ROK 2014

Slovo hejtmana
cílovou pásku ještě do konce roku 2014. Rad bych zmínil především úspěšný
projekt heliportu v Krajské nemocnici Liberec nebo zateplení hlavních
budov Nemocnice s poliklinikou v České Lípě (spolufinancování kraje ve výši
72 mil. Kč), kterou jsme prosadili na jaře 2013. Ušetřili jsme díky tomu 25
milionu korun z rozpočtu kraje. Další významný projekt, Hospic pro Liberecký
kraj, je ve fázi stavby, kterou si v centru Liberce můžete sami průběžně
kontrolovat a věřím, že na konci roku 2015 nabídne svoje prostory a služby
potřebným spoluobčanům. Zapomenout nemohu ani na novou budovu
Oblastní galerie Liberec, která od března sídlí v historických libereckých
lázních, opravy a zateplování našich škol, domovů důchodců a také opravy
muzeí a dalších krajských zařízení.

Po roce Vám znovu dáváme příležitost k hodnocení...
Již podruhé předkládáme veřejnosti informace o činnosti Libereckého kraje. Představujeme výsledky
naší práce, rekapitulujeme to, co se povedlo a informujeme o připravovaných záměrech a projektech
pro rok 2015. Plníme tak svůj slib a skládáme
občanům účty.
Při čtení této brožury můžete lépe poznávat krajskou
samosprávu, její pravomoci a možnosti. Nově jsme
publikaci rozšířili také o názory předsedů
zastupitelských klubů, kteří fungování kraje vidí
i z jiného úhlu pohledu. Kritika a rozdílné názory jsou
pro fungování každého společenství, a tedy i našeho
kraje, užitečné.
V roce 2014 jsem se mnohokrát přesvědčil o tom, že Liberecký kraj a jeho tvář je
především výsledkem úsilí jeho obyvatel, úspěšných osobností a angažovaných
nadšenců, malých i velkých firem a živnostníků, ale také mnoha dalších lidí,
kteří dobrovolně, bez nároku na odměny, pracují v nejrůznějších neziskových
organizacích, spolcích, občanských sdruženích či zájmových organizacích. Těm
všem patří moje uznání, protože každý rok dělají náš kraj hezčím a zajímavějším
místem pro život. Bez poděkování právě jim, by žádná zpráva o stavu kraje
nemohla být úplná.
Z řady lidí, kteří se v našem kraji o něco dobrého snaží, jsem měl možnost se setkat
během pravidelných Dnů s hejtmanem. Přímo na místě se seznamuji s problémy
jednotlivých částí Libereckého kraje, navštěvuji úspěšné školy a firmy, ale také
pozorně naslouchám stížnostem a steskům starostů na nedostatky a chyby ve
fungování kraje a jeho institucí. Také pravidelná setkání a diskuse s občany nejen
na Dnech s hejtmanem jsou pro mě zajímavé a také užitečné. Liberecký kraj
totiž není jednolitý region, jeho části mají různé problémy a starosti. Ty mohou
z Liberce bez vysvětlení na místě vypadat jako málo důležité a nepodstatné.
A hledání řešení je také jedním z hlavních úkolů hejtmana.
I rok 2014 byl především ve znamení práce s cílem splnit další z předvolebních
slibů a přání. Ať už šlo o odpovědné hospodaření s veřejnými penězi, hledání
rozumných úspor, otevírání kraje veřejnosti nebo o přípravu konkrétních investic,
které zlepší stav krajských silnic, škol, domovů důchodců nebo nemocnic.
Mnoho zásadních projektů bylo v letošním roce dokončeno a s dalšími protneme
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Samostatný odstavec nepochybně patří stavu krajských silnic. Bohužel před
sebou stále tlačíme dluh minulé krajské vlády, tedy zajistit opravy silnic zničených
povodní v roce 2010. Státní podpora na tyto investiční akce ve výši přesahující 500
mil. Kč byla zajištěna teprve po mých osobních schůzkách u jednotlivých ministrů
v červenci 2013. Práce na všech úsecích silnic ve Frýdlantu, Chrastavě, Vítkově,
Raspenavě nebo Nové Vsi byly letos zahájeny. Silnice v Heřmanicích a Višňové
už byly předány k užívání veřejnosti. Rozumím stížnostem obyvatel z těchto míst
a také těm, které omezují různé objízdné trasy. Prosím o vaši trpělivost, děláme
vše proto aby všechny rekonstrukce silnic zničených  velkou vodou v roce 2010
byly dokončeny v roce 2015.
Považuji to nejenom za splnění naší povinností, ale také za šanci začít se intenzivně
věnovat opravám krajských silnic v dalších částech kraje. Stav silnic je pro velkou
část obyvatel nejvíce viditelné a bolavé místo našeho kraje. Už letos řada oprav
silnic financovaných především z evropských fondů probíhá ( 170 mil. Kč), v příštím
roce bude zahájena řada dalších ( 540 mil. Kč) a na nových projektech se pracuje
( cca 500 mil. Kč). Z dlouhodobého hlediska hledáme společně s ostatními
hejtmany a vládou systémová řešení v oblasti financování oprav silnic, která nám
umožní výrazným způsobem zlepšit jejich současný špatný stav.
Hodnocení práce hejtmana, členů krajské rady a zastupitelstva nechám na
vás. Skládání účtů z naší práce považuji za povinnost a pokud dostanu šanci
a možnost stát v čele krajské samosprávy i v roce 2015, budu se těšit nejenom
na setkávání s vámi, ale také na příští skládání účtů z práce mojí, mých kolegů
a celého Libereckého kraje.
				Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
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Slovo ředitele

Co kraj zajišťuje

Krajský úřad se dlouhodobě aktivně zaměřuje na
zvyšování kvality poskytovaných služeb. Směřuje tak
k naplnění vize úřadu – být respektovanou, otevřenou
a důvěryhodnou institucí, která poskytuje kvalitní služby
a přispívá ke stabilitě a rozvoji kraje.
V roce 2014 dosáhl úřad řady úspěchů, z nichž
mezi největší patří získání ocenění EXCELENTNÍ
ORGANIZACE. Tuto cenu převzal ředitel krajského
úřadu dne 25. listopadu 2014 v rámci 20. ročníku Národní
ceny kvality ČR ve Španělském sále Pražského hradu.
Zároveň převzal i mezinárodní ocenění EFQM (European
Foundation for Quality Management) Recognised for
Excellence. Krajský úřad Libereckého kraje se tak stal
historicky prvním úřadem v rámci České republiky, který
takováto ocenění získal podle Modelu excelence EFQM.
V letech 2013 a 2014 realizoval krajský úřad projekt s názvem Dalším krokem ke
kvalitě, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z krajského rozpočtu.
Uvedeného projektu se zúčastnili všichni zaměstnanci krajského úřadu a vybrané
obce Libereckého kraje. V projektu byla nabídka kurzů, které se zabývaly finančním
plánováním, právem a legislativou, a to zejména novým občanským zákoníkem,
pracovním právem, zákonem o obcích, o krajích a o úřednících územních samosprávných
celků. Úspěšné byly také kurzy měkkých dovedností, např. prezentační a manažerské
dovednosti a efektivní komunikace ve veřejné správě.
Úspěšně na úřadě pokračuje také projekt „Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji“,
který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci Integrovaného operačního programu a to ve výši 85% celkových způsobilých
nákladů. Zbytek, tedy 15% hradí Liberecký kraj. Hlavním cílem tohoto projektu je
modernizace územní veřejné správy v Libereckém kraji a zefektivnění služeb veřejné
správy prostřednictvím vyššího využití informačních a komunikačních technologií
v území. Modernizací chce Liberecký kraj zjednodušit a zrychlit výkon veřejné správy pro
občany, podnikatele, příspěvkové organizace a obce. Přínosem pro tyto cílové skupiny
bude např. hostovaná elektronická spisová služba pro obce, příspěvkové organizace,
vznik jednotné platformy pro důvěryhodné ukládání dokumentů, digitalizace
významných dokumentů či knih ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou,
úspora nákladů spojených s manipulací s dokumenty v listinné podobě. Vytvořením
digitální mapy veřejné správy Libereckého kraje se usnadní správa a dostupnost
základních referenčních a tematických prostorových dat a poskytování garantovaných
informací o území. Realizací tohoto projektu dojde ke zvýšení kvality a rychlosti služeb
poskytovaných krajem a obcemi s rozšířenou působností.		
				Mgr. René Havlík
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 Spravuje 7,5 miliardy Kč.






