Děkujeme za spolupráci všem pracovníkům našeho krajského úřadu, krajem zřizovaných organizací a našim politickým partnerům napříč zastupitelskými
kluby.
Dan Ramzer
předseda zastupitelského klubu ODS

V době pandemie se lidé nemohli stýkat, potkávat se a kolektivně sportovat. Proto klub
ANO velmi podporuje v rámci kraje dotace do sportu, aby lidé a hlavně děti znovu mohli
po pandemi sportovat a znovu se naučili hýbat.
V listopadu 2021 se stala do té doby nepředstavitelná věc a to, že zkrachoval dodavatel
energie pro více než 900 tisíc domácností, firem i veřejných institucí a přestal dodávat
elektřinu a plyn. V tu chvíli stouply ceny energií pro kraj několikanásobně. Již před touto
krizí zastupitelé klubu ANO iniciovali zateplení budov kraje, výměny oken a výroby energií z obnovitelných zdrojů. Pro budovy se jednalo hlavně o solární systémy na výrobu
energie a o celkové snížení energetické náročnosti krajských budov, aby kraji zbyly peníze na podporu občanů, například na kotlíkové dotace a podobně.
Klub ANO podporuje také kulturní aktivity v kraji, obnovu památek a projekt Křišťálové
údolí, který zviditelňuje naše skláře a výrobce bižuterie i za hranicemi regionu. Prioritou
je pro nás i zadržování vody v krajině a revitalizace bývalého vojenského prostoru Ralsko.
V oblasti životního prostředí podporujeme snahy kraje i vlády ČR o vyřešení sporů s Polskem ohledně hnědouhelného dolu Turów. Trváme na tom, že podporu Libereckého
kraje si zaslouží celé jeho území a žádný jeho kout by neměl být opomíjen. Podle toho
jsme postupovali v uplynulém roce a budeme tak postupovat i nadále.
Michal Kříž
předseda klubu zastupitelů
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RENÉ HAVLÍK
ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU LIBERECKÉHO KRAJE

Letošní rok byl poznamenán několika historicky významnými událostmi.
Zklidnění pandemie koronaviru, napadení Ukrajiny s následnou migrací a ukončení dlouhodobých sporů ohledně těžby uhlí v polském dolu Turów. Po mnohaletých soudních
tahanicích se došlo k dohodě mezi těžební společností lignitového dolu v polském Turówu a Libereckým krajem. Vnímám to jako oboustranně prospěšné řešení a vítězství
selského rozumu, které zahrnuje nejen finanční kompenzace, ale i monitoring vlivu lomu
na životní prostředí, množství a kvalitu podzemních vod.
Lehká pachuť trvá při vzpomínce na pokus přesunout tyto finanční kompenzace do
rozpočtu Libereckého kraje, což by přímo porušovalo uzavřenou Darovací smlouvu
(OLP/276/2022) § 5, § 6, § 7. To bylo i díky našim hlasům zamítnuto.
Zklidnění pandemie koronaviru spojené s nárůstem méně nebezpečné varianty omikron přineslo částečné uvolnění restrikcí spojených s touto nemocí a návrat k normálnímu způsobu života.
Bohužel musím se zmínit o události nejsmutnější a tou je stále trvající invaze na Ukrajině
ze strany Ruské federace. Datum 24. 2. 2022 se navždy zapsalo do dějin celého světa a to
tím nejčernějším písmem. Asi nikdo si nedokázal představit, co všechno se v tento den
nevratně změní. Obrovské množství migrantů prchajících před válkou z Ukrajiny, ekonomická krize spojená s nedostatkem energií. O to víc jsem ocenil pragmatický přístup
všech členů Zastupitelstva Libereckého kraje, kteří se rozhodli pro okamžitou finanční
a materiální pomoc Vinnycké oblasti. Jak samotná rychlost, tak i způsob byl konkrétní
a nenechali jsme se strhnout k pokryteckému přejmenovávání ulic, hotelů či prodejen.
V racionálním trendu jsme pokračovali, takže se všichni zastupitelé přesvědčili, že SPD je
plnohodnotné politické hnutí, které jak v zastupitelstvu, tak v komisích a výborech hájí
zájmy všech obyvatel Libereckého kraje. Ohodnocením naší práce jsou výsledky letošních komunálních voleb, kde hnutí SPD získalo velký nárůst mandátů.
Naší prioritou bude i nadále prosazovaní jednotlivých bodů našeho volebního programu.

