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KDYŽ SE ŘEKNE 
LIBERECKÝ KRAJ

ÚZEMÍ  
A ZAJÍMAVOSTI

Počet obyvatel: 441 665 
nárůst o 0,1 % (v celé republice 10 625 449 obyvatel)

Regionální HDP: 155 081 mil. Kč
nárůst o 3,9 % (celorepublikově o 2,4 %)

Průměrná hrubá mzda: 28 880 Kč 
nárůst o 9,0 % (v rámci republiky 31 851 Kč)

Podíl nezaměstnaných osob: 3,10 %
(ve věku 15–64 let) pokles o 0,05 %

Obecná míra nezaměstnanosti: 1,8 %
pokles o 2,0 % (celorepublikově o 2,2 %)

Zahájené byty: 425 
nárůst o 13,0 % 

Dokončené byty: 459 
nárůst o 77,9 % 

Zákl. stavební výroba: 1 416 mil. Kč
nárůst o 28,7 % (celorepublikově o 11,9 %)

Mzdy v průmyslu: 33 577 Kč 
nárůst o 7,5 % 

Tržby v průmyslu: 86 710  mil. Kč 
nárůst o 3,4 % 

(Hodnoty dle ČSÚ z 1. 11. 2018)

 _ Liberecký kraj je druhým nejmenším krajem České 
republiky – rozloha kraje je 3 163 km2.

 _ Liberecký kraj tvoří celkem 215 obcí, z toho 39 měst.
 _ Největším okresem v kraji je okres Česká Lípa, na-

jdete tam Máchovo jezero i bývalý vojenský prostor 
Ralsko.

 _ Okres Jablonec nad Nisou patří mezi nejmenší okre-
sy v republice.

 _ Nejvyšší hora na Liberecku je současně nejvyšší hora 
Jizerských hor – Smrk (1 124 m n. m.), ale nejvyšší 
bod v kraji je krkonošský Kotel (1 435 m n. m.).

 _ Nejníže položené místo kraje 208 m n. m. (v místě, 
kde řeka Smědá opouští území České republiky).

 _ V Libereckém kraji leží nejstarší chráněná krajinná 
oblast naší republiky (CHKO Český ráj, založena v roce 
1955).

 _ V Liberci najdete nejstarší ZOO na území bývalého 
Československa (otevřená roku 1919).

Místa, která v Libereckém kraji  
nesmíte minout:

Už téměř půlstoletí lidé sestupují do dolo-
mitových jeskyní v Bozkově, vznikly před 
čtvrt milionem let.

Nejkrásnější skvosty na železnici, to jsou 
nádraží, například Doksy či Blíževedly, ví-
tězové posledních dvou ročníků hlasovací 
soutěže. 

Přes 20 km štol najdou zájemci v nitru kop-
ce Ptačinec v Harrachově.

Pod věžemi Panna a Baba zažijí turisté úni-
kovou hru s robotem Čendou, novou atrakcí 
na Troskách.

Do hydroelektrárny Spálov, vybudované ve 
stylu art deco, se zájemci o návštěvu mohou 
objednat. Dojdou k ní i po Riegrově stezce.

Co vrchol, to rozhledna. Kraj se pyšní vel-
kou koncentrací rozhleden, převážně ka-
menných. 



PARTNERSKÉ 
REGIONY

SYMBOLY 
LIBERECKÉHO 
KRAJE

Kanton St. Gallen, Švýcarská konfederace 
(www.stgallen.ch) 
Spolupráce mezi Libereckým krajem a kantonem St. Gallen 
probíhá na základě společné dohody převážně formou vý-
měnných studijních pobytů, jejichž úkolem je přenos zku-
šeností a know-how. 

Dolnoslezské vojvodství, Polská republika 
(www.umwd.dolnyslask.pl) 
Jde o tzv. přirozeného partnera, se kterým má Liberecký 
kraj společnou hranici. Řeší se tedy oblasti, které vyplývají 
z těsného sousedství (doprava, územní plánování, životní 
prostředí, cestovní ruch, školství, krizové řízení atd.), a to 
jak na úrovni Euroregionu Nisa v rámci pracovních skupin, 
tak přímo obou samospráv. 

Zemské ředitelství Sasko, Svobodný stát 
Sasko, Spolková republika Německo 
(www.sachsen.de) 
Jako v případě Polska se řeší oblasti, které vyplývají z těs-
ného sousedství, a to jak na úrovni Euroregionu Nisa v rám-
ci pracovních skupin, tak na úrovni obou samospráv. Přitom 
se nejedná pouze o spolupráci se Zemským ředitelstvím 
Sasko, ale i jinými kompetentními subjekty nacházejícími 
se na území Svobodného státu Sasko. 

Vinnycká oblast, Ukrajina 
(www.vin.gov.ua)
V dubnu 2017 byla uzavřena dohoda o spolupráci, na níž 
navázalo řešení pobytu cca 30 zdravotních sestřiček bez 
speciálního zaměření z Ukrajiny a vyjednávalo se poskyt-
nutí zdravotnického materiálu z Krajské nemocnice Liberec. 
V srpnu zorganizoval Liberecký kraj čtrnáctidenní pobyt 
dětí z Vinnycké oblasti, které byly ovlivněny válečným kon-
fliktem s Ruskem. 

Lubušské vojvodství, Polská republika 
(www.lubuskie.pl) 
Během návštěvy delegace Libereckého kraje v Zelené Hoře 
v srpnu 2017 vicemaršálek Tadeusz Jędrzejczak hostům 
vojvodství blíže představil a obě strany se shodly, že na-
jdou společnou řeč a mnoho oblastí, ve kterých spolupráci 
rozvíjet lze. Text společné Dohody o spolupráci byl schválen 
Zastupitelstvem Libereckého kraje a Sejmikem Dolnoslez-
ského vojvodství 19. prosince 2017.

Základními třemi reprezentativními prvky 
vizuálního stylu Libereckého kraje jsou 
znak, vlajka a logotyp Libereckého kraje. 
Jejich užití dle přesně specifikovaných 
etických a grafických pravidel pak tvoří 
jednotnou vizuální prezentační linii. Ta je 
uplatňována jak v interním, tak především 
v externím vystupování Libereckého kraje. 

Autorem návrhu znaku Libereckého kraje je heraldik 
Mgr. Jan Tejkal, který je autorem i vlajky Libereckého kraje. 
Vlajka je druhým nosným prvkem pro reprezentaci a ko-
munikaci. Logotyp Libereckého kraje je navenek nejčastěji 
zobrazovaným komunikačním prvkem. Autorem logotypu 
je grafik Jiří Chalupa.

Znak, vlajka 
a logotyp 
Libereckého 
kraje

Znaky partnerských regionů

St. Gallen Dolnoslezské vojvodství

Lubušské vojvodstvíVinnycká oblast

Svobodný 
stát Sasko



otevřeli nové centrální Zákaznické centrum v Ev-
ropském domě. Výroba a výdej karet Opuscard je 
nyní možný na počkání i v České Lípě a Mimoni. 
Cestující také zaznamenali úpravu nabídky IDOL 
a krajské slevy na jízdném, které platí od 1. září. Na 
rok 2019 připravujeme modernizaci odbavovacích 
zařízení IDOL, ta umožní cestujícím platby na inter-
netu či kartou. 
Nakoupili jsme elektřinu a zemní plyn pro úřad, 
příspěvkové organizace a obce na burze. Ceny 
energií získané centralizovaným nákupem jsou až 
o pětinu nižší než ceníkové ceny pro ostatní od-
běratele. Na veřejných zakázkách se nám povedlo 
letos ušetřit 174 mil. Kč, největší úspory byly u za-
kázek na silniční stavby a u zakázek na služby. Tato 
práce byla oceněna i 1. místem v soutěži FSA v ka-
tegorii Trend za systém řízení veřejných zakázek. 
Těší mě, že se při utrácení peněz snažíme chovat 
jako rozumná rodina.
I nadále je pro kraj prioritou vybudování Centra 
urgentní medicíny v liberecké nemocnici v celkové 
hodnotě 1 mld. Kč. Investovali jsme na 117 mil. Kč 
do zdravotnických zařízení. I díky tomu mohla být 
otevřená nová novorozenecká JIP či Hemodialyzač-
ní středisko v českolipské nemocnici. Páteřní ne-
mocnice v kraji jsme investičně podpořili částkou 
44 mil. Kč. Spolupodíleli jsme se na nákupu 14 no-
vých sanitních vozů a 4 lékařských vozů ZZS LK. 
V současné době také řešíme zajištění zdravotní 
péče pro 25 000 občanů Frýdlantského výběžku. 
Z oblasti životního prostředí bych se rád zmínil 
o projektu Významné aleje Libereckého kraje, ve 
kterém se podařilo ošetřit celkem 11 alejí v Liberec-
kém kraji, vysázeno bylo téměř 1 500 stromů.
Rok 2018 byl také Rokem Republiky. Konala se 
řada společenských, kulturních a dalších akcí osla-
vujících sto let Československa. Jsem rád, že oslavy 
tohoto výročí neprobíhaly jen v Praze či Liberci, ale 
v celé řadě měst a obcí Libereckého kraje, kde jsem 
se s vámi setkával. Jsem rád, že jste slavili v mís-
tech, kde žijete a pracujete. O tom, jak bude Česká 
republika vypadat za dalších 100 let, rozhoduje 
každý z nás svojí každodenní prací a dobrovolnou 
činností pro druhé. Právě takové aktivity jsme při-
praveni podporovat i v příštích letech. Jsem hrdý, 
že žiji právě v Libereckém kraji.  

 Martin Půta, hejtman Libereckého kraje

Vážení občané Libereckého kraje,

předkládáme vám přehled, kterým chceme 
představit úspěšné akce a projekty, jež se 
podařilo v roce 2018 dokončit. Rádi bychom 
vás také seznámili s vizemi Rady Libereckého 
kraje na rok 2019.
Snížením dluhu Libereckého kraje o dalších 
147 mil. Kč pokračujeme ve skládání účtu 
obyvatelům kraje. Kraj investoval 582 mil. Kč 
do Center odborného vzdělávání Liberecké-
ho kraje, do školních zařízení, která budou 
připravovat žáky v jejich odborné výuce. Také 
jsme opravovali budovy škol a školských zaří-
zení za téměř 90 mil. Kč.
Z pohledu majetku se nám podařilo po pat-
nácti letech prodat areál bývalé jablonecké 
porodnice a dalších budov. Prodej pro kraj 
znamená nejen příjem financí, ale také 
ušetřené peníze za správu nepotřebných 
nemovitostí.
Dokončen je česko-polský projekt „Od zám-
ku Frýdlant k zámku Czocha“, který zahrnoval 
rekonstrukce úseků 23,5 km krajských silnic 
II. a III. třídy v celkové částce 207,6 mil. Kč. Opra-
vili a zrekonstruovali jsme 95 km silnic II. a III. 
třídy, zlepšili jsme stav vozovek za 915 mil. Kč, 
staráme se o více než 2 100 km cyklotras v kraji.
Pro občany cestující veřejnou dopravou jsme 

ÚVODNÍ SLOVO HEJTMANA



Spravuje rozpočet ve výši 8 mld. Kč.

Administruje veřejné zakázky pro Liberecký 
kraj a všech jeho 88 příspěvkových 
organizací.

Pečuje o nemovitosti v majetku Libereckého 
kraje a řídí investiční akce.

Podporuje 10 000 osob ročně v sociální 
oblasti.

 _ Finančně podporuje 19 příspěvkových orga-
nizací.

 _ Rozdělí 235 sociálním službám dotaci MPSV  
v částce 593 mil. Kč.

Zřizuje 88 příspěvkových organizací.

 _ 14 612 žáků a studentů navštěvuje mateřské, 
přípravné, základní, střední a vyšší odborné 
školy zřizované krajem.

 _ 1 686 klientů žije v sociálních zařízeních Libe-
reckého kraje.

 _ 2 617 zaměstnanců pracuje ve školství v kra-
jem zřizovaných školách.

 _ 1 258 zaměstnanců pracuje v sociálních služ-
bách zřizovaných Libereckým krajem.

 _ Zabezpečuje 4 školské pedagogicko-psycho-
logické poradny v Libereckém kraji.

Udržuje 2 076 km silnic II. a III. třídy.

 _ Objednává a koordinuje dopravní obsluž-
nost kraje (železniční, autobusovou i tram-
vajovou).

 _ Z každé koruny ceny jízdenky hradí Liberecký 
kraj 1,52 Kč u autobusové a 3,21 Kč u želez-
niční dopravy, celkem dotuje jízdenky ve ve-
řejné dopravě částkou cca 753 mil. Kč.

Zajišťuje zdravotnické služby 
prostřednictvím:

 _ krajských nemocnic v Liberci a České Lípě, 
které poskytují lůžkovou péči pro více než 
polovinu obyvatel kraje,

 _ krajské zdravotnické záchranné služby 
s ročním provozním příspěvkem ve výši více 
než 200 mil. Kč,

 _ pohotovostních služeb pro děti a dospě-
lé, včetně zubní pohotovosti pro širokou 
veřejnost,

 _ hospicové a paliativní lůžkové péče v Hos-
pici sv. Zdislavy, s ročním příspěvkem 
2,2 mil. Kč.

Kraj je hrdým partnerem mnoha 
sportovních a kulturních akcí v regionu.

 _ V roce 2018 podporuje Liberecký kraj 
sportovní a kulturní akce částkou přesa-
hující 80 mil. Kč (80 mil. Kč (k největším 
patří – Jizerská 50, Benátská noc, IGS – 
Mezinárodní sklářské sympozium Nový 
Bor, Mezinárodní hudební festival Lípa 
Musica atd.).

Spolupracuje s agrárním sektorem 
a ekologickými neziskovými 
organizacemi Libereckého kraje.

 _ Podporuje obnovu vodovodů a kanalizací 
v Libereckém kraji roční částkou 30 mil. Kč.