Administruje veřejné zakázky pro Liberecký kraj a všech jeho 90 příspěvkových organizací.
Disponuje a pečuje o nemovité věci a další majetek Libereckého kraje, včetně
jeho příspěvkových organizací, v celkové hodnotě 20 590 400 tis. Kč.
Připravuje, řídí a kontroluje investiční akce ve prospěch kraje a jeho obyvatel.
V rámci dotačního fondu, s jasnými a předem známými pravidly, podporuje
řadu aktivit obcí, spolků a neziskových organizací v kraji.

 Podporuje 10 000 osob ročně v sociální oblasti.




Poskytuje finanční a organizační podporu 8 domovům důchodců
a dalším 18 sociálním zařízením v celkové výši 103 mil. Kč.
Nastavil jasná spravedlivá pravidla pro státní podporu sociálním organizacím.

 Zajišťuje a financuje činnost 63 škol a školských zařízení na celém území kraje.




Řídí 2 892 zaměstnanců ve školství.
17 455 studentů navštěvuje krajská školská zařízení.

 Udržuje 2 078 km silnic II. a III. třídy.



Objednává a koordinuje dopravní obslužnost kraje (železniční, autobusovou i tramvajovou).

 Zabezpečuje chod krajských nemocnic.





Vlastní nemocnice v Liberci, Turnově a České Lípě, které poskytují
lůžkovou péči pro více než polovinu obyvatel kraje.
Zajišťuje fungování krajské záchranné služby Libereckého kraje
na 14 místech s ročním příspěvkem 146 mil. Kč.
Připravuje projekty pro zlepšení kvality a dostupnosti zdravotní péče pro obyvatele kraje.

 Aktivně se podílí na čerpání finančních prostředků z EU.




Vyhledává, získává a administruje finanční prostředky z Evropské
unie. Zajišťuje poradenství a podporu žadatelům.
Se zapojením veřejnosti, obcí, firem a neziskového sektoru připravuje plán rozvoje kraje.

 Spolupracuje s agrárním sektorem Libereckého kraje.






Podporuje zemědělce, majitele lesů a výrobce regionálních potravin a místních produktů.
Zajišťuje výkon státní správy a samosprávy v oblasti ochrany životního prostředí a zemědělství.
Zajišťuje ekologickou výchovu ve Středisku ekologické výchovy STŘEVLÍK.
Připravuje plán na využití území bývalého vojenského prostoru Ralsko.

 Podporuje záchranu památek a rozvoj kulturních
a sportovních jedinečností v Libereckém kraji.




Rozvíjí cestovní ruch a sportovní vyžití v kraji jako podporu zaměstnanosti ve službách.
Zajišťuje činnost krajských muzeí, galerie a vědecké knihovny,
podporuje významné kulturní aktivity.

 Podporuje místní produkty, služby a firmy a napomáhá zaměstanosti v kraji.
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V živelných pohromách koordinuje bezpečnostní opatření a ochranu občanů.
Má právo navrhovat zákony a rozvíjet zahraniční spolupráci
nejenom s polskými a německými sousedy.
Snaží se být dobrým partnerem obcí a měst, zaměstnavatelů, firem
a živnostníků, odborářů, spolků a neziskových organizací.

Co se podařilo

Resort
hejtmana

Martin Půta , hejtman LK
Zvolen za hnutí Starostové pro Liberecký kraj.
Předchozí zaměstnání: starosta Hrádku n. Nisou
v letech 2002 – 2012.
Narozen 13. září 1971. Žije v Hrádku nad Nisou.
Má ženu Sylwii a dvě dcery.
Zájmy: moje práce, publicistika, historie,
zahrada a sport.
Telefon: 602 490 016
E-mail: martin.puta@kraj-lbc.cz

Pracujeme na opravách
všech silnic zničených
povodní v roce 2010.

Dokončili jsme projekt
zateplení Nemocnice
s poliklinikou Česká Lípa
Příspěvek z rozpočtu
kraje 72 mil. Kč,
úspora 25 mil. Kč.

na opravy silnic

547 mil. Kč

ze státního rozpočtu

 Opravujeme všechny úseky zničené povodní v roce 2010 s podporou
státu ve výši 547 mil. Kč, stavby budou dokončeny v příštím roce.
 Dokončili jsme úspěšně projekt zateplení Nemocnice s poliklinikou v České Lípě,
s úsporou 25 mil. korun a příspěvkem z rozpočtu kraje ve výši 72 mil. korun.
 Z rozpočtu Libereckého kraje jsme letos ušetřili 338 mil. Kč, které
jsme využili třeba na opravy silnic, nákup sousedních budov VÚTS
pro Evropský dům, nebo projekty zateplení středních škol.
 Do projektů oprav krajských silnic jsme v roce 2014 investovali celkem 535 mil. Kč.
 Od 1. 1. 2013 zveřejňujeme všechny smlouvy kraje. Od 1. 1. 2014 jsme
zajistili také zveřejňování smluv příspěvkových organizací kraje (tedy
škol, domovů důchodců a dalších organizací). Získali jsme za to cenu
ministra vnitra ČR za zveřejňování smluv na Portálu veřejné správy.
 V červenci 2014 jsme zahájili stavbu Hospice pro Liberecký kraj
a zajistili financování tohoto projektu z evropských fondů.
 Byl dokončen a zprovozněn heliport v Krajské nemocnici Liberec,
který zlepšil péči o pacienty traumacentra.
 V rámci pravidelných hejtmanských dnů jsem navštívil 10 měst v Libereckém
kraji, kde jsem se věnoval problémům krajských organizací.
 Spolupráci s místními institucemi a firmami, řešil jsem na setkáních s občany
jejich problémy a možnosti, jak přispět ze strany kraje k jejich řešení.
 Stavba silnice I/14 v úseku Kunratice – Jablonec nad Nisou je v prioritách
rozpočtu Ministerstva dopravy a má být dokončena v roce 2016.
 Po 14 letech začala v Libereckém kraji pracovat tripartita jako
prostor pro diskusi samosprávy, odborů a zaměstnavatelů.
 Probíhá rekonstrukce železniční trati Liberec – Tanvald, který zrychlí vlaky
a bude moci být zaveden pravidelný interval vlakových spojů.
 Oblastní galerie Liberec se přestěhovala do prostoru bývalých
císařských lázní a je chloubou pro Liberec i kraj.

Na čem pracujeme
 Na rok 2015 připravujeme zahájení dalších oprav krajských silnic za 500 mil. Kč,
které budou financovány z evropských a národních dotací.
 Pracujeme na dokončení projektu Hospice pro Liberecký kraj, který
potřebným spoluobčanům nabídne své služby do konce roku 2015.
 Připravujeme projekt modernizace Krajské nemocnice Liberec.
 Dokončíme veřejné zakázky na zajištění dopravní obslužnosti v Libereckém kraji.
 Nakoupíme nové sanitky pro zdravotní záchrannou službu Libereckého kraje.
 Pracujeme na přípravě lepšího dopravního napojení Frýdlantska
a ve spolupráci s Frýdlantem na založení nové průmyslové zóny.
 Podporujeme zřízení samostatného Krajského soudu v Liberci,
je to další krok k plnohodnotně fungujícímu kraji se všemi institucemi.
 Spolupracujeme s Českými Radiokomunikacemi
na dohodě, která přispěje k záchraně Ještědu.
 Spolupracujeme s Ministerstvem dopravy na dokončení projektu
obchvatu České Lípy a dalších projektech zlepšení silnic I. třídy.
 Pracujeme na projektech zlepšení podmínek pro obyvatele ústavů sociálních služeb.
 Jsme připraveni převzít financování sociálních služeb od státu.
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Co se podařilo

Resort zdravotnictví,
tělovýchovy a sportu

 Stabilizovali jsme situaci ve Zdravotnické záchranné službě Libereckého
kraje - proběhlo otevřené výběrové řízení na ředitele této služby.