¼ +420 485 226 470 | º rene.havlik@kraj-lbc.cz
Vážení přátelé,
rok 2022 se stal pro Krajský úřad Libereckého kraje rokem plným změn. Teď, když zpětně hodnotím tento rok, musím se pousmát, jak charakteristika čísla 2 předurčila, co nás
čeká a nemine. Soucit, diplomacie, spolupráce a schopnost vcítit se do druhých, to vše
bylo hybnou silou února a března loňského roku. Zaměstnanci krajského úřadu se semkli
a vytvořili během pár dní plně funkční Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině, kde
zpočátku sloužili nejen směny pracovní, ale neúnavně i směny dobrovolnické. Chtěl bych
svým kolegům opravdu poděkovat za příkladný přístup k novým povinnostem, které
jsme v rámci KACPU LK a navazujících agend začali poskytovat válečným uprchlíkům
v budově D sídla Libereckého kraje. Kontinuita, plynulost a samozřejmost pomoci je důkazem, že zaměstnanci ve veřejné správě v těžkém období umí táhnout za jeden provaz.
Pro krajský úřad byl rok 2022 také ve znamení opětovného zdokonalování procesů a zapojení se do hodnocení Národní ceny kvality České republiky v programu EXCELENCE.
Chceme nadále být úřadem, který státní správu i samosprávu vykonává na vysoké úrovni
a to nejen v osobní rovině, ale také v oblasti elektronické komunikace s občany, institucemi a organizacemi veřejné správy. Tento nastavený trend chceme i nadále v rámci
koncepce Chytřejší kraj rozvíjet a podporovat tak elektronizaci veřejné správy.

Libor Křenek
člen klubu zastupitelů SPD
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Krajský úřad Libereckého kraje
OCENĚNÍ

V Lipo.ink jsme od minulého podzimu
podpořili další stovky obyvatel Libereckého kraje.

2022	Chytrá města – Zvláštní cena poroty za mimořádný přínos v oblasti hospodaření se
srážkovou a šedou vodou | Koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj |
Smart City Innovations Institut
2021	Úspěšná organizace | Národní cena kvality ČR
3. místo v kategorii Digitální stát Recognised for Excellence 4 star | EFQM
Ocenění Libereckému kraji za přínos k rozvoji odpovědného veřejného
zadávání v ČR | Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
2020	Dobrá praxe – Strategické plánování s veřejností | Strategie rozvoje Libereckého
kraje 2021–2027 | Národní síť Zdravých měst
Chytrá města – 1. místo v kategorii IDEA | Akční plán koncepce
Chytřejší kraj pro Liberecký kraj | Ministerstvo pro místní rozvoj
a Smart City Innovations Institut
2019	Dobrá praxe – Lipo.ink – krajský podnikatelský inkubátor
a inovační centrum | Národní síť Zdravých měst
2018	Cena čestného nákupu Fair Sourcing Awards | FSA
1. místo v kategorii TREND | transparentní, procesně
kontrolovatelný a funkční systém řízení zakázek
2017	Excelentní organizace | Národní cena kvality ČR
Recognised for Excellence 4 star | EFQM
Dobrá praxe – Podpora zdraví a života | NSZM
2016	Ocenění Ministerstva vnitra České republiky
za 3. místo v soutěži Úřad roku Půl na půl
2015	Společensky odpovědná organizace – vítěz v sekci
Veřejná správa | Národní cena ČR za společenskou odpovědnost
2014	Excelentní organizace | Národní cena kvality ČR
Recognised for Excellence 4 star | EFQM
Dobrá praxe – Strategické plánování s veřejností | Program rozvoje LK
Národní síť Zdravých měst
2013	Úspěšná organizace | Národní cena kvality ČR Máme
otevřeno – 3. cena za uveřejňování smluv
2012	Stejná šance – zaměstnavatel roku 2012 | Rytmus Liberec
Perspektivní organizace | Národní cena kvality ČR
Vstřícný zaměstnavatel | Audit rovné příležitosti
2011	Bronzový stupeň za kvalitu ve státní správě | MV ČR
Dobrá praxe – Zdravotní politika kraje | Národní síť zdravých měst

Nejoblíbenějším poradenským programem stále zůstává naše Podnikatelská
ambulance – app.acuityscheduling.com, jejíž koncept mimochodem převzala
i některá další inovační centra ostatních krajů ČR: 186
konzultací v rámci ambulancí.