 _ Staráme se o ovzduší v kraji, rozdělováním 
tzv. kotlíkových dotací. Úspěšně jsme již 
2 620 žadatelům rozdělili 284 mil. Kč.

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

 _ Rozvíjí cestovní ruch a sportovní vyžití 
v kraji.

 _ Zajišťuje činnost krajských muzeí, galerie 
a vědecké knihovny a podporuje význam-
né kulturní aktivity.

Podporuje místní produkty, služby 
a firmy a napomáhá se zaměstnaností 
v kraji.

 _ Při živelních pohromách koordinuje bez-
pečnostní opatření a ochranu občanů.

 _ Dlouhodobě podporuje dobrovolné hasiče 
částkou 15 mil. Kč ročně na obnovu jejich 
vybavení, bylo vyřízeno 179 žádostí a na-
koupeno např. 5 nových cisternových stří-
kaček, 3 evakuační stany nebo bylo upra-
veno či opraveno 7 požárních zbrojnic.

 _ V kraji se během roku uskuteční 28 akcí 
z agrární oblasti a 30 akcí zaměřených na 
ekovýchovu.
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Telefon: 602 490 016
E-mail: martin.puta@kraj-lbc.cz
Web: www.hejtman.kraj-lbc.cz

Zvolen za hnutí Starostové pro Liberecký kraj.
Předchozí zaměstnání: starosta Hrádku nad Nisou.
Narodil se 13. září 1971 v Liberci, žije v Hrádku nad Nisou. Má ženu Sylwii a tři 
dcery. Mezi jeho zájmy patří publicistika, sport, zahrada, historie.

MARTIN PŮTA
hejtman Libereckého kraje

RESORT HEJTMANA

753 mil. Kč 
na dopravní obslužnost v Libereckém kraji

Snížili jsme dluh o více než 147 mil. Kč na částku 504 mil. Kč  
(v roce 2013 byl dluh Libereckého kraje 1 174 997,9 tis. Kč).

Dokončili jsme projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ 
v délce 23,5 km za 207,6 mil. Kč.

Zajistili jsme 600 mil. Kč na spolufinancování a předfinanco-
vání center odborného vzdělávání.

Nakoupili jsme 14 nových sanitek a 4 referenční vozy ZZS LK  
za více než 28 mil. Kč.

Zahájili jsme rekonstrukci budovy „D“ pro Liberecký podni-
katelský inkubátor Lipo.ink.
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NAHejtman pro občany:

 _ hejtman od ledna do října odvysílal 9 hodi-
nových online přenosů z různých míst Libe-
reckého kraje,

 _ navštívil 7 měst a obcí v kraji v rámci Dnů 
s hejtmanem,

 _ již tradičně se aktivně účastní jednoho ze 
závodů největší zimní události Jizerská 50,

 _ během oslav tzv. Roku Republiky zasadil ne-
spočet stromů, včetně těch, které jsou sou-
částí Harrachovské 100,

 _ uděluje tzv. Pocty hejtmana, tu za rok 2018 
převzali: prof. RNDr. David Lukáš, CSc., 
Mgr. Alena Brádlová, Mgr. Roman Karpaš, 
Ing. Ludvík Šablatura, Václav Toužimský, 
Ladislav Smejkal a Marcela Machotková. 
In memoriam byl oceněn Karl Kostka. Cenu 
za něj převzala Susanne Keller-Giger.

 _ přípravě výpůjčky pozemku na letišti v Liberci pro účely 
provozu letecké záchranné služby (mobilní heliport), 
a to se Statutárním městem Liberec,

 _ přípravě projektu s Hasičským záchranným sborem Li-
bereckého kraje za účelem Integrovaného výjezdového 
centra v Turnově,

 _ zadání projektové dokumentace k architektonické sou-
těži o návrh na téma „PARKOVACÍ DŮM, LÁVKA A KULTI-
VACE OKOLÍ SÍDLA LIBERECKÉHO KRAJE“,

 _ přípravě Her IX. letní olympiády dětí a mládeže v Libe-
reckém kraji v roce 2019,

 _ zabezpečení veřejné dopravní obslužnosti vlastní 
společností, tzv. vnitřním dopravcem, společností 
Autobusy LK, s.r.o. Od 1. ledna 2020 by kraj mohl mít 
plnou kontrolu nad penězi, které jinak platí soukro-
mým dopravním společnostem.

 _ do rozpočtu kraje naplánovat 587 mil. Kč na investiční 
priority,

 _ investicí 30 mil. Kč modernizovat vybavení a prostory čes-
kolipské nemocnice, prostředky byly využity na vybudování 
novorozenecké JIP či hemodialyzačního oddělení,

 _ navýšením rozpočtu na 17 mil. Kč pokračovat v zajištění 
demolic a odstraňování obyvatelstvu nebezpečných objektů 
na území bývalého vojenského prostoru Ralsko,

 _ připravit projektové dokumentace na opravy krajských silnic 
na rok 2019 v celkové hodnotě 700 mil. Kč,

 _ nakoupit a snížit cenu elektřiny a plynu na burze pro úřad, 
příspěvkové organizace a obce,

 _ stabilizovat poskytování lékařské pohotovostní služby pro 
občany Frýdlantska,

 _ rekonstruovat objekt v České Lípě pro sociální službu 
zařízení Domov Sluneční dvůr, p. o., s celkovými náklady 
8,5 mil. Kč,

 _ reprezentovat na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mlá-
deže 2018 v Pardubickém kraj, odkud mladí sportovci 

Libereckého kraje přivezli 14 zlatých, 15 stříbrných 
a 10 bronzových (celkem 39) medailí a stali se tak 
celkovými vítězi,

 _ za 2,9 mil. Kč ošetřit a upravit aleje v Albrechticích 
u Frýdlantu a v Kamenickém Šenově, 

 _ připravit další projekty na rekonstrukce alejí podél kraj-
ských silnic na Frýdlantsku a vysadit tak cca 1 500 no-
vých stromů,

 _ ve spolupráci se společností Preciosa získat možnost 
využívat značku Křišťálové údolí, které se stane v bu-
doucnu tváří našeho kraje,

 _ zorganizovat a udělit titulu „Mistr tradiční rukoděl-
né výroby Libereckého kraje“ a zápis Venkovského 
ochotnického divadla v Libereckém kraji na „Seznam 
nemateriálních statků tradiční lidové kultury Liberec-
kého kraje“, 

 _ stát se významnými partnery XIII. ročníku International 
Glass Symposium v Novém Boru.



Telefon: 777 067 761
E-mail: jitka.volfova@kraj-lbc.cz
Web: www.jitkavolfova.kraj-lbc.cz

Zvolena za hnutí ANO 2011. Předchozí zaměstnání: Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, vedoucí oddělení hospodaření s majetkem. Narodila se 
24. října 1968 v České Lípě, kde také žije. 
Má muže Martina a dvě děti. Mezi její zájmy patří sport – cykloturistika, lyžování, 
horská turistika, rodina, zajde ráda do divadla nebo na koncert.

JITKA VOLFOVÁ
statutární náměstkyně hejtmana

RESORT EKONOMIKY,  
SPRÁVY MAJETKU A INFORMATIKY

9,13 mld. Kč 
příjmy Libereckého kraje

7,02 mld. Kč
mandatorní výdaje

1,22 mld. Kč
výdaje na 87 příspěvkových 
organizací kraje

504 mil. Kč
úvěrová zadluženost kraje

4,41 mld. Kč
hodnota majetku  
Libereckého kraje

17,81 mld. Kč
majetek svěřený do správy 
krajských příspěvkových 
organizací
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 _ připravě výpůjčky pozemku na letišti v Liberci se Statutár-
ním městem Liberec pro účely provozu letecké záchranné 
služby (mobilní heliport),

 _ realizaci prodeje areálu v Mařenicích, budovy v ul. Klos-
termannova v Liberci a připravujeme mimo jiné majetko-

právní operace pro silniční projekty do Integrovaného 
regionálního operačního programu,

 _ připravě aktualizace informačního systému majetko-
vých operací za účelem analytických potřeb Liberecké-
ho kraje.

 _ díky rozpočtové odpovědnosti v rámci hospodaření kraje 
zapojit do rozpočtu kraje 2018 disponibilní zdroje ve výši 
416 mil. Kč v první etapě a následně ve druhé etapě finanční 
prostředky ve výši 171 mil. Kč na zajištění především inves-
tičních priorit kraje,

 _ uhradit mimořádnou splátku úvěru ve výši 50 mil. Kč a vý-
razněji snížit dluh kraje o více než 147 mil. Kč na částku 
504 mil. Kč,

 _ zajistit v rozpočtu 600 mil. Kč na spolufinancování a předfi-
nancování projektů Center odborného vzdělávání, která 
vzniknou v Libereckém kraji,

 _ v Dotačním fondu Libereckého kraje vyčlenit částku 
100 mil. Kč a navýšit zdroje Fondu ochrany vod, ze kterého 
financujeme i opatření pro zajištění zásobování pitnou vo-
dou a odkanalizování v oblasti zatížené těžbou v dole Turów,

 _ investovat 117 mil. Kč do krajem založených společností 
v oblasti zdravotnictví, včetně „mimořádných“ příplatků, 
25 mil. Kč na nákup angiografické linky a terapeutického rtg 
Krajské nemocnici Liberec a 9 mil. Kč na nákup laparoskopic-
ké věže, osmometru, rentgenky do CT a injekčního systému 
do Nemocnice s poliklinikou v České Lípě,

 _ zafinancovat více než 28 mil. Kč coby příspěvek Zdravotnické 
záchranné službě kraje na nákup nových sanitek,

 _ navýšit částku na pokračování zajištění demolic a odstraňo-
vání objektů v dezolátním stavu na území bývalého vojen-
ského prostoru Ralska na 17 mil. Kč,

 _ z rozpočtu kraje zajistit plynulé financování a propláce-
ní programu Kotlíkových dotací II. v celkovém objemu 
140 mil. Kč,

 _ koupit pozemek o výměře 10 572 m2 v k.ú. Daliměřice, obci 
Turnov za účelem vybudování Integrovaného výjezdového 

centra v Turnově ve spolupráci s Hasičským záchranným 
sborem Libereckého kraje, 

 _ memorandum s Hasičským záchranným sborem Libe-
reckého kraje za účelem pravidelného cvičení záchran-
ného sboru v bývalém vojenském prostoru Ralsko,

 _ prodat nepotřebný nemovitý majetek za téměř 
35 mil. Kč (např. objekt bývalé Pedagogicko-psycholo-
gické poradny v ulici Palackého v Jablonci nad Nisou, bý-
valou jabloneckou porodnici, areál elektrotechnických 
dílen Střední školy strojní, stavební a dopravní v libe-
reckých Kateřinkách nebo budovu v Nové ulici v libe-
recké čtvrti Františkov), a to od začátku letošního roku,

 _ bezúplatné převedení pozemků obcím v Libereckém 
kraji o výměře cca 17 tis. m2 za účelem vybudování 
chodníků v účetní hodnotě cca 900 tis. Kč,

 _ bezúplatně získat kulturní památku – věšadlový most 
v k.ú. Bystrá nad Jizerou od obce Bystrá,

 _ zpracovává se studie revitalizace sídelní struktury 
a krajiny v oblasti bývalého vojenského prostoru v Ral-
sku včetně vyčíslení předpokládané finanční náročnosti 
navrhovaných opatření,

 _ připravit kompletní IT infrastrukturu v budově E,
 _ integrovat všechny informační systémy kraje do jedno-

ho datového centra,
 _ zavést nová technologická, organizační a systémová 

opatření pro zajištění kybernetické bezpečnosti,
 _ inovovat o nové funkce digitální mapy veřejné správy, 

pro obce, stavební úřady a občana,
 _ realizovat studii proveditelnosti k projektu „ePasport 

dopravní infrastruktury“.

Přehled všech majetkoprávních operací
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Telefon: 736 200 300
E-mail: marek.pieter@kraj-lbc.cz
Web: www.marekpieter.kraj-lbc.cz

Zvolen za hnutí Starostové pro Liberecký kraj.
Předchozí zaměstnání: starosta Desné.
Narodil se 6. července 1973. Žije v Jablonci nad Nisou. Má ženu Dominiku a čtyři 
děti, mezi jeho zájmy patří kultura, památky, sport a finančnictví.