Zuzana Kocumová
Zvolena za hnutí Změna pro Liberecký kraj.
Předchozí zaměstnání: profesionální sportovkyně,
zastupitelka města Liberec.
Narozena 26. května 1979.
V současnosti žije v Liberci.
Zájmy: příroda, sport, fotografování, tanec, četba.
Ve funkci do 25. 11. 2014

 1. 1. 2014 došlo k fúzi turnovské Panochovy nemocnice a Krajské nemocnice
Liberec, oba subjekty vykazují stabilní kladný hospodářský výsledek.
 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa vykazuje po dlouhé
době stabilní kladný hospodářský výsledek.
 Na základě forenzního auditu se podařilo nastavit rozpočet krajské
zdravotnické záchranné služby na úroveň jiných krajů a zefektivněním
řízení se podařilo dosáhnout úspory téměř 20 mil. Kč ročně.
 Schválili jsme Strategii podpory sportu v LK 2014 – 2016
se stabilní podporou sportu 30 mil. Kč ročně.
 Vyhodnotili jsme varianty rozvoje Krajské nemocnice Liberec
a schválili jsme záměr modernizace ve stávajícím areálu.
 Nastavili jsme pravidla poskytování přímé podpory
sportovních akcí v Libereckém kraji pro rok 2015.
 Navázali jsme spolupráci s kantonem St. Gallen v oblasti zdravotnictví
(výměnné pobyty lékařů z NsP ČL) a školství (výměnné pobyty
studentů liberecké střední gastronomické školy na Králově háji).
 Z Dotačního fondu Libereckého kraje jsme rozdělili 14,7 mil. Kč
do sportu, převážně menších sportovních klubů a jednot.
 Částkou 1,1 mil. Kč jsme podpořili údržbu lyžařských tras v celkové délce 300 km.
 Proběhla transformace Klasického lyžařského areálu Harrachov, současnými
zakladateli jsou Český olympijský výbor a Svaz lyžařů České republiky.

Fúze nemocnic
v Liberci a Turnově.

Na čem pracujeme
 Připravujeme projekt modernizace krajské nemocnice Liberec,
hledáme možnosti financování mimo rozpočet kraje.
 Hledáme řešení pro rekonstrukci rozvodů a zdroje vytápění
v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa.

30 mil. Kč dotací do
sportu, z toho 15 mil. Kč
v rámci dotačního fondu
a 15 mil. Kč v rámci
přímé podpory.

 Z podaného projektu ve výši 32 mil. Kč zajistíme sdílení zdravotnické dokumentace
mezi nemocnicemi a Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje.

dotace
30 mil. Kč

 Podali jsme projekt na obnovu vozového parku krajské
zdravotnické záchranné služby ve výši 80 mil. Kč.
 Připravujeme modernizaci a optimalizaci výjezdových
stanovišť krajské zdravotnické záchranné služby.
 Pracujeme na dokončení operačního střediska krajské zdravotnické záchranné služby.
 Zajistíme v kraji zubní pohotovost a zřídíme funkci krajského koronera.
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Resort ekonomiky, investic,
správy majetku a informatiky

Marek Pieter
Zvolen za hnutí Starostové pro Liberecký kraj.
Předchozí zaměstnání: starosta Desné.
Narozen 6. července 1973.
V současnosti žije v Jablonci nad Nisou.
Má ženu Dominiku a čtyři děti.
Zájmy: kultura, památky, sport, finančnictví.
Telefon: 736 200 300
E-mail: marek.pieter@kraj-lbc.cz

V roce 2013 snížil Liberecký
kraj provozní výdaje
o 111 mil. Kč. V roce 2014
snížil provozní výdaje
dokonce o 338 mil. Kč.
Celkové provozní úspory
jsou nyní proti roku 2012
nižší o 449 mil. Kč.

Nákupem telekomunikačních
služeb pro krajský úřad a 88
příspěvkových organizací
prostřednictvím elektronické
aukce ušetříme 15 mil. Kč.
Ukázka vysoutěženého tarifu:
neomezená volání, neomezené SMS,
10 Gb dat za 169,19 Kč. vč. DPH.

úspora
449 mil. Kč

Co se podařilo
 V roce 2014 jsme snížili provozní výdaje o 338 mil. Kč a naopak oproti
roku 2012 navýšili kapitálové výdaje (investice) o 226 mil. Kč.
 Dosáhli jsme nejlepšího čistého provozního výsledku od roku 2009
ve výši 444 mil. Kč i přes snížení příjmů Libereckého kraje o 3 %.
 Nákupem elektřiny a plynu na České komoditní burze Kladno jsme letos uspořili
4,6 mil. Kč oproti roku 2013 (úspora oproti roku 2012 je dokonce 34,6 mil. Kč).
 Díky novému kritériu u výběrového řízení na automobily, požadavku
na spotřebu, jsme uspořili cca 140 tis. Kč ročně.
 Uspořili jsme ve veřejných zakázkách 144 mil. Kč díky otevřeným
výběrovým řízením (předpokládaná hodnota zakázek 533 mil. Kč).
 Nákupem telekomunikačních služeb pro krajský úřad a 88 příspěvkových
organizací prostřednictvím elektronické aukce uspoříme ročně cca 15 mil. Kč.
 Uveřejnili jsme veškerý nemovitý majetek kraje a jeho příspěvkových
organizací na webovém portále Libereckého kraje.
 Instalovali jsme panoramatickou webovou kameru na sídlo Krajského úřadu Libereckého
kraje, která nabízí ze 17. patra nádherný výhled na Liberec, Jizerské a Lužické hory.
 Zajišťujeme on-line přenos jednání Zastupitelstva Libereckého
kraje na krajském webovém portále.
 Z uspořených finančních prostředků jsme bez úvěrového zatížení koupili nemovitosti VÚTS
za 125 mil. Kč (Evropský dům) – při jednáních jsme dosáhli slevu ve výši 100 mil. Kč.
 Z přebytku hospodaření roku 2013 jsme zároveň vyhlásili
Dotační fond Libereckého kraje s částkou 76,7 mil. Kč.
 Vydali jsme novelizovanou Směrnici Rady Libereckého kraje k zadávání
veřejných zakázek pro Liberecký kraj a jeho příspěvkové organizace, která vede
k otevřenému a odpovědnému procesu zadávání veřejných zakázek.
 Zajistili jsme uveřejňování smluv po vzoru kraje i u všech 90 příspěvkových
organizací pro snazší občanskou kontrolu hospodárnosti.
 Spustili jsme realizaci projektu e-Governmentu v Libereckém kraji, která povede
k jednoduššímu a rychlejšímu vyřizování požadavků občanů na kraji a obcích.
 Pořídili jsme tablety se systémem pro jednání neslyšícího klienta na Krajském úřadě LK.
 Převedli jsme dětské dopravní hřiště v Liberci na město Liberec.
 Dokončili jsme převod areálu zámku v Doksech na město Doksy.
 Spustili jsme nový portál zadavatele – bez nutnosti registrace a se snadnějším vyhledáváním.
 Udrželi jsme Rating Aa1.cz se stabilním výhledem – druhá nejvyšší známka.
 Zapojili jsme se do ocenění Manažer roku Libereckého kraje.
 Pokračujeme v mezinárodní spolupráci s partnerským švýcarským kantonem
St. Gallen – realizovali jsme semináře k veřejným zakázkám a referendu.