66 | Krajský úřad Libereckého kraje Ocenění

A když něco opravdu funguje,
rádi to zužitkujeme naplno.
Takže jsme vytvořili specializované ambulance se zaměřením na konkrétní oblasti – právní,
marketingovou, patentovou a daňovou.
A funguje to podobně jako v lékařských
ambulantních klinikách – dojdete si na
pohotovost, tam specifikují, s čím přicházíte a pošlou vás ke specialistovi. Jednoduché, efektivní!

Dalším počinem, který vnímáme jako
obrovskou přidanou hodnotu, a to nejen
pro obyvatele kraje, ale i pro celou ČR,
je vznik platformy Ynovate –
www.ynovate.cz/cz, jíž jsme
součástí. Ta sdružuje veřejná
inovační centra a inkubátory,
které mají licenci k užívání expertní sítě PlatInn.
A nejspíš proto, že jsme nejmenší (a nebo nemáme pud
sebezáchovy), jsme se rozhodli uspořádat první ročník Ynovate Festivalu u nás
v Liberci. Hostili jsme 16 krajských inovačních center (pro
ty, kteří zpozorněli – ano, je to
tak, přijeli i naši slovenští bratia), uspořádali jsme soutěž nejlepších současných
start-upů a součástí jednodenního festivalu byla i Open Space Technology
konference a sada rozličných workshopů. Jemně dojemnou reportáž, proloženou videem, fotogalerií a záznamem ze
soutěže, si přečtěte na našich stránkách.
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V rámci festivalu vznikl nádherný obraz, na kterém se podíleli návštěvníci a který do výsledné podoby dovedla liberecká kreativní skupina Nevzdělanci – nevzdelanci.com.

AGENTURA REGIONÁLNÍHO
ROZVOJE

Jen ještě potřebujeme poděkovat vám všem, kteří jste nám poslali zpětné vazby. Nejen
že se díky vám posouváme, ale také nám potvrzujete, že naše práce dává smysl.

 PROJEKT SMART AKCELERÁTOR
 1012+

Ze 100 dotazovaných ohodnotilo konzultační služby Lipo.ink
92 respondentů číslem 9/10 a 10/10.

VZDĚLÁVÁME

Přehled za období 9/2021–8/2022
1. Budova:
průměrný počet coworkerů: 12
% obsazenosti kancelářských prostor: 51
2. Poradenství:
kvalita konzultačních služeb: 92
počet konzultací v rámci Ambulance: 186
počet klientů v rámci Posilovny (1. stupeň inkubace): 11
počet klientů v rámci Plnotučné inkubace (s podílem 2,5 %): 3
počet časů v rámci programu PlatInn: 9
3. Online komunita:
LinkedIn: 546
FB: 1 111
IG: 671
4. Offline akce:
počet: 64
počet účastníků: 306

LIBEREC IDEATHON
Partneři:
Agentura regionálního rozvoje, tým Smart Akcelerátor, CzechInvest, Liberecký kraj, statutární město Liberec, Technická univerzita v Liberci.
Strávit jeden den čistého času přemýšlením
a výsledek na konci „prodat” odborné porotě.
Takový zážitek si odneslo více jak padesát středoškoláků a vysokoškoláků z našeho regionu
z dubnové akce Liberec Ideathon. Soutěžící
dostali za úkol hledat úspory energií v budovách Libereckého kraje a TUL, navrhnout řešení dopravní situace v liberecko-jablonecké
aglomeraci nebo zamyslet se nad smysluplným využitím otevřených dat.
„Ideathon je důležitou součástí snahy o zapojení mladých lidí do řešení problematiky regionu.
Výzvy jsou definovány tak, aby odpovídaly realitě a studentská řešení měla co největší šanci se
uplatnit,” říká Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje
pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova. Inovativní řešení kraj
dlouhodobě podporuje v rámci své koncepce
Chytřejší kraj pro Liberecký kraj.
V číslech: 54 soutěžících, 13 týmů a 13 projektů,
18 mentorů z praxe, 50 vyčerpaných konzultací, 2 navazující kulaté stoly na téma doprava
a energetika
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BUSINESS TALENT
Partneři:
Agentura regionálního rozvoje, tým Smart Akcelerátor, iQLANDIA, DEX IC, Liberecký kraj
(záštita náměstka hejtmana Dana Ramzera)
Druhý ročník soutěže Business Talent odstartoval v otevřené dílně iQFABLAB libereckého
science centra iQLANDIA v říjnu 2022. Během osmi kol rozprostřených do dvou měsíců
v soutěži poměřily síly dvě stovky žáků základních škol reprezentujících všechny čtyři
okresy Libereckého kraje. V letošním ročníku soutěžící vyráběli prototypy „zlepšováků”
pro těžce zdravotně postižené. Svou práci v závěru dne prezentovali před porotou složenou z odborníků z praxe.