MAREK PIETER
náměstek hejtmana

RESORT DOPRAVY, INVESTIC
A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

915 mil. Kč
na rekonstrukce  
krajských silnic

1. místo
v soutěži FSA  
v kategorii Trend  
za systém řízení  
veřejných zakázek

2  130 km
cyklistických tras  
v kraji

174 mil. Kč
úspor na veřejných 
zakázkách

753 mil. Kč
na dopravní  
obslužnost

282 mil. Kč
investice do staveb

2 076 km
silnic II. a III. třídy  
ve vlastnictví kraje

18 860 000 
kilometrů ujetých v drážní a autobusové 

dopravě objednávané krajem

290
zadaných veřejných 
zakázek



PO
DA

ŘI
LO

 S
E 

NÁ
M

PR
AC

UJ
EM

E 
NA

 _ na přípravě realizace dalších akcí spolufinancovaných z In-
tegrovaného operačního programu (silnice II/270 Jablonné 
v Podještědí 2. Etapa, silnice II/610 Turnov–hranice Liberec-
kého kraje, silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice, 
silnice II/268 severozápadní obchvat města Zákupy, silnice 
II/270 Doksy–Dubá, silnice II/262 Česká Lípa – Dobranov, 
silnice II/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje, silnice 
II/292 Benešov u Semil – křižovatka s I/14, silnice III/2907 
– Oldřichov),

 _ zpracování prvotní analýzy stavu silniční zeleně podél silnic 
II. a III. třídy v oblastech Hodkovicko/Českodubsko, Rychnov 
u Jablonce nad Nisou/Frýdštejn a okolí, Semily/Vysoké nad 
Jizerou a Vyskeř, Kacanovy, Všeň a okolí,

 _ zpracování podrobných projektů na regeneraci 8 silničních 
alejí na Novoborsku, 

 _ na podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního 
prostředí na rekonstrukci, případně novou výsadbu na 10 úse-
cích silničních alejí na Frýdlantsku,

 _ projektové přípravě dalších projektů na rekonstrukce silnic 
II. a III. třídy v objemu přesahující 1 mld. Kč,

 _ na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení pro 
napojení průmyslové zóny Jih v Liberci na silnici I/35,

 _ přípravě projektu „KOLEM KOLEM JIZEREK“ do nového progra-
movacího období v programu přeshraniční spolupráce,

 _ na zpracování projektové dokumentace pro cyklostezku 
svatá Zdislava, úsek Cvikov–Svor, a pro projekt cyklostezky 
ODRA–NISA v úseku Chotyně–Bílý Kostel nad Nisou,

 _ na modernizaci skladů posypového materiálu pro údržbu 
krajských silnic, 

 _ zajištění dopravní obslužnosti regionální železniční do-
pravou po ukončení platnosti „desetileté“ smlouvy s do-
pravcem České dráhy, a.s., od prosince 2019 ve spolupráci 
se sousedními kraji, 

 _ na zajištění dopravní obslužnosti autobusovou příměst-
skou dopravou po ukončení stávajících smluv v dalších 
částech kraje,

 _ na rozšíření výroby a výdeje karet Opuscard do Jablonce 
nad Nisou a dalších měst a obcí,

 _ na modernizaci odbavovacích zařízení veřejné dopravy 
v celém Libereckém kraji,

 _ na Plánu dopravní obslužnosti pro období 2019–2023,
 _ na zadání projektové dokumentace k architektonické 

soutěži o návrh na téma „PARKOVACÍ DŮM, LÁVKA A KUL-
TIVACE OKOLÍ SÍDLA LIBERECKÉHO KRAJE“,

 _ na rekonstrukci sídla příspěvkové organizace Krajské 
správy silnic Libereckého kraje,

 _ na výstavbě podnikatelského inkubátoru v budově „D“.

 _ kompletně dokončit realizaci projektu „Od zámku Frýdlant 
k zámku Czocha“, který zahrnoval rekonstrukce úseků silnic 
II. a III. třídy v celkovém objemu 6,3 mil. EUR, 

 _ využít dotaci ve výši 178 mil. Kč ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury na opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy,

 _ dokončit další akce spolufinancované z Integrovaného ope-
račního programu (okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily, 
ulice Bořkovská, Brodská, silnice II/293 Jilemnice humanizace, 
silnice II/278, okružní křižovatka Stráž pod Ralskem), 

 _ připravit projektové dokumentace na opravy krajských silnic 
na rok 2019 v celkové hodnotě 700 mil. Kč,

 _ projednat a zveřejnit podrobný plán jednotlivých činností 
údržby silnic II. a III. třídy,

 _ dokončit opravy a rekonstrukce silnic II. a III. třídy v celkové 
délce 95 km,

 _ zlepšit stav povrchů vozovek silnic a mostů ve vlastnictví kraje, 
 _ zajistit pro mladé a začínající motocyklisty kurzy bezpečného 

ovládání motocyklu,
 _ podpořit formou dotací dopravní výchovu na dětských do-

pravních hřištích v Libereckém kraji,
 _ realizovat prostřednictvím Týmu silniční bezpečnosti přes 

100 výukových aktivit v základních a mateřských školách – 
projekt „Markétina dopravní výchova“,

 _ realizovat rekonstrukci, případně novou výsadbu na 12 úsecích 
silničních alejí na Frýdlantsku z dotace Operačního programu 
životního prostředí, 

 _ obnovit dopravní značení cyklotrasy Greenway Jizera v úseku 
Svijany – Jizerka,

 _ podpořit projekty v oblasti cyklodopravy částkou 
10,5 mil. Kč, 

 _ zdemolovat dalších šest havarijních objektů v bývalém 
vojenském prostoru Ralsko, 

 _ zajistit vlastními silami pokládku živičných směsí na 
opravy komunikací menšího charakteru, 

 _ pravidelně obnovovat vlastními silami vodorovné do-
pravní značení ve výši 10 mil. Kč, 

 _ vybrat autobusového dopravce na desetileté období 
v oblastech Jablonecko a Turnovsko-Semilsko,

 _ zahájit víkendový provoz na mezinárodní lince Nový Bor 
– Petrovice – Zittau,

 _ zahájit provoz centrálního Zákaznického centra v Ev-
ropském domě, včetně rozšíření výroby a výdeje karet 
Opuscard na počkání pilotně v České Lípě a Mimoni,

 _ aplikovat slevy ve výši 75 % pro žáky, studenty a senio-
ry na území celého Libereckého kraje,

 _ zeštíhlit a zpřehlednit tarif IDOL, včetně preference elek-
tronického jízdného a dlouhodobých časových kupónů,

 _ zahájit 111 veřejných zakázek u projektu „Centra odbor-
ného vzdělávání“ v 8 středních školách,

 _ nakoupit a snížit cenu elektřiny a plynu na burze pro 
úřad, příspěvkové organizace a obce, 

 _ vybrat dodavatele na rekonstrukci budovy „D“ Krajské-
ho úřadu Libereckého kraje, 

 _ uspořádat Konferenci k problematice zákona o zadává-
ní veřejných zakázek pro všechny kraje,

 _ zavést elektronizaci veřejných zakázek před povinným 
termínem 18. 10. 2018.



Telefon:  770 110 366
E-mail:  premysl.sobotka@kraj-lbc.cz
Web:  www.premyslsobotka.kraj-lbc.cz

Zvolen za ODS. Předchozí zaměstnání: senátor, ve funkci předsedy a místopředsedy 
Senátu PČR.
Narodil se 18. května 1944. Žije v Liberci. Má ženu Radmilu a tři děti. Mezi jeho 
zájmy patří především tenis, lyže, turistika a medicína.

PŘEMYSL SOBOTKA
náměstek hejtmana

RESORT ZDRAVOTNICTVÍ

(částky v tis. Kč)

+ 47 mil. Kč


 2014 2015 2016 2017

 229 849 193 062 253 405 338 000

2018

385 000

V roce 2018 investoval Liberecký kraj do zdravotnictví částku 
385 mil. Kč, což je o 47 mil. Kč více než v roce 2017.

385 mil. Kč 
investice Libereckého kraje do zdravotnictví
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 _ zajištění nočního provozu vrtulníku letecké zdravotnické 
záchranné služby,

 _ vybudování nového sídla ZZS LK a nové výjezdové základny 
v Liberci,

 _ přesunu výjezdové základny ZZS LK v Jablonci nad Nisou do 
větších prostor,

 _ vybudování střediska pro servisní a opravárenskou činnost 
vozidel ZZS LK,

 _ na druhé etapě rozmístění automatických externích defib-
rilátorů v Libereckém kraji,

 _ projektové dokumentaci na snížení energetické nároč-
nosti pavilonu v Martinově údolí a projektové doku-
mentaci ke kompletní rekonstrukci pavilonu C v dětské 
části Léčebny respiračních nemocí Cvikov,

 _ projektové dokumentaci k dokončení celkového za-
teplení pavilonu A dětské části Léčebny respiračních 
nemocí Cvikov,

 _ další modernizaci vozového parku ZZS LK,
 _ investiční podpoře páteřních nemocnic v kraji za úče-

lem zkvalitnění zdravotní péče,
 _ zachování dostupných zdravotních služeb v Nemocnici 

Frýdlant.

 _ jmenovat krajské odborníky v rámci nemocnic Superaliance 
pro obor chirurgie, interna a onkologie, 

 _ ustavit Krajskou koordinační skupinu pro realizaci Reformy 
psychiatrické péče v Libereckém kraji,

 _ stabilizovat poskytování lékařské pohotovostní služby pro 
občany Frýdlantska,

 _ zahájit projektové práce na rekonstrukci výjezdové zá-
kladny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje  
(ZZS LK) v Rokytnici nad Jizerou a v Liberci na letišti,

 _ realizovat obnovu 14 sanitních vozů Rychlé záchranné po-
moci a Rychlé lékařské pomoci v rámci rámcové smlouvy 
a dále 4 referentských aut pro potřeby ZZS LK,

 _ dokončit rekonstrukci výjezdové základny v České Lípě 
a Doksech,

 _ pokračovat v dlouhodobé finanční podpoře projek-
tu modernizace Krajské nemocnice Liberec v celkové  
hodnotě 1 mld. Kč,

 _ zrealizovat nákup pozemku v Turnově pro novou společ-
nou výjezdovou základnu ZZS LK a HZS LK,

 _ pokračovat v podpoře investic v Nemocnici s poliklini-
kou Česká Lípa (30 mil. Kč ročně po dobu pěti let),

 _ investičně podpořit páteřní nemocnice v kraji částkou 
44 mil. Kč,

 _ zajistit částku 4 mil. Kč pro podporu modernizace Ústa-
vu chirurgie ruky a plastické chirurgie,

 _ pokračovat v podpoře Hospice sv. Zdislavy částkou 
2,2 mil. Kč ročně,

 _ dokončit výměnu oken v hlavním léčebném pavilonu 
A a B dětské části Léčebny respiračních nemocí Cvikov 
za 10,5 mil. Kč,

 _ kompletně zrekonstruovat pavilon D dětské části Léčeb-
ny respiračních nemocí Cvikov za 11,7 mil. Kč,

 _ nakoupit 78 kusů polohovacích lůžek včetně příslušen-
ství v celkové částce 2,306 mil. Kč do Léčebny respirač-
ních nemocí ve Cvikově.



Telefon:  774 716 414
E-mail:  pavel.svoboda@kraj-lbc.cz
Web:  www.pavelsvoboda.kraj-lbc.cz

Zvolen za ČSSD. Předchozí zaměstnání: náměstek primátora Jablonce nad Nisou pro 
humanitní oblast.
Narodil se 4. prosince 1978. Žije v Jablonci nad Nisou. Je svobodný, bezdětný. Mezi 
jeho záliby patří cestování, historie, literatura faktu, divadlo a rekreačně sport.

PAVEL SVOBODA
náměstek hejtmana

RESORT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

114 mil. Kč
na náklady projektu „Podpora služeb 
pro rodiny a děti v Libereckém kraji“.

15 mil. Kč
na rekonstrukci Domova pro seniory 
ve Vratislavicích nad Nisou.

1 mil. Kč
jako alokaci na podporu integrace 
cizinců a národnostních menšin.

235 sociálních služeb 
je finančně podporováno 
Libereckým krajem

19 příspěvkových 
organizací spravuje resort 
sociálních věcí

593 mil. Kč 
na zajištění sociálních služeb v Libereckém kraji  

na rok 2018 od MPSV
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Přehled dotací ze státního rozpočtu na financování sociálních služeb (částky v mil. Kč)

2010

271 184

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0
2011

243 047

2012

246 268

2013

268 121

2014

315 407

2015

346 104

2016

368 341

2017

368 460

2018

593 039

+ 224,6 mil. Kč


 _ plánu protidrogové politiky Libereckého kraje na období 
2019–2022,

 _ strategii sociálního začleňování v Libereckém kraji,
 _ přípravě spolufinancování osob pověřených k výkonu 

sociálně-právní ochrany dětí, které jsou významnými 
partnery orgánů sociálně-právní ochrany dětí zejména 
v obcích s rozšířenou působností a významně přispívají ke 
zlepšení práce ve prospěch ohrožených dětí (pro rok 2019 
plánujeme spolufinancování z rozpočtu Libereckého kraje 
cca 1 mil. Kč),

 _ přípravě projektového záměru na projekt financovaný 
z Operačního programu zaměstnanost zaměřený na podpo-
ru náhradní rodinné péče a rodinné politiky v Libereckém 
kraji (cca 10 mil. Kč),

 _ podpoře vzdělávacího cyklu pro zaměstnance obcí, které 
jsou jmenovány veřejnými opatrovníky v rámci metodické 
činnosti v oblasti veřejného opatrovnictví,

 _ další transformaci sociálních služeb v Libereckém kraji 
a na zapojení dalších služeb do procesu transformace,

 _ přípravě rekonstrukce kuchyně v zařízení Domov pro 
seniory Vratislavice nad Nisou, p. o.,

 _ záměru přístavby evakuačního výtahu v zařízení Jedlič-
kův ústav, p. o.,

 _ přípravách k rekonstrukci budovy v zámeckém parku 
v zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách,

 _ přípravě postupné rekonstrukce vnitřních prostor v za-
řízení Domov důchodců Jablonecké Paseky,

 _ přípravě třetího ročníku úspěšné soutěže Pečovatelka 
roku, v níž oceňujeme nejlepší pečovatelky z celého 
Libereckého kraje; také v roce 2019 plánujeme spojit 
vyhlášení výsledků soutěže s oslavami Mezinárodního 
dne seniorů, ty se v roce 2018 uskutečnily v pěti měs-
tech kraje a pobavily více než tisícovku zástupců starší 
generace.

 _ podpořit projekty na vybudování Multifunkčního sociálního 
centra v Jablonci nad Nisou a Domu humanity v Liberci cel-
kovou částkou více než 800 tis. Kč, 

 _ schválit strategický dokument Rodinná politika Libereckého 
kraje, který je završením dlouhodobého úsilí odborníků i zá-
stupců veřejnosti o shrnutí a systémovou podporu aktivit ve 
prospěch rodin s dětmi,

 _ v rámci kampaně na vyhledávání pěstounů MÍT DOMOV 
A RODINU „Samozřejmost nebo vzácnost?“ uspořádat další 
ročník osvětové, informační a propagační akce s bohatým 
doprovodným programem nazvané „Týden náhradního ro-
dičovství“,

 _ poskytnout organizacím cca 25 mil. Kč na realizaci investič-
ních a neinvestičních akcí drobnějšího charakteru,

 _ zpracovat Akční plán rozvoje sociálních služeb Libereckého 
kraje na rok 2019,

 _ zaslat na MPSV žádost o dotaci, ze které budou finan-
covány sociální služby v roce 2019 (celkový požadavek 
činí 712 mil. Kč),

 _ stát se partnerem projektu MPSV s názvem „Imple-
mentace politiky stárnutí na krajskou úroveň“, jehož 
zaměření se soustředí na dopravní obslužnost, ochranu 
spotřebitele, veřejné služby, dostupné bydlení, bezpečí 
a zaměstnávání seniorů,

 _ aktualizovat Krajský plán vyrovnávání příležitostí osob 
se zdravotním postižením,

 _ stát se partnerem projektu Institutu sociální práce „Pe-
čovatelská služba – příležitost pro život doma“, 

 _ rekonstruovat objekt v České Lípě pro sociální službu 
zařízení Domov Sluneční dvůr, p. o., s celkovými nákla-
dy 8,5 mil. Kč.