Na čem pracujeme

úspora
15 mil. Kč

 Připravujeme další úsporná opatření v autoprovozu kraje – zavedení slevového
systému PHM, elektronické evidence jízd i u příspěvkových organizací.
 Budeme realizovat projekt revitalizace bývalého areálu VÚTS, který
se přemění na Evropský dům a podnikatelský inkubátor.
 Zajistíme snadnější parkování pro návštěvníky krajského úřadu.
 Zúčastníme se projektu podpory elektromobility s ČEZ (veřejná
nabíjecí stanice + elektromobil pro krajský úřad).
 Zajistíme dokončení kompletní agendy realizovaných evropských projektů.
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Co se podařilo

Resort životního prostředí
a zemědělství

 V rámci I. etapy likvidace nelegálně uložených odpadů z lokality Bulovka Arnoltice
jsme vyjednali odvoz 4,5 tis. tun odpadů k energetickému využití.

Josef Jadrný
Zvolen za hnutí Změna pro Liberecký kraj.
Předchozí zaměstnání: stavební technik.
Narozen 16. dubna 1957.
V současnosti žije v Janově Dole.
Má ženu Danu a dvě děti.
Zájmy: filozofie, politika.
Telefon: 720 749 904
E-mail: josef.jadrny@kraj-lbc.cz

 V rámci programu vodohospodářských akcí 2014 jsme
podpořili 26 projektů v celkové výši 25,2 mil. Kč.
 Důsledným a aktivním jednáním se podařilo zvrátit záměr stavby vedení
vysokého napětí na Šluknovsku přes CHKO Lužické hory.
 Aktivně jsme hájili zájmy životního prostředí v Ralsku a naléháme na plnění
státních závazků při odstraňování starých ekologických zátěží.
 V rámci Programu resortu životního prostředí a zemědělství jsme rozdělili
3 mil. Kč na podporu projektů v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání
a osvěty, ochrany přírody a krajiny a péče o zvířata v nouzi.
 Vyhlásili jsme 2 nové přírodní památky: Meandry Ploučnice
u Mimoně a Niva Ploučnice u Žizníkova.
 Z Operačního programu Životního prostředí jsme zajistili a realizovali „Projekt stabilizace
a ošetření Valdštejnské lipové aleje v k.ú. Zahrádky“ v celkové výši 1 mil. Kč.
 Dokončili jsme realizaci projektu „Management invazních druhů
v Euroregionu Nisa“ financovaného z programu Cíl 3 Česko – Sasko.
 Zastupitelstvem kraje byla schválena aktualizace Koncepce ochrany přírody
a krajiny Libereckého kraje a Strategická migrační studie pro Liberecký kraj.
 Ve spolupráci s Regionální agrární radou Libereckého kraje a dalšími subjekty jsme připravili
na 30 akcí pro odbornou i laickou zemědělskou veřejnost (náklady LK cca 900 tis. Kč).

Propagujeme regionální
potravinářské výrobky i agrární
sektor jako celek. Organizačně
jsme se podíleli na zajištění
XII. Krajských dožínkových
slavností v Semilech.

Geoportál
http://geoportal.kraj-lbc.cz
a Povodňový portál
http://povoden.kraj-lbc.cz
Libereckého kraje – zdroj
aktuálních informací a map
pro všechny uživatele se
zájmem o životní prostředí
a povodňovou ochranu.

 Zřídili jsme dotační podprogram na podporu dlouhodobé práce s mládeží
v oblasti životního prostředí a zemědělství a chceme touto formou podpořit
činnost kroužků myslivosti, rybářství, lesní pedagogiky či ochránců přírody.

Na čem pracujeme
 Porovnáváme odpadové hospodářství Libereckého kraje a partnerského
kantonu St. Gallen ve Švýcarsku pro další zlepšení praxe.
 Pokračujeme ve spolupráci s obcemi v oblasti ochrany významných alejí Libereckého kraje.

www

Geoportal

 Chystáme odbornou přípravu nově zvolených starostů v povodňové ochraně.
 Zvažujeme finanční podporu práce s mládeží v oblasti životního prostředí podporou
činnosti kroužků myslivosti, rybářství, lesní pedagogiky či ochránců přírody.
 Probíhá proces vyhlašování přírodní památky Vranovské skály v k.ú. Svébořice – Ralsko.
 Připravujeme revitalizaci cihelských rybníků.
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Resort cestovního ruchu,
památkové péče a kultury

Hana Maierová
Zvolena za hnutí Starostové pro Liberecký kraj.
Předchozí zaměstnání: starostka Turnova.
Narozena 1. listopadu 1953.
V současnosti žije v Turnově.
Je vdaná a má dvě dcery.
Zájmy: památky, hudba, práce na zahradě.
Telefon: 737 204 256
E-mail: hana.maierova@kraj-lbc.cz

Otevření Oblastní
galerie Liberec
v rekonstruovaných
Lázních.

Co se podařilo
 Přestěhovali jsme Oblastní galerii v Liberci do nových reprezentativních prostor
Lázní a slavnostně ji otevřeli. Jen v období od otevření 28. 2. do 31. 10. 2014
navštívilo galerii v nových prostorách rekordních 35 207 osob.
 Realizovali jsme 1. etapu modernizace Severočeského muzea v Liberci.
 Z rozpočtu Libereckého kraje jsme zajistili 5,4 mil. Kč na opravu památek v kraji, 2,79 mil. Kč
na kulturní akce a 1,5 mil. Kč na podporu činnosti organizací cestovního ruchu.
 Podpořili jsme významné kulturní akce, například hudební festivaly
a postupové přehlídky neprofesionálních souborů.
 Získali jsme 3. místo za výstavní expozici na největším veletrhu
cestovního ruchu v ČR – Holiday World v Praze.
 Zúčastnili jsme se veletrhů cestovního ruchu nejen v České republice, ale
i v zahraničí (např. v Německu, Polsku, Nizozemsku nebo na Slovensku).
 Na úspěšném turistickém portálu www.liberecky-kraj.cz jsme překročili
hranici 5 tisíc návštěvníků za den.
 Pořídili jsme mobilního turistického průvodce, který výrazně usnadní uživatelům
chytrých telefonů či tabletů získávání informací o turistických cílech v terénu.
 Intenzivně jsme propagovali Liberecký kraj, letos na téma „Po stopách letokruhů“
s podporou venkovské turistiky, lidové architektury a regionálních výrobků.
 Spolupracovali jsme s poskytovateli služeb (např. lyžařskými areály, centrem
IQLANDIA, poskytovateli ubytovacích služeb, Národním památkovým
ústavem atd.) ve prospěch větší atraktivity Libereckého kraje.
 S ohledem na přesah turistických regionů jsme uzavřeli memoranda
o spolupráci s Královéhradeckým, Středočeským a Ústeckým krajem.
 Společně s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci jsme vyhlásili
novou soutěž „Nejlepší knihovna Libereckého kraje“.
 Spolupořádali jsme veletrh cestovního ruchu Euroregion Tour
a výstavu skla a bižuterie Křehká krása v Jablonci nad Nisou.
 Připravili jsme oslavy Ještědu a podíleli se na organizaci Krajských slavností v Liberci.
 Spolupracovali jsme na přípravě a realizaci Dnů lidové architektury
v Libereckém kraji a Dne otevřeného podstávkového domu.

Na čem pracujeme

Oslavy Ještědu 2014.