VOL. 8 #DESIGNPRODAVA

Osmá PechaKucha Night byla v prvé řadě velkou přehlídkou všeho krásného se značkou
Vyrobeno v Česku nebo také v Libereckém
kraji. Představili jsme umělce a designéry, firmy
s globálním záběrem i lokální firmičky. Spojovací prvek? Srdce tepající pro krásno a pro špičkový design. Bonusové poselství, které jsme chtěli během večera předat znělo: Design prodává,
výrobku dává konkurenční výhodu, za kterou
tuzemský i zahraniční zákazník rád připlatí.

„Liberecký kraj je považován za významné průmyslové centrum země. Aby si tento status i do
budoucna zachoval, je zapotřebí pečovat o úroveň technického vzdělávání v regionu. Soutěž
Business Talent je ukázkou, jak tato péče ze strany kraje v praxi vypadá,” říká Jiří Ulvr, radní Libereckého kraje pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů,
územního plánování a rozvoje venkova.

V číslech: první víkend po zveřejnění akce jsme
prodali 20 % kapacity Kulturního centra Vratislavice 101010, akce se konala po uzávěrce
brožury.

V číslech: přihlášeno 8 škol, kapacita soutěže 200 žáků, potenciál vytvořit až 48 protypů
„zlepšováků”, akce se konala po uzávěrce brožury

DOTAČNÍ AMBULANCE

BAVÍME (A PROBOUZÍME LOKÁLNÍ PATRIOTY)
PECHAKUCHA NIGHT LIBEREC
VOL. 6 FENOMÉN TEXTIL

Pryč už je doba, kdy bagry nemilosrdně srovnaly se zemí Textilanu, symbol slávy i úpadku textilního průmyslu na Liberecku. Toto sdělení přinesla šestá liberecká PechaKucha
Night. Přestavila firmy zabývající se pokročilými textilními technologiemi, výzkum nanovláken, ale i kreativce, návrhářky, ateliéry a dílny z regionu.
V číslech: 150 diváků ve vyprodaném kině Varšava
VOL. 7 SKLO, SKLO, SKLO!

Na fenomén skla v Libereckém kraji jsme se podívali zeširoka. Hosté přinesli rozmanitý
a ucelený pohled na sklářské řemeslo v kraji. Na prknech kina Varšava se ve formátu
20 x 20 vystřídali umělci, designéři, šperkaři, brusiči skla, tvůrci unikátních plastik, vitráží,
lustrů či úchvatných skleněných komponentů pro moderní architekturu. Prezentovali
své úspěchy v Česku i v (dalekém) zahraničí.
V číslech: 180 diváků ve zcela vyprodaném kině Varšava
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POMÁHÁME
Od května 2022 spustila Agentura regionálního rozvoje novou službu pro občany nazvanou Dotační ambulance. Vyhledáváme dotační tituly, poskytujeme dotační poradenství
a pomáháme s přípravou projektů v oblasti
vědy, výzkumu a inovací v Libereckém kraji.
Dále se zaměřujeme na dotační tituly, přípravu
a administraci projektů na území Libereckého
kraje v oblastech, jako je životní prostředí, veřejná infrastruktura, vzdělávání, sociální oblast,
zdravotnictví, doprava, cestovní ruch a mnoho
dalších témat. Služby Dotační ambulance provazujeme se službami Lipo.ink (konzultujeme
se subjekty, které využívají inkubace nebo naopak nové subjekty přesměrováváme na kolegy z Lipo.ink, pokud nám to dává smysl).
V číslech: pomohli jsme se zorientovat v dotační problematice více jak 20 firmám a jednotlivcům, nasměrovali jsme naše klienty na
validní regionální, národní i evropské dotační
programy.
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LKS statistiky za období 1. 1. – 30. 8. 2022

Liberecký kraj sobě

– poznejte Liberecký kraj,
um místních řemeslníků a ochutnejte regionální speciality