Telefon:  724 548 058
E-mail:  petr.tulpa@kraj-lbc.cz
Web:  www.petrtulpa.kraj-lbc.cz

Zvolen za hnutí Starostové pro Liberecký kraj.
Předcházející působení: učitel a ředitel na gymnáziu, starosta a místostarosta města 
Jablonec nad Nisou, člen Rady Libereckého kraje. 
Narodil se ve Vsetíně, žije v Jablonci nad Nisou, čte detektivky, provozuje amatérsky 
sport a rád posedí s přáteli u dobrého vína.

PETR TULPA
náměstek hejtmana

RESORT ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE,
TĚLOVÝCHOVY, SPORTU  
A ZAMĚSTNANOSTI

V krajských příspěvkových 
organizacích se vzdělává:

 91 žáků v mateřských  
  školách,

 17  žáků v přípravném  
  stupni či přípravné  
  třídě,

 684  žáků na základních  
  školách,

 13 564  žáků na středních  
  školách,

 256  studentů na vyšších  
  odborných školách.

Od 1. 9. 2018 zřizuje Liberecký kraj v oblasti 
resortu školství 57 krajských příspěvkových 
organizací, z toho  
37 středních škol (SŠ),  
9 škol základních (ZŠ),  
7 dětských domovů (DD),  
4 pedagogicko-psychologické poradny (PPP).

Celkové provozní náklady krajských 
příspěvkových organizací za rok 2017 činily 
256 993 527 Kč.

V roce 2017 zaměstnávaly tyto krajské 
příspěvkové organizace dohromady  
2 265 pracovníků.

Za rok 2017 se v krajských příspěvkových 
organizacích vydalo celkem 772 600 obědů.

90 mil. Kč 
na více než 25 investičních akcí 
ve školách a školských zařízeních
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do nějž se zapojilo celkem 62 škol a vytipováno bylo přes 
1 200 dětí (celková částka v rámci projektu je 7,1 mil. Kč),

 _ záměru přestavět všechny střední školy v Liberci a Jablon-
ci nad Nisou na bezbariérové v rámci projektu „Školy bez 
bariér“,

 _ přípravě Her IX. letní olympiády dětí a mládeže ČR v Libe-
reckém kraji v roce 2019,

 _ zefektivnění krajského stipendijního programu s ohledem 
na aktuální požadavky trhu práce,

 _ vytvoření funkčního systému spolupráce s partnery 
projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje 
vzdělávání Libereckého kraje,

 _ evaluaci naplňování cílů Krajského akčního plánu roz-
voje vzdělávání Libereckého kraje I., který nastavil prio-
rity v oblasti vzdělávání,

 _ dokončení výstavby celkem osmi center odborného 
vzdělávání (COV) za přispění fondů z Evropské unie, 
kdy vybrané střední školy získají nejmodernější dílny, 
laboratoře, nové stroje, které umožní zajistit výuku na 
nejmodernějším vybavení.

 _ připravit přes 25 investičních akcí ve školách a školských za-
řízeních za téměř 90 mil. Kč, například Gymnázium a Střední 
odborná škola pedagogická, Liberec – výměna oken na ob-
jektu školy za více než 10 mil. Kč, Střední uměleckoprůmy-
slová škola sklářská, Železný Brod – rekonstrukce sklářské 
pece za více než 5 mil. Kč, 

 _ modernizovat fasádu na budově Střední odborné školy Libe-
rec v ulici Jablonecká za 12 mil. Kč,

 _ dokončit výstavbu celkem 6 z 8 projektů Center odborného 
vzdělávání Libereckého kraje ve výši téměř 600 mil. Kč, 

 _ podpořit v dotačních programech z oblasti školství a mlá-
deže 153 projektů o celkové částce přesahující 5,3 mil. Kč,

 _ podpořit pomocí stipendií 15 učebních oborů a 2 matu-
ritní obory, do stipendijního programu jsou zapojeni tři 
zaměstnavatelé – Zemědělské obchodní družstvo Brniště, 
Preciosa, a.s. a Silnice LK, a.s.,

 _ podpořit celostátní finále Fyzikální olympiády realizované 
Gymnáziem Dr. Randy Jablonec čáskou 150 tis. Kč, Festival 
vědy a techniky pro děti a mládež v Libereckém kraji částkou 
200 tis. Kč, Dětskou univerzitu a činnost science learning 
centra iQLANDIA 500 tis. Kč a projekt závodní formule Tech-
nické univerzity v Liberci rovněž částkou 200 tis. Kč,

 _ vzniklo odloučené pracoviště Střední zdravotnické školy 
a Vyšší odborné školy zdravotnické Liberec v České Lípě,

 _ realizovat veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2018 – největší ve-
letrh vzdělávání a pracovních příležitostí v severních Čechách,

 _ podpořit účast pěveckých sborů v mezinárodních přehlíd-
kách částkou dohromady 400 tis. Kč,

 _ získat finanční prostředky ve výši 1 689 546 Kč pro 21 střed-
ních škol z rozvojového programu MŠMT „Hodnocení žáků 
a škol v soutěžích – Excelence středních škol“ – což před-
stavovalo čtvrtou nejvyšší dotaci v rámci ČR pro druhý nej-
menší kraj,

 _ odměnit žáky základních a středních škol za dosažené 
úspěchy v celostátních kolech soutěží, kdy celková část-
ka na odměny činila 60 tis. Kč,

 _ podpořit sport v Libereckém kraji částkou převyšující 
68 mil. Kč,

 _ získat prostřednictvím mladých sportovců z kraje 
14 zlatých, 15 stříbrných a 10 bronzových (celkem 39) 
medailí na Hrách VIII. zimní olympiády dětí a mládeže 
ČR 2018 v Pardubickém kraji a stát se tak celkovým 
vítězem,

 _ finančně podpořit rekonstrukci volnočasového areálu 
„Hraběnka“ v Jilemnici částkou 25 mil. Kč,

 _ schválit plán rozvoje sportu v Libereckém kraji na roky 
2018–2020,

 _ podpořit ve třetím roce existence Akademii umění 
a kultury pro seniory, v níž nabízejí základní umělecké 
školy umělecké vzdělávání lidem v postproduktivním 
věku,

 _ zapojit do projektu „Potravinová pomoc dětem v Libe-
reckém kraji 3“ celkem 62 škol (školní stravování je plně 
hrazeno 551 dětem, jejichž rodiče se ocitli v hmotné 
nouzi),

 _ průběžně plnit za pomoci zrealizovaných vzdělávacích 
aktivit hlavní i dílčí cíle Krajského akčního plánu rozvoje 
vzdělávání Libereckého kraje I. (KAP LK I), který nastavil 
priority v oblasti vzdělávání,

 _ získat dotaci ve výši 56,8 mil. Kč na realizaci projektu 
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 
Libereckého kraje I (NAKAP LK I) na podporu polytech-
nického vzdělávání, péči o nadané žáky, čtenářskou 
a matematickou gramotnost a tvorbu Školské inkluzivní 
koncepce Libereckého kraje.



Telefon:  776 172 831
E-mail: radka.louckova_kotasova@kraj-lbc.cz
Web: www.radkalouckovakotasova.kraj-lbc.cz

Zvolena za hnutí ANO 2011.
Předchozí zaměstnání: majitelka a jednatelka společnosti Regioplan, s. r. o.
Narodila se 21. listopadu 1965. Žije v Liberci, má dvě dospělé děti, dceru Terezu a syna 
Tomáše. Mezi její zájmy patří lyžování, cyklistika, hory, filmy, divadlo, zahrada.

RADKA LOUČKOVÁ KOTASOVÁ
členka rady

RESORT HOSPODÁŘSKÉHO  
A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, EVROPSKÝCH  
PROJEKTŮ A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

4,3 mld. Kč 
hodnota 83 projektů, 

které připravujeme či již realizujeme

V rámci projektu kotlíkové  
dotace bylo v kraji rozděleno

135 mil. Kč

12  kulatých stolů v rámci 
procesu aktualizace
krajské přílohy RIS3 (Strategie 
inteligentní specializace)

3  kulaté stoly v rámci
tvorby marketingové strategie 
a komunikačního plánu 
v Libereckém kraji
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 _ administraci a koordinaci celkem 83 pro jektů o celkové 
předpokládané finanční hodnotě 4,3 mld. Kč, a to v oblasti 
dopravy, školství, zdravotnictví, životního prostředí, sociál-
ních věcí, kultury a ces tovního ruchu, podnikání a inovací,

 _ pilotním projektu Burza filantropie Liberecký kraj,
 _ celokrajském katalogu výrobků s regionální značkou nebo 

oceněním,
 _ koordinaci činnosti Regionální stálé kon ference Liberecké-

ho kraje, která poskytuje řídícím orgá nům operačních pro-
gramů EU informace o připravenosti projektů v našem kraji, 
o bariérách čerpání finančních prostředků z ESIF a bílých 
místech, pro která nejsou k dispozici žádné dotační tituly,

 _ komunikaci a spolupráci s územními partnery a sběru pod-
nětů a projektových záměrů pro účely Regionálního akční-
ho plánu a Národního investičního plánu vlády ČR,

 _ vyúčtování druhého kola kotlíkových dotací (v roce 
2019 je plánována další výzva na výměnu za staralých 
otopných zařízení, výše alokace bude záviset na potře-
bách v území), 

 _ tvorbě nové Strategie rozvoje Libereckého kraje 
2021+, která je hlavním koncepčním dokumentem  
pro plánovací období po roce 2020,

 _ zpracování žádosti pro projekt Smart akcelerátor Libe-
reckého kraje II.,

 _ pořádání Jarní školy Zdravých měst a regionů ČR,
 _ přípravě konference RIS fórum 2018, jejíž hlavním 

tématem bude Role kreativity a inovací v rozvoji kraje 
a Jaká je role sdílené regionální inovační značky, sou-
částí konference bude též Veletrh dotačních příležitostí.

 _ zajistit přípravu žádostí o spolufinancování ze zdrojů EU 
u projektů, které byly schváleny poskytovatelem dotace:
• energetické úspory na budovách příspěvkových organi-

zací kraje – 3 projekty za 61,2 mil. Kč, rekonstrukce silnic 
II. a III. třídy – 3 projekty za 265,6 mil. Kč, 

• vybudování podnikatelského inkubátoru Libereckého 
kraje – projekt za 282 mil. Kč, 

• péče o krajinu (aleje) – 3 projekty za 1,4 mil. Kč, 
• přeshraniční spolupráce v oblasti sítě cyklotras – projekt 

za 2,1 mil. Kč, 
 _ bylo ukončeno, ale zůstávají v zásobníku nepodpořených 

projektů z důvodu nízké alokace dané výzvy dotačního 
titulu:
• transformace pobytových zařízení sociálních služeb  

– 2 projekty za 80,2 mil. Kč, 
• rozvoj sociálních služeb ve vybraných příspěvkových or-

ganizacích kraje – 2 projekty za 97,7 mil. Kč, 
• rekonstrukce silnic II. a III. třídy – 3 projekty za 

531 mil. Kč, 
• 2 projekty v oblasti rozvoje infrastruktury v oblasti 

kulturního dědictví (Severočeské muzeum v Liberci)  
za 52,5 mil. Kč, 

• projekt v oblasti zkvalitnění infrastruktury školství  
za 4,5 mil. Kč, 

 _ v rámci druhého kola kotlíkových dotací úspěšně rozdělit 
135 mil. Kč na výměnu zastaralých spalovacích zařízení mezi 
1 300 žadatelů – celkem jsme tedy již 2 620 žadatelům roz-
dělili 284 mil. Kč,

 _ zpracovat podrobnou analýzu progresivních odvětví na 
území Libereckého kraje, která zkoumá aktuální problémy 
inovačního prostředí, upozorňuje na ně a přináší doporučení 
pro jejich zlepšení,

 _ zpracovat aktualizaci krajské přílohy Strategie inteligentní 
specializace (RIS3),

 _ zahájit realizaci zpracování tvorby marketingové strategie 
a komunikačního plánu v Libereckém kraji, včetně vytvoření 
Regionální inovační značky,

 _ uskutečnit 12 kulatých stolů v rámci procesu aktualiza-
ce krajské přílohy RIS3 a 3 kulaté stoly v rámci tvorby 
marketingové strategie a komunikačního plánu v Libe-
reckém kraji,

 _ zpracovat vyhodnocení strategických intervencí,
 _ založit inovační centrum – Podnikatel ský inkubátor 

s názvem Lipo.ink,
 _ udržovat intenzivní spolupráci s podnikatelským inku-

bátorem Lipo.ink a rozšířit portfolio jeho aktivit,
 _ zařadit 7 nových projektů do Akčního plánu RIS3 2018, 

který obsahuje významné projekty z hlediska rozvoje 
ino vačního prostředí Libereckého kraje, 

 _ partnerství celostátní putovní výstavy Má vlast cestami 
proměn,

 _ zapojit se do celostátní kampaně Den Země a Dny zdra-
ví a do tvorby celostátní Metodiky hodnocení udržitel-
ných krajů,

 _ uspořádat akci Metodika pro neziskovky v rámci Týdnů 
pro neziskový sektor, 

 _ zahájit aktualizaci Regionální surovinové politiky  
Libereckého kraje, v rámci které proběhla terénní šetře-
ní na nejvýznamnějších lokalitách,

 _ vydat Atlas regionálního rozvoje Libereckého kraje,
 _ uspořádat 14. ročník soutěže Stavba roku a 24. ročník 

Vesnice roku Libereckého kraje,
 _ rozdělit ve čtyřech programech Dotačního fondu Liberec-

kého kraje 8,4 mil. Kč na podporu regionálních výrobců, 
mateřských center, místní Agendy 21 a na navázání spo-
lupráce podnikatelského a výzkumného sektoru, 

 _ zajišťovat funkci regionálního subjektu v programech 
přeshraniční spolupráce 2014–2020 ČR–Polsko, ČR–
Sasko.