Připravujeme modernizaci expozic třech krajských muzeí.
Pokračuje oprava střechy Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.
Zahájíme práce na pokračování turistické magistrály „Hřebenovka“.
Připravujeme nové projekty na podporu rozvoje cestovního ruchu v Libereckém kraji.
Mapujeme Liberecký kraj z pohledu filmové a bezbariérové turistiky.
Turistický portál www.liberecky-kraj.cz dostane modernější
podobu vycházející vstříc občanovi.
 Pokračujeme v jednáních s dotčenými subjekty s cílem zapsat Ještěd
na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
 Spolupracujeme na Dni otevřeného podstávkového domu s německými pořadateli
a na přípravě publikace o lidových stavbách a stavitelství v Libereckém kraji.
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Resort hospodářského
a regionálního rozvoje, evropských
projektů a rozvoje venkova

Ivana Hujerová
Zvolena za hnutí Změna pro Liberecký kraj.
Předchozí zaměstnání: vedoucí kulturního
střediska, město Smržovka.
Narozena 4. května 1963.
V současnosti žije ve Smržovce.
Má dvě dospělé děti Terezu a Matyáše.
Zájmy: foto, příroda, zahrada, vnučka Rozárka.
Telefon: 602 411 387
E-mail: ivana.hujerova@kraj-lbc.cz

Co se podařilo
 Realizujeme 23 projektů spolufinancovaných Evropskou unií
s celkovými náklady 690 mil. Kč.
 V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost administrujeme
90 projektů v celkovém objemu 274 mil. Kč, které zvýší kvalitu ve vzdělávání.
 Aktualizovali jsme vymezení hospodářsky slabých oblastí a venkova v Libereckém kraji
na období 2014 – 2020 s cílem vytvořit podmínky pro vyvážený rozvoj území celého kraje.
 Dokončili jsme Program rozvoje Libereckého kraje 2014–2020
s významným zapojením veřejnosti a subjektů z území.
 Podíleli jsme se na zpracování nového dokumentu Strategie inteligentní
specializace Libereckého kraje, která řeší oblast inovací, podnikání a výzkumu.
 V rámci výzvy nového podprogramu Dotačního fondu LK Místní agenda 21 – uplatňování
principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni jsme rozdělili 256 tis. Kč sedmi
příjemcům s cílem zvýšit kvalitu života v regionu a veřejné správy, rozvíjet individuální
a společenské hodnoty v oblastech zdraví, životního prostředí, sociální oblasti a ekonomiky.
 K podpoře inovačních aktivit podnikatelů a na podporu spolupráce podnikatelského
a výzkumného sektoru jsme v rámci podprogramu Regionální inovační program
ve výzvě Inovační vouchery 2013 - 2014 rozdělili 1 mil. Kč osmi projektům.
 Rozšířili jsme podporu činnosti mateřských center v celkové výši 1 mil. Kč.
 Z podprogramu na Podporu regionálních výrobků, výrobců a tradičních řemesel
jsme podpořili projekty 15 regionálních výrobců ve výši 445 tis. Kč.
 Podpořili a organizačně jsme zajistili jubilejní 20. ročník soutěže Vesnice roku 2014.

Ocenění za strategické
plánování s veřejností
od Národní sítě Zdravých
měst ČR.

 Uspořádali jsme jubilejní 10. ročník soutěže Stavba roku Libereckého
kraje a vydali publikaci mapující ve všech letech přihlášené stavby.
 Podíleli jsme se na prosazení změny směrnice Rady EU a Fondu solidarity EU
v rámci Výboru regionů, které povedou k lepšímu využití finančních
prostředků na opravy škod po živelních pohromách.
 Zahájili jsme spolupráci s kantonem St. Gallen v oblasti regionální potravinářské
a řemeslné produkce a jejího optimálního využití a podpory.
 Uspořádali jsme čtyři putovní výstavy o revitalizovaných lokalitách typu brownfields.
 Vydali jsme Katalog regionálních reklamních výrobků.

Na čem pracujeme
Dokončení Programu
rozvoje Libereckého kraje
na období let 2014 – 2020.

 Kontinuálně připravujeme Liberecký kraj na nové programové období EU 2014 – 2020.
 Tvoříme Akční plán protihlukových opatření v aglomeraci Liberec – Jablonec nad Nisou.
 Připravujeme zpracování nové koncepce spolupráce a podpory neziskového sektoru.
 V rámci pracovních skupin pokračujeme v přípravách programů přeshraniční
spolupráce 2014 - 2020.
 Budeme realizovat Evropský dům, který se stane hlavním kontaktním místem pod jednou
střechou pro žadatele prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů.
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Co se podařilo

Resort školství, mládeže
a zaměstnanosti

 Zajistili jsme stabilní financování v objemu 274,5 mil. Kč na provoz 63 škol
a školských zařízení zřizovaných Libereckým krajem v roce 2014.
 Úspěšně čerpáme 58 milionovou dotaci na podporu přírodovědného
a technického vzdělávání v rámci aktivit projektu TechUp.

Alena Losová

 Pokračují aktivity projektu TechUp - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Libereckém kraji. Do jednotlivých aktivit projektu se doposud zapojilo 7 000 žáků (aktivity
organizované v 29 partnerských středních školách) a 730 učitelů (metodická setkávání).

Zvolena za hnutí Změna pro Liberecký kraj.
Předchozí zaměstnání: učitelka hudby.
Narozena 7. března 1963.
V současnosti žije v České Lípě.
Má manžela Petra a dceru Evu.
Zájmy: hudba, horská turistika, rodina.
Telefon: 736 159 248
E-mail: alena.losova@kraj-lbc.cz

 Organizujeme stipendijní program pro žáky středních škol
v řemeslných oborech (příspěvek 2 mil. Kč).

Celkem 274,5 mil. Kč
v roce 2014 vyčleněno
na provoz 63 škol
a školských zařízení
zřizovaných Libereckým
krajem.

V prvním roce projektu
TechUp bylo zapojeno
7 000 žáků a 730 učitelů.

 Pokračujeme v zateplování budov středních škol (letos jsme zateplili Střední školu řemesel
a služeb v Jablonci nad Nisou a Střední školu strojní, stavební a dopravní v Liberci.
 Letos jsme investovali do rozvoje středních škol (odkupy objektů,
pozemku, stavební úpravy) částku 35,5 mil. Kč.
 Naplnili jsme školské podprogramy Dotačního fondu Libereckého kraje částkou 2 mil. Kč.

Na čem pracujeme
celkem
na provoz škol

274 mil. Kč

 Tvoříme Strategii rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji a Společný akční plán
s cílem vytvoření strategického partnerství škol, podnikatelských subjektů a ostatních
institucí v kraji (tzv. Pakt zaměstnanosti) pro efektivní čerpání finančních prostředků
v programovacím období EU 2014 - 2020 a úspěšnou zaměstnanost končících žáků.
 Pokračujeme v jednání o převodu základních škol poskytujících vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na města a obce.
 Připravujeme stipendijní fond pro poskytování příspěvků
žákům a studentům studujícím v zahraničí.

v projektu
TechUp zapojeno

7 000 žáků
730 učitelů
19

Co se podařilo

Resort
dopravy

 V letošním roce jsme dokončili opravy prvních staveb poškozených povodní
v roce 2010, II/290 Frýdlant - Bílý Potok (I. etapa), silnice II/592 Chrastava
(I. etapa), silnice III/03513 a III/03515 Heřmanice – Dětřichov, silnice
III/0353 a III/0357 Víska - Višňová – Poustka, silnice III/27252 Vítkov.

Vladimír Mastník
Zvolen za hnutí Starostové pro Liberecký kraj.
Předchozí zaměstnání: starosta Lomnice n. P.
Narozen 17. ledna 1947.
V současnosti žije v Lomnici nad Popelkou.
Má ženu a dvě děti.
Zájmy: lyže, hory, cykloturistika.
Telefon: 606 605 403
E-mail: vladimir.mastnik@kraj-lbc.cz

 Zabezpečili jsme dopravní obslužnost kraje po 14. prosinci 2014
v období mimořádné situace, aby občané nebyli nijak omezeni.
 Využili jsme dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
ve výši 154,5 mil. Kč na odstranění škod po povodni 2013.
 Předali jsme Dětské dopravní hřiště v Liberci městu Liberec.
 Úspěšně jsme dokončili mezinárodní zadávací řízení na provozovatele spěšných vlaků
na mezinárodní železniční trati Liberec – Hrádek nad Nisou – Zittau (- Dresden).
 Zajišťovali jsme kontrolní vážení nákladních aut na pozemních komunikacích
ve vlastnictví kraje, aby nedocházelo k poškozování silnic.
 Podali jsme 14 projektů do programu ROP Severovýchod s realizací
v roce 2015 v celkovém finančním objemu cca 500 mil. Kč.
 Podali jsme žádost do operačního přeshraničního programu CÍL 3 na
projektový záměr „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“, který zahrnuje
rekonstrukce dalších úseků silnic II. a III. třídy na území Libereckého kraje.
 Připravili jsme ceník za zvláštní užívání silnic II. a III. třídy.