Facebook
@lksobe.cz
Dosah FB stránky 263 414
Sledovatelé
(To se mi líbí) 5 036
Počet příspěvků 135

Instagram
od 5. 5. 2022
lk_sobe
Dosah IG 16 198
Sledujících 98
Příspěvků30

Youtube kanál
Video Řemesla
34 000 zhlédnutí
(video vydáno v únoru)

Spotify
Podcast
Hlavou, srdcem
a rukama
V dubnu 2022 spuštěn
vydáno 10 epizod

Projekt Liberecký kraj sobě podporuje regionální výrobky, výrobce a tradiční řemesla.
Pomocí cílených marketingových aktivit chce rozšířit mezi místní obyvatele i návštěvníky
našeho kraje myšlenku, že podpora lokálních producentů má smysl.
Platforma Liberecký kraj sobě je místem, kde ucelené informace najdou potenciální zákazníci, sami producenti i partnerské organizace. Místem, kde výrobci a poskytovatelé
služeb získají přehled o programech podpory nebo o možnostech dotací, které jsou jim
k dispozici.
Stejně důležité ambice máme i v oblasti základního vzdělávání podnikatelů. Svět se stále
více digitalizuje, proto podporujeme rozvoj digitálních dovedností a motivujeme k přijetí nových technologií. V rámci projektu tak vznikla Vzdělávací akademie pro členy sítě LK
sobě z řad řemeslníků a producentů, která zahrnuje odborné semináře doplněné o vzdělávací videa a e-booky.

www.lksobe.cz
Nově od března 2022 spuštěn blog
publikováno 23 aktualit a článků
Počet publikovaných firem
296
Počet unikátních prvonávštěv
22 672
Počet zobrazení webu
57 000
Počet událostí
237 000
Demografie uživatelů webu:
21 022 / 90,6 % z ČR | 1 264 / 5,45 % z USA | 241 / 1,04 % z Francie
192 / 0,83 % ze Slovenska | 2,08 % ostatní země

Prezentace projektu na akcích pro veřejnost:
Jizerské hory

Český ráj

Lužické hory a Máchův kraj
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Krkonoše

22. května Krajský ekoden a Tatrhy, Liberec
3.–4. června Prima Fresh Festival Liberec
3. září Krajské dožínky, Frýdlant
9. září Dobrovolnictví je radost, Zoo Liberec
19. září Evropský týden mobility, nám. Dr. E. Beneše Liberec
8. října Maker Faire Liberec
Listopad – zahájení adventu, trhy
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Regionální speciality
TLAČENKA SVĚTLÁ
Váša, spol. s r. o.

Osobnosti
Libereckého kraje 2022

ZRAJÍCÍ OVČÍ SÝR NAKLÁDANÝ V OLEJI
Michal Sabáček
ŽITNO-PŠENIČNÝ KVASOVÝ CHLÉB
Lukáš Mašek – Hamrovská řemeslná pekárna
JAHODOVÝ CHEESECAKE
Pavla Pospíšilová
POLOTMAVÁ DVANÁCTKA
Beranův pivovar, s. r. o.

Jan Luštinec

Petr Trunec

za celoživotní přínos
v oblasti historie a muzejnictví

v oblasti pedagogické činnosti a hudby

VRATISLAVICKÁ KYSELKA CITRON
Kitl, s. r. o.
LABUŽNICKÁ PAPRIKAJDA
Martina Papežíková – dobroTY z Ráje

Vladimír Valenta

Marie Truncová

za celoživotní přínos
v oblasti veřejného zdraví
a zdravotní politiky

KEFÍR PŘÍRODNÍ BIO
Ladislav Stehlík

v oblasti pedagogické činnosti a hudby

ŠKVARKOVÁ POMAZÁNKA
Váša, spol. s r. o.

(in memoriam)

Zdeněk Pokorný

Miloslav Štěpánek

za celoživotní přínos
v oblasti osvěty, vzdělávání
a rozvoje regionu

za celoživotní přínos
v oblasti letecké meteorologie

Petr Moos
za celoživotní přínos
v oblasti dopravního inženýrství
a vysokoškolského vzdělávání v oboru dopravy
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Jan Schmid
za celoživotní přínos
v oblasti divadelního umění
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VÝSLEDKY ROČNÍKU 2022:
CENA KARLA HUBÁČKA
(ABSOLUTNÍ VÍTĚZ)
 IGI Vratislavice, knihovna
a spolkové centrum
KATEGORIE VEŘEJNÉ STAVBY
 Přístavba ZŠ a MŠ Studenec

Soutěž Karla Hubáčka – Stavba roku Libereckého kraje

Tradiční soutěž, která chce prezentovat kvalitní architekturu i stavitelství celého Libereckého kraje, podporovat komplexní realizaci staveb a venkovského
prostoru od architektonického pojetí až po řemeslný
detail. Současně dává vyniknout nový talentům.