Telefon:  606 502 962
E-mail:  jiri.loffelmann@kraj-lbc.cz
Web:  www.jiriloffelmann.kraj-lbc.cz

Zvolen za hnutí Starostové pro Liberecký kraj.  
Zaměstnání: od roku 1994 starosta obce Skalice u České Lípy.
Narodil se 25. ledna 1960 v Novém Boru, žije ve Skalici u České Lípy. Je 40 let 
ženatý, má tři dospělé syny a vnoučata Julinku, Ondráška a Sofinku. Mezi jeho 
zájmy patří hlavně rodina a ze sportu fotbal.

JIŘÍ LÖFFELMANN
člen rady

RESORT ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ,  
ZEMĚDĚLSTVÍ A ROZVOJE VENKOVA

8 557 721 Kč
Dotační fond Libereckého kraje (oblast 

podpory č. 8 Životní prostředí a zemědělství)

Program obnovy venkovaFond ochrany vod  
Lesnický fond LK

2017 2018mil. Kč mil. Kč
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 _ zajištění podkladů pro sanaci staré ekologické zátěže ve 
spolupráci s obcí Jesenný,

 _ kofinancování projektu „Sanace staré ekologické zátěže 
v území kontaminovaném historickým provozem im-
pregnace dřeva v oblasti vodního zdroje Česká Lípa – jih“,

 _ nastavení podmínek při spolufinancování projektové a in-
ženýrské přípravy navržených opatření určených k řešení 
dopadů plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhel-
ného dolu Turów,

 _ i nadále na projektu „Studie odtokových poměrů v povodí 
Lužické Nisy a návrh možných protipovodňových opatření“,

 _ provozu a rozšiřování webové mapové aplikace Geo-
portál Libereckého kraje (http://geoportal.kraj-lbc.cz) 
– například Aleje Libereckého kraje a Povodňový portál  
(http://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/),

 _ přípravě interaktivní webové verze Atlasu životního pro-
středí Libereckého kraje (http://atlas.kraj-lbc.cz/),

 _ přípravě akce pro školy i veřejnost Mapy kolem nás  
(http://atlas.kraj-lbc.cz/mapy-kolem-nas) v Krajské vědec-
ké knihovně s účastí více než 600 návštěvníků,

 _ osvětě v souvislosti s rozšířením vlka obecného v našem 

kraji – k tomuto tématu pořádáme semináře pro země-
dělce, myslivce a veřejnost,

 _ přípravě projektu „Pastvy divokých koní v Ralsku“ ve 
spolupráci s Naše krajina o. p. s. a na projektu „Zajištění 
požárních nádrží proti tonutí živočichů“, 

 _ přípravě mezinárodní konference Aleje 2019, která se 
uskuteční v dubnu 2019 v Libereckém kraji,

 _ zmapování uskutečněné výsadby lip v roce 2018 v ná-
vaznosti na vydanou publikaci Lípy republiky Liberec-
kého kraje a na vhodné formě prezentace,

 _ shromažďování podkladů pro aktualizaci Plánu roz-
voje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje a pro 
aktualizaci Koncepce protipovodňových opatření v Li-
bereckém kraji,

 _ zpracování dalších analýz a projektů k podpoře hydrolo-
gických funkcí krajiny,

 _ projednávání podmínek dotační podpory pro realizaci 
praktických opatření k retenci vody v krajině a kofinan-
cování projektů ze státních zdrojů, 

 _ přípravě stolního kalendáře Lesy a myslivost v Liberec-
kém kraji pro rok 2019.

 _ rozdělit z Dotačního fondu Libereckého kraje 28,08 mil. Kč 
mezi 89 příjemců v rámci Programu obnovy venkova, 

 _ podpořit ekologickou výchovu a osvětu z Dotačního fondu 
Libereckého kraje (27 projektů za 2,2 mil. Kč), ochranu pří-
rody a krajiny (34 projektů za 3 mil. Kč), včelařství (67 pro-
jektů za 1,5 mil. Kč), zájmové kroužky v oblasti životního 
prostředí a zemědělství (9 projektů za 0,3 mil. Kč) a před-
cházení vzniku odpadů (17 projektů za 1,4 mil. Kč),

 _ vyhlásit opětovně dotační program zaměřený zejména na 
ochranu lesa před hmyzími škůdci a zvěří a v rámci Lesnické-
ho fondu Libereckého kraje na něj vyčlenit částku 4 mil. Kč,

 _ rozdělit z Fondu ochrany vod Libereckého kraje 18,4 mil. Kč 
mezi 14 příjemců v rámci Programu vodohospodářských akcí,

 _ podílet se na spolufinancování rekonstrukce úpravny vody 
v Bílém Potoce dotací ve výši 15 mil. Kč, která zvýší kvalitu 
i množství dodávané pitné vody pro obyvatele Frýdlantska 
(celkem za roky 2017–2018 ve výši 30 mil. Kč),

 _ přispět na vodohospodářské akce spolufinancované z Ope-
račního programu životního prostředí, a to na projekt 
„Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska“ ve výši 
8 mil. Kč a „Výstavba kanalizace a vodovodu v obci Vítkovice 
v Krkonoších“ ve výši 1 mil. Kč,

 _ podpořit částkou 150 tis. Kč významnou kynologickou akci 
národního významu „Memoriál Richarda Knolla 44. ročník“, 
která se uskutečnila v srpnu letošního roku v Zákupech,

 _ vyhodnotit a ocenit výherce 15. ročníku soutěže o titul „Vý-
robek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zeměděl-
ství roku 2018“,

 _ podpořit činnost Potravinové banky Libereckého 
kraje,  z. s., částkou 220 tis. Kč,

 _ uspořádat Krajský Den Země, kterým jsme se připojili 
k aktuální celosvětové kampani „Zero Waste“,

 _ zrealizovat projekt „Odstranění nebezpečných odpadů 
s obsahem PCB v obci Dubá“ – 68 t nebezpečných od-
padů bylo odvezeno a lokalita byla dočištěna, 

 _ vydat v nákladu 1 500 kusů publikaci Lípy republiky 
Libereckého kraje,

 _ vyhlásit novou přírodní památku Pískovna Žizníkov 
k ochraně kriticky ohrožené ropuchy krátkonohé a po-
dat žádost o financování projektu z OPŽP na tvorbu 
tohoto cenného biotopu,

 _ ukončit třetí etapou projekt Významné aleje Liberecké-
ho kraje, ve kterém se podařilo ošetřit z OPŽP celkem 
11 alejí v Libereckém kraji,

 _ zahájit realizaci projektu financovaného z OPŽP „Pod-
pora populace kuňky ohnivé v EVL Cihelenské rybníky 
a EVL Manušické rybníky“,

 _ zadat zpracování předprojekční přípravy opatření pro 
podporu hydrologických funkcí krajiny v povodí Václa-
vického potoka,

 _ připravit mapové úlohy prezentující aktuální stav zaří-
zení k nakládání s odpady a registr zdrojů znečišťování 
ovzduší,

 _ vytvořit pro děti Zemi malého čaroděje (postery, po-
hádkový GIS a počítačovou hru) a práci prezentovat na 
evropské konferenci INSPIRE 2018.



Telefon:  777 797 879
E-mail:  kveta.vinklatova@kraj-lbc.cz
Web: www.kvetavinklatova.kraj-lbc.cz

Zvolena za hnutí Starostové pro Liberecký kraj.
Předchozí zaměstnání: OSVČ, majitelka nakladatelství KNIHY 555.
Narodila se 13. září 1965 v Liberci, žije v Liberci. Je rozvedená, má dvě dospělé 
děti, syna Ondřeje a dceru Jitku. Mezi její zájmy patří kultura ve všech podobách 
a cestování do všech směrů.

RESORT KULTURY, PAMÁTKOVÉ  
PÉČE A CESTOVNÍHO RUCHU

KVĚTA VINKLÁTOVÁ
členka rady

20 mil. Kč 
Dotační fond Libereckého kraje (podpora 

kultury, památkové péče a cestovního ruchu)

4,7 mil. Kč
podpora významných 
kulturních akcí

4,9 mil. Kč
záchrana ohrožených  
kulturních památek 

2,8 mil. Kč
podpora rozvoje  
cestovního ruchu
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NA _ zahájení realizace nových přeshraničních projektů (Kolem 

kolem Jizerek, česko-polská Hřebenovka, rozvoj informova-
nosti v příhraničí),

 _ realizaci projektu druhé etapy modernizace expozic Severo-
českého muzea v Liberci,

 _ nové horolezecké expozici Muzea Českého ráje v Turnově,
 _ projektu pro zkvalitňování ochrany a zpřístupnění kni-

hovního fondu Krajské vědecké knihovny Liberec a jeho 
prezentaci,

 _ vizi stavby nového centrálního depozitáře pro muzea 
a galerie,

 _ restaurování sbírkových předmětů krajských muzeí 
a galerií,

 _ obnově národní kulturní památky Horský hotel a tele-
vizní vysílač Ještěd,

 _ restaurování sgrafit na Červeném domě v České Lípě,
 _ realizaci významného archeologického výzkumu v Jab-

lonném v Podještědí,
 _ projektu Křišťálové údolí.

v oblasti cestovního ruchu

 _  hostit jednu z největších akcí cestovního ruchu v České 
republice – Travel Trade Day 2018 a přivézt 81 nákupčích 
z celého světa,

 _  zajistit studii na rozvoj marketingového tématu Křišťálové 
údolí,

 _  přidat další podtitul k dotačnímu programu 7.6 na podporu 
rozvoje cestovního ruchu – Podpora nadregionálních témat,

 _  uspořádat 13 presstripů pro bloggery, instagramery a no-
vináře,

 _  přeměnit turistický portál www.liberecky-kraj.cz na mo-
derní prezentaci s uživatelsky příjemným prostředím pro 
čtenáře,

 _  zlepšit prezentaci na sociálních sítích, 
 _  nastartovat nový systém spolupráce mezi destinačními spo-

lečnostmi a krajem,
 _  připravit nový projekt „Liberecký kraj se představuje“ do 

Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 
2018–2020,

 _  podpořit a rozvíjet národní produkt Skalní města, 
 _  již 8. rokem spoluorganizovat veletrh cestovního ruchu Eu-

roregiontour,

v oblasti kultury

 _ s partnery připravit Muzejní noc, Oslavy Ještědu a Dny lido-
vé architektury,

 _ vyhlásit a zorganizovat 1. ročník soutěže „Kniha Libereckého 
kraje“,

 _ zorganizovat a udělit titul „Mistr tradiční rukodělné výroby 
Libereckého kraje“ a zápis Venkovského ochotnického diva-
dla v Libereckém kraji na „Seznam nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury Libereckého kraje“,

 _ podpořit regionální funkce knihoven na území kraje částkou 
6,7 mil. Kč. – tato částka nás řadí na samý vrchol v porovná-
ní s ostatními kraji,

 _ prostřednictvím našich příspěvkových organizací rea-
lizovat mimořádné kulturní a umělecké projekty – ze-
jména výstavy,

 _ podpořit postupové přehlídky a mimořádné kulturní 
akce prostřednictvím víceletých smluv o finanční spo-
lupráci,

 _ prostřednictvím našich muzeí realizovat stovky archeo-
logických výzkumů a dohledů,

 _ zahájit II. etapu modernizace Severočeského muzea 
v Liberci,

 _ pokračovat ve stavbě nové expozice Horolezectví v Mu-
zeu Českého ráje v Turnově,

 _ zahájit projekt Zkvalitňování ochrany a zpřístupnění 
knihovního fondu Krajské vědecké knihovny Liberec 
a jeho prezentace,

 _ v našich muzeích, galerii a knihovně zorganizovat řadu 
vynikajících výstav, přednášek a besed pro veřejnost,

v oblasti památkové péče

 _ z dotačního fondu rozdělit finanční prostředky ve výši 
13,164 mil. Kč, 

 _ podpořit částkou 4,9 mil. Kč záchranu ohrožených 
kulturních památek – zámku ve Stvolínkách, sušárny 
chmele v Dubé, kapli sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu, 
kostela sv. Jana Křtitele ve Zdislavě a stavby lidové ar-
chitektury Beranova hostince v Trávníčku,

 _ podílet se na Dnech lidové architektury v rámci Libe-
reckého kraje,

 _ udělit titul Památka roku Libereckého kraje dvěma zda-
řilým obnovám – areálu zámku v Navarově a papírně 
v Hamru na jezeře a Cenu za nejlepší přípravu a reali-
zaci programu Regenerace městských památkových 
rezervací a památkových zón pro Nový Bor (100 tis. Kč), 

 _ z rozpočtu Libereckého kraje pravidelně podporovat vy-
dávání odborných publikací ve výši 200 tis. Kč (vydání 
knihy o Dnech lidové architektury), podpořit publikační 
činnosti NPÚ a Lidaru.