Byla využita dotace ze
Státního fondu dopravní
infrastruktury ve výši
154,5 mil. Kč
na odstranění škod
po povodni 2013.

Podařilo se podat
14 projektů do programu
ROP Severovýchod
s realizací v roce 2015
v celkovém finančním
objemu cca 500 mil. Kč.

dotace
154,5 mil. Kč

Na čem pracujeme
 V roce 2015 dokončíme opravy povodňových akcí z roku 2010.
 Aktualizujeme Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro zlepšení místních spojů.
 Dokončíme projekční přípravu akcí na silnicích ve vlastnictví kraje
do dotačních programů na období do roku 2020.
 Bude pokračovat rekonstrukce silnic II/293 a II/295 ze státní
dotace v rámci rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí.
 Připravujeme projekty pro silnice II. a III. třídy v celkovém finančním objemu 200 mil. Kč,
které přihlásíme do dotačního programu u Státního fondu dopravní infrastruktury.

14

projektů

 Připravíme rámcovou smlouvu na obnovu povrchů vozovek krajských silnic.
 Dokončíme rekonstrukci 6 akcí z Regionálního operačního programu (Rekonstrukce
silnice III/29019 Horní Polubný – Kořenov, Rekonstrukce silnice II/290 Desná Černá Říčka, Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec n. N. - ul. Želivského,
Přeložka komunikace II/592 Chrastava - III. etapa, Mosty na silnicích II. tříd
v okrese Semily, Mosty na silnicích II. a III. tříd v okrese Jablonec nad Nisou.
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Co se podařilo

Resort
sociálních služeb

 Zahájili jsme rekonstrukci objektu pro kamenný hospic v Liberci ( 93 mil. Kč bez DPH).

Petr Tulpa
Zvolen za hnutí Starostové pro Liberecký kraj.
Předchozí zaměstnání: náměstek primátora
pro humanitní oblast v Jablonci nad Nisou .
Narozen 14. dubna 1958.
V současnosti žije v Jablonci nad Nisou.
Je ženatý a má dvě dospělé dcery.
Zájmy: čtení detektivek a amatérský sport.
Telefon: 724 548 058
E-mail: petr.tulpa@kraj-lbc.cz

 Dokončili jsme výstavbu nového pobytového zařízení pro osoby se zdravotním
postižením v Domově a Centru aktivit v Hodkovicích nad Mohelkou ( 8,31 mil. Kč)
za významného finančního příspěvku organizace Umělců malující ústy a nohama
„UMÚN“ ( 6,5 mil. Kč) a zároveň jsme rekonstruovali původní objekt včetně výstavby
nového výtahu ( 6,88 mil. Kč) opět s finančním příspěvkem od UMÚN ve výši 1,5 mil. Kč.
 Pro osoby s lehkou mírou podpory jsme kompletně využili 4 byty
v Liberci, které byly v majetku Libereckého kraje.
 Zahájili jsme realizaci projektu, který se zaměřuje na nastavení
systematické práce v sociálně právní ochraně dětí ve výši 4,3 mil Kč.
 V rámci náhradní rodinné péče jsme umístili k pěstounům
na přechodnou dobu 18 dětí, do péče budoucích osvojitelů jsme
předali 17 dětí a do předpěstounské péče jsme předali 11 dětí.
 Podpořili jsme 3,2 mil. Kč protidrogovou prevenci a 0,6 mil. Kč terénní hospicovou péči,
 Zajistili jsme částkou 5,8 mil. Kč Dotační fond Libereckého kraje
ve prospěch sociálních služeb a nízkoprahových zařízení.
 Vyjednali jsme podporu ve výši 1 mil. Kč na výstavbu komunitního centra
SLUNCE VŠEM v Turnově pro osoby postižené autismem.
 Poskytli jsme finanční podporu ve výši 0,1 mil. Kč Potravinové bance Liberec, o.s.

Poděkování radního
účastníkům Festivalu
národnostních menšin
2014.

 Dokončili jsme zateplení vily Rozálie v Domově důchodců
v Jindřichovicích pod Smrkem v celkové částce 9,31 mil. Kč.
 Otevřeli jsme novou poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Semilech.
 Zajistili jsme pokračování změny pobytových sociálních služeb pro osoby
se zdravotním postižením v Mařenicích, a to přípravou výstavby nových
obytných domů rodinného typu v lokalitách Nového Boru a Cvikova.
 Připravili jsme kompletně podmínky pro přechod financování dotačního systému
MPSV na krajskou úroveň a jsme připraveni přerozdělit finanční prostředky všem
poskytovatelům sociálních služeb tak, aby jejich činnost v roce 2015 nebyla narušena.

Na čem pracujeme
V Liberci jsme zahájili
stavbu hospice
v Libereckem kraji
(vizualizace projektu).

 Dokončíme projekty v oblasti sociální a právní ochrany dětí a individuálního
projektu Libereckého kraje IP5 v předpokládané výši 34,7 mil. Kč.
 Chystáme se zpracovat analýzu efektivního využití příspěvku zřizovatele
poskytovaného příspěvkovým organizacím Libereckého kraje.
 Pokračují procesy transformace sociálních zařízení v návaznosti na nové
programovací období EU v Liberci, Jestřebí, Raspenavě a Jablonci nad Nisou.
 Dokončíme transformaci pobytového zařízení v Mařenicích.
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Co o nás
říkají kluby?

Klub KSČM
František Pešek

Klub Starostové pro Liberecký kraj
Lena Mlejnková
Před dvěma roky, na podzim 2012, jsme zvítězili
v krajských volbách s podporou přes 22 procent
hlasů a získali jsme největší důvěru od voličů
změnit dosavadní, ne příliš úspěšný styl politiky
předchozích krajských vlád. Tento vklad od voličů je
zavazující. O to víc cítíme odpovědnost za stabilní,
lidem otevřený a fungující kraj.
Naši zastupitelé jsou ze všech koutů Libereckého
kraje a většinou prošli zátěžovou zkouškou komunální
a starostenské politiky. Znají problémy místních
občanů, mají pevně zapuštěné kořeny v jednotlivých
oblastech našeho domovského kraje a o to větší mají
snahu řešit jednotlivé, pro občany palčivé, problémy. Jde jim o hospodárné
nakládání s veřejnými penězi, péči o slabší a starší, o dohled nad rozhodováním
kraje, investicemi do jeho rozvoje, tak i o řádnou péči o krajské služby, školy,
domovy důchodců a mnohé další.