KATEGORIE STAVBY
PRO VEŘEJNOST
 Zázemí fotbalového hřiště
ve Studenci
 Dům Jana
KATEGORIE VEŘEJNÝ
PROSTOR A KRAJINA
 Hlídka na Stráži
KATEGORIE SOUKROMÉ STAVBY
 Lihovar s pěstitelskou pálenicí
KATEGORIE JUNIOR
– STUDENTSKÉ PROJEKTY
 Ondřej Drahokoupil: Edukační pavilon
rostlin
ČESTNÉ UZNÁNÍ POROTY
 Konopný dům Nedamov
– za využití ekologicky udržitelných stavebních materiálů
 Snížení energetické náročnosti ZŠ Lada
Česká Lípa
– za příkladné technické a estetické řešení při realizaci snížení
energetické úspornosti
CENA HEJTMANA
 Dům Jana – vzorový příklad řešení stavby deinstitucionalizace sociální služby
 Rekonstrukce vnitřních prostor včetně
interiéru COV Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou
Zdroj: stavbaroku.lk
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SKUTEČNÉ PŘÍBĚHY
PĚSTOUNSTVÍ
Z LIBERECKÉHO KRAJE
Mít domov a rodinu je v životě každého dítěte jedna z nejdůležitějších podmínek
pro jeho zdravý vývoj a budoucí život. Přesto plno dětí během svého dětství o toto
životně důležité zázemí přichází. Cílem Libereckého kraje je těmto dětem poskytnout náhradní rodinnou péči. V současné době kraj aktivně hledá náhradní rodiče
přibližně 160 dětem. Jak moc je pro děti domov a (náhradní) rodina důležitá, dokreslují skutečné příběhy dětí z Libereckého kraje vyrůstajících v pěstounské péči,
které byly vydány v rámci celokrajské kampaně Mít domov a rodinu. Samozřejmost,
nebo vzácnost?. Jedním z příkladů těchto příběhů je příběh Marcely a nebo Gábiny.
MARCELA

Když je alkohol víc než srdce.

Marcela, 18letá slečna s velkými plány do života. Dokončuje studium na střední zdravotnické škole a má jasný cíl – pečovat o malé děti hospitalizované v nemocnici. Vzhledem
k tomu, že sama to pravé spokojené a bezstarostné dětství nezažila, uvědomuje si, jak je
pozornost a starostlivost potřebná. Na své vlastní vyrůstání nemá hezké vzpomínky. Společně se svými dvěma mladšími sourozenci žila s matkou, která byla závislá na alkoholu,
otec rodinu opustil. Ačkoliv jí nebylo ani 8 let, věděla, co dělat, když matka zkolabovala
po nadměrném požití vodky. Děti neznaly disciplínu, neměly žádné kladné vzory, do
školy chodily neupravené, špinavé, bez domácích úkolů. Z rodinného rozpočtu se kupoval převážně alkohol, a tak často zažívaly takovou nouzi o jídlo, že musely žebrat na ulici.
O sladkostech se jim mohlo jenom zdát. Marcela musela bratrovi a sestře rodičovskou
péči částečně nahrazovat. Zájem sociální pracovnice na sebe nenechal dlouho čekat. Byl
podán návrh na umístění dětí do ústavní péče. A právě tehdy se objevilo světlo na konci
tunelu. Na scénu vstoupila teta, která nedovolila, aby Marcela se svými dvěma sourozenci nadále doplácela na selhání rodičů, a rozhodla se vzít si je do pěstounské péče. Kdyby
se tak nestalo, dostaly by se do dětského domova. Teta jim dala nový směr, novou naději
a život naplněný porozuměním, trpělivostí a respektem. A proto má pěstounství smysl –
dává dětem šanci na lepší život.

GÁBINA

Nejistá budoucnost není překážkou.