Liberecký kraj vyvěsil na budovu sousedního Evropského 
domu největší českou vlajku. Vyrobila ji liberecká firma 
Libea. Tento symbolický akt měl za cíl nejen zdůraznit její 
rekordní rozměry, ale zejména připomenout 100. výročí 
založení Československa.
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Otevření Zákaznického centra veřejné dopravy

Rok 2018 byl Rokem Republiky. Liberecký kraj nechal k jubileu vytvořit výtvarníkem 
Janem Bažantem vlastní logo, které bylo poprvé použito na nástěnném kalendáři. 
Kalendář pak v květnu téhož roku získal ocenění za podporu cestovního ruchu na 
výstavě Reklama Polygraf v kategorii Nástěnný kalendář.

Od 2. ledna 2018 je v Evropském domě pro téměř 100 000 zákazníků otevřeno plně 
funkční nové Zákaznické centrum veřejné dopravy. Nabízí kompletní služby spojené 
s kartou Opuscard a systémem integrovaného dopravního tarifu IDOL. 

Během roku se uskutečnilo na 20 setkání se zahraničními delegacemi, ať už v Liberec-
kém kraji, či v zahraničí. V říjnu pak k výročí 100 let Československa přijel do kraje velvy-
slanec Spojených států amerických v České republice pan Stephen B. King.



Velvyslanec Spojených států amerických v České 
republice pan Stephen B. King

Nástěnný kalendář Rok Republiky 2018



Za přispění fondů z Evropské unie buduje Liberecký kraj za částku 582 mil. Kč celkem 
osm center odborného vzdělávání (COV). Vybrané střední a vyšší odborné školy získají 
nejmodernější dílny, laboratoře, nové stroje z praxe, které umožní zajistit praktickou 
výuku.

Díky 19 zlatým, 23 stříbrným a 13 bronzovým medailím se v konkurenci 630 mladých 
sportovců z 11 krajů ČR stali školáci z Libereckého kraje jasnými vítězi na Hrách VIII. zimní 
olympiády dětí a mládeže 2018.

Na 13. benefičním plese hejtmana se vůbec poprvé v jeho historii podařilo vybrat přes 
milion korun. Peněžní dary a část tržeb ze vstupenek byly věnovány třem organizacím – 
Centru Amélie Liberec, Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa a Nadačnímu fondu Ozvěna.

Centra odborného vzdělávání Libereckého kraje
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INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA
VYSOKÉ NAD JIZEROU

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA LIBEREC

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB
JABLONEC NAD NISOU

STŘEDNÍ ŠKOLA HOSPODÁŘSKÁ A LESNICKÁ
FRÝDLANT

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
ČESKÁ LÍPA

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
ČESKÁ LÍPA

STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ
KAMENICKÝ ŠENOV

OBCHODNÍ AKADEMIE, HOTELOVÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA TURNOV

CENTRA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Libereckého kraje8 škol

582 000 000,



Zimní olympiáda dětí a mládeže  
1. místo pro výpravu z Libereckého kraje

Benefiční ples hejtmana Libereckého kraje



V roce 2018 začala psát Jizerská 50 nový příběh, ojedinělý – umělecký. Zrodila se kolek-
ce obrazů, grafik, soch, kreseb a fotografií na téma Jizerská 50 od 14 uznávaných autorů 
jako: Anderlová, Flejšar, Komárek, Šafránek, Tesaro, Wagenknecht.

Krajský úřad během roku hostí i takové akce jako Velikonoční či Vánoční prodejní 
trhy. Zaměstnanci Krajského úřadu Libereckého kraje dvakrát ročně podpoří sbírkou 
šatstva klienty Oblastní charity Liberec, pořádají vlastní minibazárky nebo se účastní 
Mezikrajských sportovních her.

Toho času vláda v demisi Andreje Babiše zavítala 13. března s 11 ministry na pracovní 
výjezd vlády do Libereckého kraje. Témat k projednání bylo mnoho a do dnešních dnů 
jsou mnohá otevřená, například vlakové spojení mezi Libercem a Prahou či skokanské 
můstky v Harrachově.

Skol!!! Jizerská 50 jako umělecká inspirace
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Pracovní výjezd vlády do Libereckého kraje

Velikonoční prodejní trhy v budově Krajského úřadu



Díky objednávce Libereckého kraje prodloužily České dráhy dva páry víkendových 
rychlíků z Tanvaldu až do Kořenova a Harrachova. Vzniklo tak nové přímé spojení Prahy 
a Mladé Boleslavi s horskými středisky na severu Čech. Obslužnost zajišťují moderni-
zované motorové vozy řady 854.2 s pohodlným interiérem a možností přepravit pět 
jízdních kol. 

124 stromů, převážně javorů, lemuje od dubna Kočárovou alej podél silnice III/2909 mezi 
Raspenavou a Krásným Lesem. Díky rekonstrukcím silnic se kraj zavázal k systematické 
údržbě silničních alejí a k výsadbě bezmála 1 500 stromů. Ošetření se v rámci Operačního 
programu Životní prostředí dočkaly i další čtyři aleje – lipová alej u vlakového nádraží 
v Malé Skále, alej Karolíny Světlé, zámecká lipová alej ve Stvolínkách a Valteřická alej 
v Horní Branné.

Do vůbec 1. ročníku soutěže Kniha roku Libereckého kraje se přihlásilo celkem 27 kniž-
ních titulů. 

První přímý vlak Praha–Harrachov
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Kočárová alej na Frýdlantsku

Kniha roku – ceny z dílny Střední uměleckoprůmyslové 
školy sklářské v Kamenickém Šenově



Do konce května bylo možné podat přihlášky do již 14. ročníku soutěže Stavba roku 
Libereckého kraje. Titul Stavba roku Libereckého kraje 2018 pak v říjnu získal bytový 
dům LakePark Residence ve Starých Splavech. K výročí republiky byla vyhlášena i sou-
těž o Stavbu století Libereckého kraje. První tři místa obsadily – Vysílač a horský hotel 
Ještěd, Obchodní středisko Ještěd a Lázně Františka Josefa I. v Liberci. 

Ke kampani MÍT DOMOV A RODINU „Samozřejmost nebo vzácnost?“ připravil Liberecký 
kraj několik akcí, jejichž cílem je vzbudit u veřejnosti zájem o pěstounskou péči. V kam-
pani, která v kraji probíhá již od roku 2015 je zapojeno osm místních organizací, které 
s problematikou seznámily téměř 13 000 lidí.

Na 7. jednání Rady pro vědu, výzkum a inovace v Libereckém kraji bylo navrženo ke 
schválení Vyhlášení regionálního inovačního programu. Ten podpořil i návrh na vydá-
vání „startovacích voucherů“, které pomohou nastartovat podnikatelské záměry v tech-
nických oborech a přivést je do života, podobně jako „technologických voucherů“ ur-
čených k ověření technologického či technického řešení. Kraj již déle než šest let užívá 
tzv. „inovační vouchery“. Jak se vede kraji na poli inovací a rozvoje pak v říjnu shrnul 
1. ročník konference RIS3 fórum 2018. Inovativní prostředí má nadále rozvíjet i Liberec-
ký podnikatelský inkubátor Lipo.ink.

Stavba roku Libereckého kraje 2018
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Kampaň MÍT DOMOV A RODINU  „Samozřejmost  
nebo vzácnost?“

Konference RIS3 fórum 2018



Vítězem krajského kola 24. ročníku soutěže Vesnice roku 2018 v Libereckém 
kraji se v konkurenci 14 obcí z kraje stala obec Tatobity na Semilsku. Oceněn byl 
především komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti vzdělávání mládeže, 
společenského života a životního prostředí, se zvláštním zřetelem na činnost školy, 
mateřské školky a spolků, příkladné péče o zeleň a stavební fond.

Liberecký kraj bude od 23. do 27. června 2019 hostit Hry IX. letní olympiády dětí 
a mládeže 2019. V červnu 2018 bylo představeno logo Her, jehož autorem je žák 
liberecké střední školy. Kmotry loga a současně prvními patrony dětské olympiády se 
stali reprezentanti České republiky Michaela Nečasová a Petr Knop. 

Cyklotrasa Greenway Jizera je jednou z pěti páteřních cyklotras na území Libereckého 
kraje. Délka celé trasy od Jizerky až po soutok řek Jizera a Labe měří 159 km. Na území 
Libereckého kraje je povrch cyklotrasy v největší míře zpevněný, převážně asfalto-
betonový či zpevněný se štěrkovým povrchem nebo nezpevněný. Na trase je 350 kusů 
informativních dopravních značek a 68 velkoplošných návěstí. V říjnu byl Radou LK 
schválen vstup do Asociace měst pro cyklisty.

Hry IX. letní olympiády dětí mládeže 2019  
– představení loga
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Greenway Jizera

Vesnice roku 2018



Léto i podzim patřily v roce 2018 nejen v Libereckém kraji k velmi suchým. Nejhorší 
situace v kraji byla na Českolipsku, kde v průběhu léta byl opakovaně vyhlášen krizový 
stav se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru. 

Rada Libereckého kraje v červenci rozhodla o jmenování krajských odborníků pro 
obor onkologie, vnitřního lékařství a chirurgie liberecké a českolipské nemocnice. Jde 
o krok pro neustálé zlepšování zdravotní péče v kraji. V listopadu se status krajského 
odborníka rozšířil i do jablonecké a jilemnické nemocnice.

Po celý rok se pro seniory v kraji konaly různé kulturní a společenské akce. Aktivně 
strávený letní týden v Krkonoších, to byl Tábor pro seniory 2018. Během října pak na 
pěti místech Libereckého kraje probíhaly Oslavy Mezinárodního dne seniorů. Jeho 
závěr patřil vyhlášení 2. ročníku soutěže Pečovatelka roku 2018.

Vozidlo Krizového štábu Libereckého kraje
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Tábor pro seniory 2018

Jmenování krajských odborníků pro obor
onkologie, vnitřního lékařství a chirurgie



Kraj směřuje k zabezpečení veřejné dopravní obslužnosti vlastní společností, tzv. vnitř-
ním dopravcem, společností Autobusy LK, s.r.o. Z úsporných i strategických důvodů byl 
zvolen nákup stávající dopravní společnosti. Od 1. ledna 2020 by kraj mohl mít plnou 
kontrolu nad penězi, které jinak platí soukromým dopravním společnostem.

Půl století uplynulo od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. V úterý 
21. srpna si Liberečané na náměstí Dr. Edvarda Beneše toto výročí připomněli akcí s ná-
zvem Jednadvacátého. Liberec byl jedním z prvních velkých měst republiky, kudy se 
kolony tanků a obrněných vozů prohnaly směrem k Praze. Vojska za sebou ve městě 
nechala 9 mrtvých a 45 zraněných.

O ocenění „Výrobek Libereckého kraje z odvětví potravinářství – zemědělství roku 
2018“ se ucházelo více než 100 výrobků od místních farmářů a výrobců. Soutěžilo se 
v devíti kategoriích a hodnocena byla zejména chuť, vůně a vzhled, využití místních 
surovin, tradice výroby a pozitivní vliv na zdraví. Vítězem se stal med s bílým pepřem od 
Miloše Zástěry, 100% jablečná šťáva s mátou z Lažan a třetí místo obsadil mrkvový chléb 
z jablonecké Koláčkovy pekárny. 

Dopravní obslužnost v Libereckém kraji
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Výrobek roku Libereckého kraje 2018

Pietní akt k 21. srpnu 1968
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Miloš Zástěra
Kategorie:  
Ostatní

Lažanský Rubín 
100% jablečná  
šťáva s mátou

Výrobce:  
MOŠTOVNA LAŽANY,  

výroba nápojů, spol. s r.o. 
Kategorie:  

Nealkoholické nápoje

Chléb mrkvový
Výrobce:  

COOC FOOD s. r. o.  
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Po šesti letech došlo k celkové úpravě nabídky jízdného IDOL. Na základě vzájemné 
spolupráce došlo k úpravám také ve všech městech s MHD v Libereckém kraji, která 
stanovují tarify platné pro tarifní zóny na území těchto měst, tj. Liberce, Jablonce nad 
Nisou, České Lípy a Turnova. V příštích letech bude nadále probíhat modernizace odba-
vovacího zařízení IDOL.

Spolupráce s Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje byla v uplynulém roce 
pestrá. Kraj finančně podpořil nejen obce či jednotlivé sbory. V Praze vzdali hasiči poctu 
výročí 100 let československé státnosti největší ručně ovládanou fontánou a vytvořili 
světový rekord, který byl zapsán do české databanky rekordů. V Doksech byla v červnu 
otevřena provizorní non-stop hasičská stanice. V srpnu se konalo v Liberci Mistrovství 
ČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu. 

Výjezdové skupiny Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje dostaly 10 vozidel 
značky Mercedes-Benz Sprinter Rychlé lékařské pomoci a Rychlé zdravotnické pomoci 
v celkové hodnotě 41,5 mil. Kč. ZZS LK tak disponuje celkem 30 vozidly této značky. 
Sanitky mají nejmodernější výbavu a budou také splňovat požadavky zaměstnanců zá-
chranné služby. Přibyly i lékařské vozy randez vous a referenční auta. 

Úprava nabídky jízdného IDOL
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Součástí předání nových vozů ZZS LK byla i slavnostní 
přehlídka celého vozového parku ZZS LK

Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů 
v požárním sportu



Celkem 195 dětí z deseti základních uměleckých škol z Libereckého kraje odehrálo 
v průběhu října pět představení s názvem „O životě jedné republiky“ a oslavilo tak ku-
laté výročí od vzniku československého státu. Premiéra proběhla v Liberci a celý cyklus 
završilo představení v České Lípě.

Osm osobností, které se zasloužily o vynikající jméno Libereckého kraje doma i v za-
hraničí, dostaly u příležitosti výročí Dne vzniku samostatného československého státu 
od hejtmana Libereckého kraje významné ocenění. V Oblastní galerii Liberec převzali 
zlatý dukát – prof. RNDr. David Lukáš, CSc., Mgr. Alena Brádlová, Mgr. Roman Karpaš, 
Ing. Ludvík Šablatura, Václav Toužimský, Ladislav Smejkal a Marcela Machotková. In me-
moriam byl oceněn Karl Kostka. Cenu za něj převzala Susanne Keller-Giger.