Říká se, že opozice má bilancování vždycky jednodušší,
protože především kritizuje. Nové koaliční vedení kraje
se od počátku své vlády soustředilo na to, aby změnilo
vše, co jejich předchůdci „nedělali“ dobře. V některých
oblastech bylo jejich snažení kupodivu jednotné
a úspěšné. Podařilo se stabilizovat financování kraje,
pokračovala náprava povodňových škod a rozjel
se i nově koncipovaný grantový program. Dokonce se
objevily i prvky jisté vstřícnosti vůči opozičním klubům.
Jenomže opozice se také „rozkoukala“ a začala se
kriticky ozývat k některým oblastem řízení kraje. Jednalo
se o nepokračování „optimalizace či humanizace“
středních škol, kde je zjevně nadbytečná kapacita a naopak nemá kdo pracovat
rukama. Nejpalčivější problém, který náš klub opakovaně kritizoval, bylo krajské
zdravotnictví a především vedení tohoto resortu. Neustálé prodlužování termínů
pro zpracování důležitých strategických dokumentů nevede ke stabilizaci a začíná
být problémem i uvnitř koalice. Nezasvěcený pozorovatel musí být zděšen,
podívá-li se na přímý přenos zasedání zastupitelstva, jaké je chování zástupců
koaličních partnerů vůči sobě navzájem. Neprospívá to ani pověsti kraje, ale
především to začíná vadit v řešení dalších důležitých úkolů, které vedení kraje
musí ve zbytku volebního období zvládnout. Není proto čas na změnu?

Klub Změna pro Liberecký kraj

Výborná spolupráce s regiony posiluje vzájemné vazby mezi krajem, městy
a obcemi v Libereckém kraji. I díky tomu se nám v příštím roce podaří dokončit
veškerou nápravu škod z povodní 2010.

Josef Jadrný
Po druhém roce volebního období už můžeme mnohem
lépe bilancovat činnost našich radních a zastupitelů,
mnohem hodnověrněji můžeme hodnotit práci
vládnoucí koalice, jíž jsme součástí. Jasněji je také vidět,
kterým směrem a kam se snažíme náš kraj kormidlovat.
Vlajkovou lodí našeho volebního programu byla
transparentnost a otevřenost krajského úřadu a krajské
samosprávy. Zveřejňování smluv, rozklikávací rozpočet,
naprosto jasná a otevřená pravidla výběrových řízení
– v této oblasti se řadíme k nejlépe hodnoceným
krajům v ČR. V neustálém zlepšování transparentního

Během dvou let jsme prosadili společně s naším koaličním partnerem ZpLK
otevřenost, hospodárnost v nakládání s krajským majetkem, transparentnost
rozhodování kraje a vstřícnost ke všem občanům Libereckého kraje.
Odpovědně hospodaříme s veřejnými prostředky a i přesto, že poctivě
splácíme úvěry z předchozích let, snažíme se dále rozumně investovat do
školství, zdravotnictví a dopravy.
Chceme, aby se v Libereckém kraji žilo lidem lépe. Snažíme se měnit život
v kraji k lepšímu s jediným cílem, aby byl Liberecký kraj dobrou adresou pro
všechny věkové skupiny občanů.
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prostředí vidíme základ všech dalších činností, kterými se ve své práci v krajském
zastupitelstvu a v radě kraje věnujeme. Považujeme to za první pilíř naší práce.
Činnost našich rezortů, které nám byly svěřeny, je neustále hodnocena
kritickým okem opozice, ale hlavně veřejností. Názorům opozice velmi
pozorně nasloucháme. Opozičním zastupitelům neustále nabízíme zapojení
se do rozhodovacího procesu a ctíme různorodost jejich argumentů při hledání
nejlepších řešení pro Liberecký kraj. Nejdůležitější jsou pro nás však zpětné
vazby od občanů při práci v terénu. Myslím, že nepatříme k těm, kteří za dveřmi
libereckého mrakodrapu rozhodují o problémech spoluobčanů od stolu. Stovky
hodin strávených s lidmi po celém kraji, stovky hodin diskuzí o tom, jak můžeme
vylepšit v rámci našich možností a kompetencí životy obyvatel v našem kraji.
To je druhý pilíř, na kterém stojí naše práce.
Po dvou letech nás čeká revize našeho programového prohlášení a vytipování
prioritních úkolů, které budeme přednostně prosazovat v době, která nám
do konce volebního období zbývá. Naše priority a jejich plnění jsou zcela jistě
spojeny s možnostmi a našimi schopnostmi čerpání státních a evropských dotací
v novém programovacím období 2014 – 2020. Jedná se o stamiliony a miliardy
korun, kterými můžeme a musíme opravit naše silnice, školy a nemocnice,
kterými můžeme a musíme pomoci našim zemědělcům a potravinářům, kterými
můžeme a musíme zlepšovat naše životní prostředí. A toto je třetí pilíř, na kterém
stojí naše práce.
Pevně věřím, že se stávající koalice i přes poslední události z konce roku udrží,
a jsem hluboce přesvědčen, že máme občanům Libereckého kraje svou prací
co nabídnout.

Klub ČSSD
Lenka Kadlecová
Obyvatelé Libereckého kraje jistě čekali víc
Od krajské koalice složené ze Starostů pro Liberecký
kraj a Změny pro Liberecký kraj, která je v polovině
čtyřletého funkčního období, se podle jejich vystupování
před krajskými volbami dalo čekat mnohé, například
silniční síť ve skvělém stavu. Jenže není tomu tak. Za
vlády ČSSD postupně docházelo k nápravě nepříznivé
situace, poslední dva roky se situace jen zhoršuje.
Zatímco v roce 2010 se Liberecký kraj mohl pyšnit 447
kilometry silnic ve svém vlastnictví, které se nacházely
v bezvadném stavu, letos jsou to již jen necelé dvě
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stovky. Samostatnou kapitolou jsou veřejné zakázky, u kterých se SLK a ZpLK
chlubí, kolik peněz při nich šetří. Už však neříkají, jaké procento z nich se zcela
zbytečně protahuje, opakuje nebo ruší. Jako na talíři měla současná krajská koalice
při svém nástupu do vedení Libereckého kraje nachystaný tendr na zajištění
dopravní obslužnosti v kraji na období od roku 2014 do 2024. Tehdy tvrdila, že
je to předčasné. Končí rok 2014, tendr stále není uzavřen, antimonopolní úřad
navíc zkoumá i prozatímní řešení, kdy byly prodlouženy smlouvy se stávajícími
dopravci. Reálně tak hrozí, že pokud smlouvy ÚOHS shledá jako závadné, že
autobusová doprava po kraji nebude od ledna roku 2015 zajištěna. Problémy
a zpoždění provází i výstavba hospice. Příliš pozdě byl také vyhlášen krajský
dotační program, kdy vedení kraje čekalo až na hospodářský výsledek a teprve
poté jej vyhlásilo – ve druhém čtvrtletí roku.

Klub ODS
Petr Beitl
Už na počátku jsme všichni věděli, že s koaliční převahou
jednoho hlasu, bude těžké prosazovat tolik potřebných
strategií. Přes opakované výzvy opozice bohužel tyto
body stále nejsou předkládány a projednávány ve
formě odpovídající jejich důležitosti. Nejmarkantnější to
je u koncepce krajského zdravotnictví. Po dvou letech
bych doporučoval revizi programového prohlášení
koalice, určení reálných a dosažitelných cílů, pro které se
v zastupitelstvu najde většinová shoda. Tato shoda by
samozřejmě měla začínat v radě kraje.
Z těchto důležitých témat bych vyjmenoval: koncepci
krajského zdravotnictví, snížení administrativních
a provozních nákladů krajského úřadu, systém dopravní obslužnosti, optimalizaci
středních škol, víceleté financování sociálních služeb a neziskovek, systémovou
podporu sportu a strategii páteřních bodů cestovního ruchu.
Výše navrhovaný krok považuji za reálné a férové vyhodnocení současné situace, jak
vzhledem k zastupitelům, tak k občanům našeho kraje. Dále je potřeba udělat vše
proto, aby výběrové řízení na krajského dopravce bylo co nejdříve dokončeno tak,
aby jeho regulérnost nemohla být zpochybňována a nedošlo k ohrožení systému
autobusové dopravy ani stovek pracovních míst v dopravních společnostech
v Libereckém kraji. Další prioritou by mělo být dozorování stavby krajského hospice.
Obávám se, že tento projekt má už v zadání naloženo tolik problémů, že jej bude
velmi obtížné realizovat v dnes daných parametrech času a ceny.
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Rozložení
zastupitelstva

Důležité kontakty
 Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje

 Český báňský úřad
Obvodní báňský úřad v Liberci

 Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje, p. o.

 Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Liberci

 Policie ČR – Krajské ředitelství
policie Libereckého kraje

 Okresní správa sociálního
zabezpečení Liberec

 Celní úřad pro Liberecký kraj

 Český červený kříž – Liberec

 Finanční úřad pro Liberecký kraj

 Krajská hygienická stanice LK

 Katastrální úřad pro Liberecký kraj

 Krajská nemocnice Liberec, a.s.

 Pozemkový úřad Liberec

 Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Panochova nemocnice Turnov

Barvířská ul. 29/10, 460 01 Liberec III
tel.: +420 950 470 111
e-mail: spisovna@hzslk.cz

hejtman Marin Půta

Josef Jadrný

Alena Losová

Jaromír Baxa

Miroslav Hudec

André Jakubička

Husova 976/37, 460 01 Liberec 1
tel.: +420 485 218 511
e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Nám. Dr. E. Beneše 584/24, 460 32 Liberec 1
tel.: +420 974 461 229
e-mail: krpl.reditel.sekretariat@pcr.cz

Hana Maierová

Marek Pieter

Ivana Hujerová

Zuzana Kocumová

Ivan Kunetka

Jan Korytář

Vladimír Opatrný

České mládeže 1122, 460 06 Liberec 6
tel.: +420 485 218 203
e-mail: podatelna560000@cs.mfcr.cz

Vladimír Mastník

Petr Tulpa

Josef Adamčík

Miroslav Beran

Lukáš Čížek

Jan Dvořák

František Chot

1. máje 97, 460 02 Liberec
tel.: +420 485 211 111
e-mail: podatelna2601@fs.mfcr.cz

Rumjancevova 149/10, 460 65 Liberec 1
tel.: +420 485 341 400
e-mail: ku.proliberkraj@cuzk.cz

Vladimír Boháč

Eva Burešová

Kateřina Klikarová

František Pešek

Josef Souček

Miloš Tita

Josef Vondruška

U Nisy 745/6a, 460 07 Liberec
tel.: +420 485 246 343
e-mail: pu_liberec@mze.cz

 Silnice LK a.s.

Michael Canov

Jaromír Dvořák

Petr Beitl

Vladimír Richter

Tomáš Sláma

Vladimír Šámal

Otakar Špetlík

Československé armády 4805/24,
466 05 Jablonec nad Nisou – Rýnovice
Telefon BESIP – 24 hodin denně:
okres Česká Lípa
+420 725 905 035
okres Liberec
+420 724 631 451
okres Jablonec n. N. +420 724 535 034
okres Semily
+420 606 034 017
e-mail: info@silnicelk.cz

 Krajská správa silnic Libereckého
kraje, příspěvková organizace
Jiří Löﬀelmann

Vladimír Stříbrný

Lena Mlejnková

Tomáš Vlček

Lenka Kadlecová

Stanislav Valdman

Bohumil Kašpar

Miroslav Králík

Jaroslav Podzimek

Vít Příkaský

legenda:

SLK

ČSSD

zastupitel

ZpLK

ODS

člen rady

KSČM

Romana Žatecká
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Československé armády 4805/24,
466 05 Jablonec nad Nisou
tel.: +420 488 043 246
e-mail: posta@ksslk.cz

 Český statistický úřad
Krajská správa Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec 1
tel.: +420 485 238 811
e-mail: infoservislbc@czso.cz
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Tř. 1. máje 858/26, P. O. BOX 16, 460 01 Liberec 1
tel.: +420 485 340 928
e-mail: podatelna.liberec@cbusbs.cz

Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec
tel.: +420 950 132 111
e-mail: podatelna@lb.mpsv.cz

Frýdlantská 1399/20, 460 01 Liberec 1
tel.: +420 485 236 111
e-mail: posta.lb@cssz.cz
Palachova 504/7, 460 01 Liberec
tel.: +420 485 101 091
e-mail: liberec@cervenykriz.eu
Husova 64, 460 31 Liberec 1
tel.: +420 485 253 111
e-mail: posta@khslbc.cz

Husova 357/10, 460 63 Liberec
tel.: +420 485 311 111
e-mail: nemlib@nemlib.cz

28. října 1000, 511 01 Turnov
tel.: +420 481 446 111
e-mail: nemtur@nemlib.cz

 Nemocnice s poliklinikou
Česká Lípa, a. s.

Purkyňova 1849, 470 77 Česká Lípa
tel.: +420 485 954 111
e-mail: sekretariat@nemcl.cz

 Česká obchodní inspekce,
pracoviště inspektorátu Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec 1
tel.: +420 485 244 326

 Krajská veterinární správa SVS pro
Liberecký kraj – Inspektorát Liberec
Ostašovská 521, 460 11 Liberec
tel.: +420 485 103 871
e-mail: insp.liberec.kvsl@svscr.cz

 ARR - Agentura regionálního
rozvoje, spol. s r.o.
U Jezu 525/4, 460 01 Liberec
tel.: +420 488 577 070
e-mail: info@arr-nisa.cz

Liberecký kraj

Fotogalerie
Slavnostní otevření Oblastní galerie v Liberci

MS v letech na lyžích, Harrachov

Návštěva prezidenta republiky

Vesnice roku Libereckého kraje

12. Krajské dožínky a 11. Semilský pecen

Pocty hejtmana Libereckého kraje

Frýdlant
Nové Město
pod Smrkem

Hrádek
nad Nisou

Chrastava
Nový Bor

Jablonné
v Podještědí

Česká Lípa

LIBEREC

Stráž

Hejnice
Jablonec
nad Nisou

pod Ralskem

Harrachov

Tanvald

Mimoň
Český Dub

Železný Brod

Turnov

Doksy

Semily
Jilemnice
Lomnice
nad Popelkou

Liberecký kraj v číslech
Počet obyvatel

438 600

Rozloha

3 163 km2

Výdaje na příspěvkové
organizace

873 561 tis. Kč

Počet příspěvkových
organizací
Zadluženost

90
1 020 734 tis. Kč

Počet obcí

215

Délka silnic v LK

2 412 km

Počet měst

39

Celková délka silnic
pod správou kraje

2 078 km

Nevyhovující a havarijní
stav komunikací
II. a III. třídy
pod správou kraje

1 132 km

Zdroje LK celkem

7 783 727 tis. Kč

Mandatorní výdaje

7 306 435 tis. Kč

Výdaje na dopravní
obslužnost

527 727 tis. Kč

30

31

Kontakty
 podatelna
FAX: 485 226 444
 sekretariát hejtmana
TEL: 485 226 301
FAX: 485 226 330
 sekretariát ředitele KÚ LK
TEL: 485 226 469
FAX: 485 226 362

 TELEFON

485 226 111
 ID datové schránky
c5kbvkw

 Oficiální turistický portál
Libereckého kraje:

 Oficiální stránky
Libereckého kraje

www.liberecky-kraj.cz

www.kraj-lbc.cz
 ADRESA / E-MAILY

 obecný kontaktní e-mail
info@kraj-lbc.cz
 kontaktní centrum KÚLK
kc@kraj-lbc.cz
 elektronická podatelna
podatelna@kraj-lbc.cz
 tiskový mluvčí
jiri.langer@kraj-lbc.cz

 Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
 Krajský úřad
Libereckého kraje
U Jezu 642/2a
461 80 Liberec 2
 ÚŘEDNÍ HODINY
 Krajský úřad
Libereckého kraje
pondělí		
středa		
 Kontaktní centrum
pondělí a středa
úterý a čtvrtek
pátek		

8.00 – 17.00
8.00 – 17.00
7.00 – 18.00
7.00 – 17.00
7.00 – 16.00

 Podatelna
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7.00 – 17.00
7.00 – 16.00
7.00 – 17.00
7.00 – 16.00
7.00 – 15.00