Desetiletou Gábinu přijala Jana do péče před osmi lety. Gábina má v biologické rodině diagnostikovanou nevyléčitelnou nemoc, tzv. Huntingtonovu chorobu. Je to onemocnění mozku, jež vede k postupné demenci nemocného a graduje nesamostatností
a úplnou závislostí na pečovateli. Gábina je však zatím zdravé a veselé dítě. Ani toto
„riziko“ Janu a jejího, tehdy třináctiletého, syna neodradilo od toho, aby dvouleté holčičce
poskytli nový domov. Dnes je Gábina ve srovnání s dobou, kdy si ji Jana přivezla z kojeneckého ústavu, sebevědomá dívka, která má svou hlavu a názor. Ačkoliv je Jana dle
svých slov vyrovnaná s tím, že situace je taková, jaká je, neubrání se obavám o Gábininu
budoucnost. Rčení „krev není voda“ tady neplatí. Z nejisté a nedomazlené holčičky, která
zrcadlila ostatní děti, aby se zalíbila, je veselá a aktivní slečna. Hraje výborně na klavír, baví
ji tenis, dělá atletiku, miluje svíčkovou a palačinky. Předsudky v pěstounství nemají místo
a velké díky patří lidem, kteří dávají šanci dětem bez ohledu na jejich možné diagnózy,
prognózy a dědičné předpoklady. Klobouk dolů před takovým odhodláním, odvahou
a velkým srdcem!
Jedná se o skutečný příběh pěstounství z Libereckého kraje. Text i fotografie jsou autentické a jsou autorizovány náhradní rodinou.

Jedná se o skutečný příběh pěstounství z Libereckého kraje. Text i fotografie jsou autentické a jsou autorizovány náhradní rodinou.

Bližší informace ke kampani MÍT DOMOV A RODINU
„Samozřejmost, nebo vzácnost?“
www.rodinalk.cz
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Faceboook: Mít domov a rodinu

Mít domov a rodinu

| 79

Zlatý erb

Soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.
Cílem soutěže je především podpořit modernizaci místní a regionální
veřejné správy a samosprávy prostřednictvím rozvoje ICT technologií
a služeb, poskytovaných veřejnosti s využitím internetu a ostatních
elektronických médií a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech
a obcích ČR. Uplynulý 24. ročník Zlatého erbu proto výrazně inovoval a zjednodušil hodnotící kritéria, především krajským porotám.
Výsledky soutěže Zlatý erb 2022 v Libereckém kraji
Kategorie nejlepší webové stránky obce
Bedřichov | Mařenice | Svijany
Kategorie nejlepší webová stránka města
Semily | Lomnice nad Popelkou | Cvikov
Do letošního ročníku soutěže se přihlásily 4 obce a 9 měst. Do celostátního kola postoupily – město Semily a obec Bedřichov.
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Operační a informační středisko krizového řízení krajského ředitelství
Šumavská 414/11 | 460 01 Liberec 3 | ¼950 471 100 | ºspisovna.li@hzslk.cz | Ôwww.hzscr.cz/hzs-libereckeho-kraje.aspx
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
nám. Dr. E. Beneše 584/24 | 460 32 Liberec | ¼ 974 461 229 | º krpl.reditel.sekretariat@pcr.cz
Celní úřad pro Liberecký kraj
České mládeže 1122 | 460 03 Liberec 6 | ¼ 485 218 203 | º podatelna560000@cs.mfcr.cz
Finanční úřad pro Liberecký kraj
1. máje 97 | 460 02 Liberec | ¼ 485 211 111 | ºpodatelna2601@fs.mfcr.cz
Silnice LK, a. s.
Československé armády 4805/24 | 466 05 Jablonec n. N. | ¼ 488 043 235 | º info@silnicelk.cz
BESIP – koordinátor
Valdštejnská 381/6 | 460 01 Liberec 2 | ¼ 777 742 077 | º besip-lk@cspsd.cz
Autobusy LK, s. r. o.
U Jezu 525/4 | IV-Perštýn 460 01 Liberec | ¼777 571 760 | ºjiri.radek@autobusylk.cz
Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o.
České mládeže 632/32 | 460 06 Liberec 6 | ¼484 809 111 | ºposta@ksslk.cz
KORID LK, spol. s r. o.
U Jezu 642/2a | 461 80 Liberec 2 | ¼488 588 788 | º nfo@korid.cz | Ôwww.korid.cz
Portál veřejné dopravy v Libereckém kraji
Ô www.iidol.cz
Katastrální úřad pro Liberecký kraj
Rumjancevova 149/10 | 460 65 Liberec 1 | ¼485 341 400 | ºkp.liberec@cuzk.cz | Ôwww.iidol.cz
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
U Nisy 745/6a | 460 07 Liberec | ¼727 956 778 | º liberec.pk@spucr.cz
Krajská správa ČSÚ v Liberci
nám. Dr. E. Beneše 585/26 | 460 01 Liberec 1 | ¼ 485 238 811 | º infoservislbc@czso.cz
Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina
1. máje 858/26 | 460 02 Liberec | ¼485 340 928 | º podatelna.liberec@cbusbs.cz
ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r. o.
U Jezu 525/4 | 460 01 Liberec IV | ¼602 342 934 | º p.dobrovsky@arr-nisa.cz | Ôwww.arr-nisa.cz
Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci
Dr. Milady Horákové 632/5 | 460 01 Liberec 1 | ¼800 779 900 | ºpodatelna.lb@uradprace.cz
Okresní správa sociálního zabezpečení Liberec
Frýdlantská 1399/20 | 460 01 Liberec 1 | ¼ 485 236 111 | º posta.lb@cssz.cz
Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro kraj Ústecký a Liberecký
Prokopa Diviše 1386/6 | 400 01 Ústí n. L. | ¼222 703 404 | ºusti@coi.cz
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje
Husova 64 | 460 31 Liberec 1 | ¼485 253 111 | º posta@khslbc.cz
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Liberecký kraj
Ostašovská 521 | 460 01 Liberec | ¼485 246 691 | ºepodatelna.kvsl@svscr.cz
Český červený kříž Oblastní spolek ČČK Liberec
Palachova 504/7 | 460 01 Liberec | ¼725 077 016 |º liberec@cervenykriz.eu
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p. o.
Klášterní 954/5 | 460 01 Staré Město | ¼ 485 218 511 | º info@zzslk.cz
Důležité kontakty | 81