Každé tři roky, již od roku 1982, se v Novém Boru koná International Glass Symposium 
(IGS). Za toto období se u novoborských pecí vystřídalo téměř 600 umělců. Za sklem do 
města zavítaly stovky významných osobností uměleckého i veřejného života a pozvání 
k účasti na IGS se stalo ve světě skla prestižní záležitostí. Hlavní motto XIII. ročníku IGS 
znělo „Sklo nás spojuje“ a vyjadřuje nejen spojení sklářů napříč kontinenty, ale také 
spolupráci pořadatelských subjektů. 

Představení O životě jedné republiky
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International Glass Symposium v Novém Boru

Pocty hejtmana Libereckého kraje



Nové Hemodialyzační středisko Nemocnice s poliklinikou 
Česká Lípa

V roce 2018 investoval kraj například 9 mil. Kč na nákup laparoskopické věže, osmome-
tru, rentgenky do CT a injekčního systému do Nemocnice s poliklinikou v České Lípě. 
V České Lípě bylo otevřeno i nové oddělení novorozenecké JIP či Hemodialyzačního 
střediska.

Hubertská jízda je nedílnou součástí každoročních Svatohubertských slavností, které 
s obcí pořádá Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu, pracoviště Hejnice. 
V rámci mše probíhá i pasování adeptů myslivosti a svěcení darů. V kraji se během roku 
uskuteční 28 akcí z agrární oblasti a 30 akcí zaměřených na ekovýchovu. Řadí se sem 
Výrobek roku Libereckého kraje, Krajské dožínky i Krajské slavnosti, ty mají pomoci 
s propagací lokálních výrobců.

Den válečných veteránů je po celém světě dnem věnovaným památce veteránů. 
Uctěním pohřbených vojáků a položením květin byla zahájena pietní vzpomínka 
u Památníku padlých v první světové válce na vojenském hřbitově v Ostašově. Minutou 
ticha přítomní vzpomněli na padlé vojáky také u Památníku padlých v Ruprechticích. 
Den veteránů pokračoval v kasárnách 31. brigády radiační, chemické a biologické 
ochrany, kde se konal slavnostní nástup. Hejtman při této příležitosti udělil Záslužné 
medaile IZS Libereckého kraje I. a II. stupně.
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Památník padlých v první světové válce na vojenském 
hřbitově v Ostašově

Svatohubertské slavnosti v Hejnicích



Liberecký kraj má svůj vlastní turisticko-kulturní portál. Ten letos zaujal porotce nejstar-
šího mezinárodního filmového festivalu s cestovatelskou tematikou na světě Tourfilm, 
jehož součástí je TourRegionFilm. V kategorii Webové stránky a mobilní aplikace byla 
nominována i webová stránka Libereckého kraje „Liberecký kraj – cestou necestou“, kte-
rá v konkurenci deseti webů získala hlavní cenu. 

Od roku 2012 oceňuje Liberecký kraj „Mistry tradiční rukodělné výroby Libereckého 
kraje“. Jedná se o výrobce činné v oborech tradiční rukodělné výroby, které jsou 
ohroženy nebo jim přímo hrozí zánik. Od letošního června jednotliví mistři představují 
své výrobky ve vitrínách kanceláře radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch 
Libereckého kraje Květy Vinklátové.

Na procházce po Liberci lze najít Stolpersteine neboli Kameny zmizelých, o které je tře-
ba klopýtnout pohledem. Jde o vzpomínkové dlažební kostky s mosazným povrchem, 
které jsou třeba na náměstí Dr. E. Beneše, Na Ladech nebo v Bendlově ulici. Již 37 kame-
nů jsou vzpomínkami na ty, kdož se stali obětí holokaustu.

Cestou necestou – tipy na výlet
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Výrobky Mistrů tradiční rukodělné výroby  
Libereckého kraje

Stolpersteine – Kameny zmizelých



Josef Horinka
(mandát od 30. 1. 2018)

František Lufinka
(mandát od 24. 5. 2018)

SLOŽENÍ
ZASTUPITELSTVA
A RADY KRAJE

SLK

ANO 2011

KSČM

ČSSD

ODS

Změna pro LK

SPD + SPO

Martin Půta
hejtman

Petr Tulpa
náměstek hejtmana

Eva Burešová

Jaromír Dvořák

Hana Maierová

Vladimír Stříbrný

Jiří Löffelmann
člen rady

Květa Vinklátová
členka rady

Michael Canov

Jan Sviták

Marek Pieter
náměstek hejtmana

Vladimír Boháč

Daniel David

Tomáš Hocke

Lena Mlejnková

Jiří Ulvr

32,35 %

17,08 %

8,10 %

8,04 %

7,91 %

7,06 %

5,20 %

18

9

4

4

4

4

2



Juraj Raninec
(mandát od 1. 3. 2018)

Jitka Volfová
statutární 

náměstkyně 

Radka Loučková 
Kotasová 

členka rady 

Roman Baran

Robert Gamba

Milan Kouřil

Martina Teplá

Michal Kříž

Martin Brož

Roman Hejna

Jan Dvořák

Stanislav Mackovík

Pavlína Nováková 
Hrabálková

Miloš Tita

Martina Sejkorová

Pavel Svoboda
náměstek hejtmana

Tomáš Hudec

Jan Mečl

Romana Žatecká

Radovan Vích

Přemysl Sobotka
náměstek  
hejtmana

Vít Němeček

Dan Ramzer

Jaromír Baxa

Zuzana Kocumová

Jan Korytář

Josef Šedlbauer



Telefon:  485 226 470 
Mobil:  739 541 680
E-mail:  rene.havlik@kraj-lbc.cz

ředitel Krajského úřadu 
Libereckého kraje

RENÉ HAVLÍK

Krajský úřad je veřejnou institucí s celokrajským významem. 
Zaměstnáváme více než čtyři stovky zaměstnanců – úředníků 
vykonávajících služby v přenesené a samostatné působnosti. 
Ve společnosti jsou obecné tendence vnímat úřednický aparát 
jako něco, co komplikuje život. Jsem přesvědčen, že všichni 
zaměstnanci úřadu pracují usilovně a poctivě, transparentně 
a především v souladu se zákonem. Za těch mnoho let, kdy 
pracuji jako ředitel úřadu, vidím každodenní úsilí a permanent-
ní servis pro rozhodování samosprávy kraje včetně naplňování 
jejich usnesení, ale i nespočet rozhodnutí, která úřad vydává. 
Práce všech kolegů si velmi vážím.
Krajský úřad se pod mým vedením snaží být vstřícný zaměst-
navatel, který prostřednictvím otevřených výběrových řízení 
obsazuje volné pracovní pozice. Zaměstnancům kromě trans-
parentního odměňování poskytujeme prostor pro profesní 
i osobnostní růst, seberealizaci zaměstnanců po vertikální i ho-
rizontální linii, podporujeme studium při zaměstnání a zavá-
díme mnoho prorodinných opatření. Snažíme se jít příkladem 
jako úřad, který zaměstnává osoby se zdravotním postižením či 
zdravotním znevýhodněním.
Velmi si vážím dobré spolupráce s obcemi, veřejnými institu-
cemi a dalšími organizacemi na celém území našeho kraje, ale 
i mimo něj. Kladné hodnocení poskytované metodické pomoci 
od tajemníků, starostů a ředitelů krajských příspěvkových or-
ganizací mě velmi těší, ale zároveň zavazuje k dalšímu rozvoji 
našich služeb.
Celým loňským rokem nás provázelo jednotné téma – Rok 
Republiky. V tomto duchu uspořádal Liberecký kraj mnoho 
akcí pro veřejnost. Práci úřadu jsme prezentovali například na 
Krajských slavnostech – Dni otevřených dveří, Dožínky byly pří-
ležitostí pro představení regionálních výrobků a společně jsme 
se mohli potkat také na vydařených Oslavách Ještědu.
Jsem přesvědčen, že usilovná práce zaměstnanců úřadu na pro-
jektu „Revitalizace okolí úřadu“ a zprovoznění podnikatelského 
inkubátoru v budově „D“ bude pokračovat i v následujícím roce 
a kompletní proměna okolí úřadu přivede život do dolního cen-
tra krajského města. 

 Mgr. René Havlík 
 ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje

SLOVO ŘEDITELE
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SLOVO
ZASTUPITELSKÝCH
KLUBŮ

SLK

Starostové pro Liberecký kraj a náš klub pracují stabilně 
ve prospěch Libereckého kraje. Důležité jsou pro nás dlou-
hodobé plány kraje a jejich naplňování, ale i ty drobné 
každodenní starosti, které je třeba řešit. Náš klub je složen 
ze starostů měst a obcí, lidí, kteří mají zkušenosti s prací 
pro občany kraje. Vždy je pro nás zásadní, že po někdy 
vášnivých diskuzích dospějeme k jednotnému názoru 
vždy ve prospěch našeho kraje. Starostové přispívají ve 
správě kraje právě svými zkušenostmi, přičemž jsou pro-
věřeni podporou svých občanů. Mohou tak tyto zkušenosti 
a dobré praxe zapojit ve prospěch našeho kraje a přispívají 
k pozitivnímu výsledku řešení. Děkuji všem kolegům klu-
bu zastupitelů SLK za jejich skvělou práci a zapojení nejen 
v zastupitelstvu, ale také v odborných komisích, výborech 
a kontrolních orgánech. Naší prioritou je kraj a jeho oby-
vatelé, každé malé město a obec. Jako řádní hospodáři 
jsme dokázali s pomocí dotačních titulů i přímo z rozpočtu 
kraje investovat nemalé prostředky a přitom výrazně snížit 
zadlužení kraje z minulých období. Daří se nám hospodaře-
ním dosáhnout na mimořádné splátky zadlužení, a výrazně 
jej tak snižovat při výrazném zvýšení investic. Mezi ty nej-
významnější investice jistě můžeme zahrnout opravy ko-
munikací nejen postižených povodněmi, kompletní rekon-
strukce a opravy mostů. Připravujeme projekty k žádostem 
o dotace. Na mnoha místech došlo k celoplošným opravám 
komunikací a v tomto trendu i nadále pokračujeme. Výji-
mečným projektem je Podnikatelský inkubátor, k dalším 
se řadí Modernizace Krajské nemocnice Liberec, investice 
do škol, centra odborného vzdělávání, zateplování budov, 
opravy památek, muzeí, podpora kulturních a sportovních 
akcí, dotační programy atd. Nemalou pozornost kraj vě-
nuje vybavení Zdravotnické záchranné služby, Hasičského 
záchranného sboru a Jednotek požární ochrany, jako jsou 
nové hasičské cisterny, dopravní automobily a sanitky. Za 
kolegy mi dovolte poděkovat za spolupráci v zastupitelstvu 
Libereckého kraje a za Starosty pro Liberecký kraj jsme při-
praveni v práci pro kraj s energií a rozmyslem pokračovat. 
Chováme se zodpovědně a staráme se o náš kraj.

Bc. Lena Mlejnková
Předsedkyně klubu zastupitelů SLK



ANO 2011 ODS

Rok 2018 byl úspěšný. Libereckému kraji a jeho 
obyvatelům se daří, stejně tak jak se daří naší 
zemi. Ale stále je potřeba vnímat, že to není stav 
trvalý a nekonečný. Je nutné zůstat aktivní a jed-
nat v rámci pravidel řádných hospodářů a uměře-
nosti.
Jsem velmi rád, že se podařilo mnoho dobrého – 
dokončilo se mnoho investičních akcí – například 
oprava komunikací na Frýdlantsku v rámci česko-
-polského projektu „Od zámku Frýdlant k zámku 
Czocha“, ale i mnoho dalších komunikací. Kraj 
realizuje velký projekt COV – center odborných 
vzdělávání u krajských odborných škol, opravují 
se a zateplují nemovitosti v gesci školství a so-
ciálních věcí. Liberecký kraj je aktivní v řešení 
problematiky TURÓW – kdy v důsledku rozšíření 
a prohloubení polského povrchového dolu neda-
leko Bogatyně hrozí ztráta zásobáren pitné vody 
na Frýdlantsku, Hrádecku a Chrastavsku. Systema-
ticky se začalo s péčí o aleje v krajském majetku.
Poskytovatelé sociálních služeb získali daleko vět-
ší provozní jistotu. Jedná se o přerozdělení financí 
z prostředků státního rozpočtu na základě jasných 
pravidel. Skutečností je i garance předfinancování 
činnosti především poskytovatelům sociálních 
služeb z řad neziskových organizací. Jsem rád, že 
fungují systémy grantové podpory téměř na všech 
resortních úrovních.
Stejně jako minulý rok konstatuji, že došlo k mno-
ha nesystémovým krokům, které učinila i v roce 
2018 vláda na úrovni mzdové a platové politiky 
v rámci autobusové dopravy, zdravotnictví a kul-
tury. Souhlasím, že mají lidé dostat za svoji práci 
slušně zaplaceno, ale ten kdo nařizuje platit, by 
měl peníze na úhradu svých slibů a závazků také 
poskytovat. Vláda nadále zatěžuje kraje a obce 
mandatorními výdaji, a vytváří tak nebezpečný 
precedent do budoucna.