Dopravní
obslužnost

19‚38
mil. km

826

Počet kilometrů
objednaných krajem
u dopravců v drážní
a autobusové
dopravě

Silniční síť
Stav
vozovek
2021
Průměrná známka stavu
vozovek se zlepšila:
II. třída z 2‚71 na 2‚58
III. třída z 3‚17 na 3‚07

Výdaje kraje
na dopravní
obslužnost

Silnice II. třídy
Výborný ..................... 90 km
Dobrý ......................... 192 km
Vyhovující .................. 88 km

mil. Kč

Nevyhovující ............. 65 km
Havarijní ..................... 51 km

5 709

spojů sledovaných
Centrálním
dispečinkem IDOL
za pracovní den

Silnice III. třídy
Výborný ................... 260 km
Dobrý ........................ 480 km
Vyhovující ................ 168 km
Nevyhovující .......... 215 km
Havarijní .................. 452 km

Služby Centrálního
dispečinku IDOL:
04:00–00:00 denní provoz
T.: +420 704 702 000
www.iidol.cz

Mosty
2021

Počet přepravených cestujících
krajskými autobusy (v mil.)
2016: 11‚44
2017: 11‚54

Liberecký kraj
udržuje
646 mostů
Rekonstrukce 20 mostů
Stavební údržba 25 mostů

Stav mostů:
stupnice I-VII

2018: 11‚66

Velmi špatný (VI) ............ 75

2019: 12‚67

160 mostů starších
než 80 let

2020: 8‚67

Havarijní (VII) .................... 11

93 mostů starších
než 100 let

Délka
silniční sítě
2 063 km
II. a III. třídy

Dokončené
stavby dle
2021
IROP

Rekonstrukce
silnic II. třídy
22 km
Rekonstrukce
silnic III. třídy
3 km

SFDI

Rekonstrukce
a opravy silnic III. třídy
24 km
Rekonstrukce
a opravy mostů
2

Liberecký kraj

Rekonstrukce a opravy
15 km
Rekonstrukce a opravy
propustků 2

Mýto
Liberecký kraj
nesouhlasí se
zpoplatněním
silnic I. třídy
v Libereckém
kraji na silnici
I/38 Jestřebí–Bezděz
(hranice Libereckého
kraje)

2021: 8‚91

více na webu: dopravni-obsluznost.kraj-lbc.cz

více na webu: silnicni-hospodarstvi.kraj-lbc.cz
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