Ing. Dan Ramzer
Předseda klubu zastupitelů ODS

Cílem ANO je vytvářet stát, který občany příliš nezatěžuje, ale zároveň 
za ně jako instituce nese velkou dávku zodpovědnosti. Stejně funguje 
i naše hnutí v rámci Libereckého kraje. Politiku vnímáme jako službu 
veřejnosti. Naší snahou není konat oslňující věci, jejichž efekt je krátko-
dobý. Spravujeme Liberecký kraj s našimi koaličními partnery tak, aby 
touto prací nebyl obyčejný občan zatížen. 
Jsme rozpočtově zodpovědní – neustále snižujeme zadlužení kraje bez 
omezení investic. Vidět to lze například na stavu krajských silnic, které 
se za poslední roky opravdu proměnily k lepšímu. Nezapomínáme ani na 
malé obce na výspách kraje, kde také žijí lidé, kteří se potřebují dostat 
do škol, do zaměstnání a na nákupy. Je před námi ještě dlouhá cesta, 
neboť opravy silnic jsou nikdy nekončící prací. 
Dopravu pokládáme za stěžejní téma. Nedávno založená vlastní krajská 
autobusová společnost budiž důkazem, že chceme mít kvalitu i cenu do-
pravy ve svých rukou a nechceme se nechat nikým vydírat. 
Jsme velmi úspěšní v získávání dotací na investice – viz zmíněné dotace 
do krajských silnic a středních škol, budujeme centra odborného výcviku 
atd. V České Lípě byl otevřen nový studijní obor všeobecná sestra, v Tur-
nově chystáme otevřít nový učební obor pro pivovarníky. Reagujeme na 
potřeby trhu práce.
Jde nám také o bezpečnost. Právě probíhá kompletní obměna sanitek 
krajské záchranky, jde o nejrozsáhlejší modernizaci vozového parku 
v historii ZZS LK.
Společně jsme vybudovali Evropský dům, v němž sídlí převážně insti-
tuce, které žadatelům pomohou s vyřízením a podáním žádostí o euro-
dotace. 
Naší prioritou je rozvíjet kraj s péčí řádného hospodáře, chovat se i na-
dále zodpovědně k rozpočtu, snižovat zadlužení při stejném nebo vyšším 
tempu investic. Naplňujeme náš program a rozvíjíme naše vize do dlou-
hodobého udržitelného plánu.
Nespíme na vavřínech. Víme, že před námi jsou ještě velké úkoly a zá-
vazky. Stále máme před sebou stavbu Centra urgentní medicíny v Kraj-
ské nemocnici Liberec, musíme nadále zlepšovat stav krajských silnic 
a zajistit dostupnou zdravotní péči v regionu rovnoměrně, například 
i pro lidi z Frýdlantska.  
Vždy bylo naším cílem, aby krajská vláda fungovala a pracovala, bez 
ohledu na stranickou příslušnost. Zástupci ANO v radě kraje i zastupitel-
stvu nebo jeho výborech jsou toho důkazem. Současná krajská koalice 
stran pracuje bez rozepří a kvalitně. 

Ing. Michal Kříž 
Předseda klubu zastupitelů ANO 2011



Je to již dva roky, co jsme se po posledních volbách zapojili 
do vedení Libereckého kraje. Do koalice jsme vstoupili proto, 
abychom jako členové strany, která má slovo „sociální“ už ve 
svém názvu, toho co nejvíc udělali pro naše seniory, zdra-
votně postižené, ale i pro rodiny s dětmi, pro sociálně slabé  
a nezapomínejme, také pro děti, vyrůstající bez rodičů v dět-
ských domovech. Tomu odpovídá i pozice, kterou zastáváme 
v koalici. Máme na starosti resort sociálních věcí.
Postupně se nám daří plnit to, co jsme si předsevzali před 
volbami. Připravujeme s pomocí státních dotací další trans-
formaci některých krajských pobytových zařízení. Cílem je 
přestěhovat část handicapovaných klientů z budov ústavního 
typu do malometrážních bytů, kde budou žít v rodinnějším 
prostředí a budou vedeni k větší samostatnosti. Současně 
posilujeme terénní služby, aby méně pohybliví senioři nebo 
zdravotně postižení lidé mohli co nejdéle žít ve svém domá-
cím prostředí.
Dokázali jsme o desítky milionů navýšit finance, o které každý 
rok žádáme na zajištění sociálních služeb Ministerstvo práce 
a sociálních věcí ČR. Současně se zdvojnásobil příspěvek na 
předfinancování sociálních služeb Libereckého kraje, a to na 
10 mil. Kč. To totiž považujeme za velmi důležité – aby se 
pomoci dočkal každý, kdo ji potřebuje, i v odlehlých místech 
Libereckého kraje. Daří se nám stabilizovat síť sociálních slu-
žeb tak, aby byla dlouhodobě udržitelná a neměnila se každé 
volební období.
Více jsme se zaměřili na seniory. Po mnoha letech jsme to 
byli až my, kdo prosadil výraznou podporu dosud aktivní 
starší generace. Ta tvoří 90 % všech seniorů v kraji. Rozšířili 
jsme do několika měst oslavy Mezinárodního dne seniorů, 
spolufinancujeme řadu volnočasových aktivit klubů seni-
orů a přispíváme na činnost krajských poboček seniorských 
organizací. Žít aktivně a zajímat se o dění kolem sebe, to je 
nejlepší lék proti stárnutí.
Koaliční spolupráce s našimi partnery, Starosty pro Liberecký 
kraj, hnutím ANO 2011 a ODS je velmi dobrá. Ostatně jde nám 
všem o společnou věc, o to, aby se lidem v kraji žilo lépe a aby 
byli na něj hrdí. Věřím, že i v druhém poločase, který máme 
před sebou, se budeme schopni dohodnout bez problémů na 
všem, co povede k větší spokojenosti občanů.

Mgr. Pavel Svoboda 
Předseda klubu zastupitelů ČSSD

Současná činnost Libereckého kraje se nese především v sou-
vislosti s pokračující hospodářskou konjunkturou. Ta vytváří 
prostor pro možné a důležité investice do budoucna. V sou-
vislosti s tím vnímáme postup kraje jako vhodný. Podporu-
jeme větší příliv finančních prostředků do dopravních cest 
obecně a zároveň i snahy kraje vytvořit „krajského dopravce“. 
Ostatně je to náš požadavek již více než šest let. Ne vždy se 
ovšem shodujeme na vybraných cestách k tomu směřujících. 
Kladně rovněž vnímáme investiční prostředky do zdravotnic-
tví a kvitujeme, že se postupně plní i požadavky, které jsme 
na počátku volebního období vznášeli. Jenže… Ruku v ruce 
s materiálním zajištěním musí jít v tomto oboru i zajištění 
personální, včetně zvyšování odborné úrovně. A to se, bo-
hužel, neděje. Vlastní zkušenosti mě přesvědčují, že v oblasti 
personální a profesní je na tom krajské zdravotnictví hůře, 
než před šesti lety. Péče o zdraví nejsou jen černá čísla ve 
finančních výsledovkách.
Přes počáteční problémy po přechodu pravomocí a povinnos-
tí ze státu na kraje v sociální oblasti si myslíme, že toto Libe-
recký kraj zvládá a postupně se daří vnést systém a řád. Není 
to samozřejmě otázkou měsíců, je to i koncepčně práce dlou-
hodobá. Budeme pozorně sledovat další kroky koaliční vlády. 
Rovněž vnímáme pozitivně v rámci školského systému pří-
klon kraje k profesní specializaci a snahu o podporu odbor-
ného a učňovského školství. I když je to dáno spíše potřebami 
společnosti než dlouhodobou koncepcí, účel by mělo splnit.
Opakovaně máme výhrady k poskytování krajských prostřed-
ků do církevních majetků. Zákonem si stát určil, že jim bude 
přispívat, kraj by měl podporovat své nižší územní celky, 
města a obce.
A na závěr. Ano, máme konjunkturu, ale už i náznaky budoucí 
krize. Opakovaně vybízíme k tvorbě vyšších rezerv kraje a bu-
deme to činit i nadále. Život kraje neskončí koncem volebního 
období. 

Ing. Miloš Tita
Předseda klubu zastupitelů KSČM

KSČMČSSD



Rok 2018 si budeme pamatovat jako dobu, kdy se přestalo 
o Libereckém kraji vtipkovat jako o „nočníku Evropy“. I ve 
srovnání se zbytkem republiky bylo v našem kraji extrémní 
sucho. Příští rok může být lepší, ale dlouhodobý trend se 
téměř jistě nezmění. Vidíme ho na klesajících hladinách pod-
zemní vody, na snižující se schopnosti půdy vodu nasáknout 
a udržet. Klimatické modely pro Střední Evropu předpovídají 
větší množství extrémních jevů – sucha a přívalových dešťů, 
které vedou k povodním.
Je celkem dobře známé, co pomůže udržet vodu v krajině. 
Stavba tůní a rybníků, průlehů a poldrů, obnova mokřadů, 
deregulace vodních toků, omezení zástavby v záplavových 
oblastech, omezení stavby stále nových hal, parkovišť a sil-
nic, podpora zemědělských technik, které do půdy vracejí 
organickou složku. 
Do těchto oblastí by měla směřovat podstatná část investic 
kraje. I proto jsme vedení kraje navrhli zřízení fondu, který 
by obcím pomáhal s vyhledáváním a přípravou projektů 
a poskytoval peníze na potřebné výkupy pozemků a spo-
lufinancování investic, které jsou často mimo možnosti 
obcí samotných. Takový fond by měl disponovat alespoň 
50–100 mil. Kč. ročně. Zatím máme příslib pouze na jednot-
ky milionů, což je naprosto nepostačující. Odkud ty peníze 
chceme vzít? Rozpočet kraje roste o čtvrt miliardy ročně díky 
vyšším daňovým výnosům. Za poslední čtyři roky se tak roz-
počet zvýšil o miliardu. Desetina toho nárůstu na investice, 
které ovlivní schopnost krajiny zajistit nám základní životní 
podmínky na další desetiletí – to není přehnaný požadavek.
Kraj zatím vydává podstatnější peníze jen na nápravu dů-
sledků jako je zajišťování pitné vody z jiných zdrojů pro oblast 
Frýdlantska. My chceme, aby úsilí a prostředky šly do řešení 
příčin. Jedině tak je možné do budoucna zajistit nejen ochra-
nu před ničivými povodněmi, ale hlavně dostatek vody pro 
domácnosti, pro zemědělství a pro přírodu.

prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Předseda klubu zastupitelů Změny pro LK

Koalice hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura 
(SPD) a Strany Práv Občanů (SPO) uspěla v krajských volbách 
v roce 2016 a získala tak dva mandáty v zastupitelstvu LBK. 
Od začátku vystupujeme jako konstruktivní opozice, která 
dlouhodobě podporuje náš společný koaliční program, pokud 
je společný s programem současné vládnoucí krajské koalice 
SLK, ANO, ODS a ČSSD. 
Hodnotit co se jednotlivým radním za dobu jejich působení 
v rámci koalice podařilo a nepodařilo prosadit, necháváme 
na voličích. Některé věci se jim daří řešit lépe, jako dopravní 
obslužnost, některé méně úspěšně, jako třeba zdravotnictví.
Náš klub Koalice SPD+SPO se rozhodl od samého začátku 
podpořit záměr majetkového vstupu Libereckého kraje do 
společnosti zabezpečující provoz veřejné autobusové do-
pravy. Jsme přesvědčeni, že zajištění dopravní obslužnosti 
v kraji prostřednictvím vlastního dopravce je krok správným 
směrem. Nákup akcií stávajícího dopravce je bez pochyby 
hospodárné a dlouhodobě efektivní řešení. Liberecký kraj vy-
nakládá na autobusovou dopravu jednu z největších položek 
rozpočtu a jenom na rok 2019 je počítáno s částkou 330 mi-
lionů korun. Je proto potřeba mít tyto prostředky pod větší 
kontrolou.
Co se týká zdravotnictví, tak v tomto ohledu hodnotíme práci 
vládnoucí koalice spíše s rozpaky. Zdravotnictví se potýká 
dlouhodobě se špatnou koncepcí ze strany státu, kterou se 
snaží kraj řešit prostřednictvím nemocničních zařízení, kte-
rých je zřizovatelem. Dlouhodobě jsme například kritizovali 
stav nemocnice ve Frýdlantu. Nakonec jsme ale podpořili 
záměr o pomoc se zajištěním zdravotnických služeb ze strany 
kraje v této kdysi vyhlášené nemocnici Frýdlant. Negativní 
vliv na práci zastupitelstva měla i politická situace v krajském 
městě, které je pro komunikaci a spolupráci s vedením kraje 
také velmi důležité. Zrovna tak negativně vnímáme i ob-
strukce opozičních zastupitelských klubů při jednáních ZLK, 
které chápeme spíše jako snahu o své vlastní zviditelnění 
než snahu konstruktivně věci řešit. Z těchto důvodů dáváme 
dlouhodobě přednost jednání v rámci formátu Předsedů 
klubů zastupitelů. Tento způsob jednání považujeme za efek-
tivní a věcně správný pro prosazování našich programových 
bodů před našimi voliči. Podobně jsme přistoupili i k návrhu 
rozpočtu kraje na rok 2019.

Ing. Radovan Vích
Předseda klubu zastupitelů SPD + SPO

ZMĚNA PRO LK SPD + SPO



DŮLEŽITÉ 
KONTAKTY

 z Operační a informační 
středisko krizového řízení
Šumavská 414/11, 460 01 Liberec 3
tel.: 950 471 100 
e-mail: spisovna.li@hzslk.cz

 z Policie ČR, Krajské ředitelství 
policie Libereckého kraje
Pastýřská 3, 460 74  Liberec
tel.: 974 466 229 
e-mail:  
lb.uo.sekretariat@pcr.cz

 z Celní úřad pro Liberecký kraj
České mládeže 1122, 460 03 Liberec 6
tel.: 485 218 203
e-mail:  
podatelna560000@cs.mfcr.cz

 z Finanční úřad pro Liberecký kraj
1. máje 97, 460 02 Liberec 
tel.: 485 211 111
e-mail:  
podatelna2600@fs.mfcr.cz

 z Katastrální úřad pro Liberecký kraj
Rumjancevova 149/10, 460 65 Liberec 1
tel.: 485 341 400
e-mail: ku.proliberkraj@cuzk.cz

 z Krajský pozemkový úřad 
pro Liberecký kraj
U Nisy 6a, 460 57 Liberec
tel.: 727 956 778 
e-mail: liberecky.kraj@spucr.cz

 z Silnice Libereckého kraje, a. s.
Československé armády 4805/24  
466 05 Jablonec nad Nisou 
tel.: 488 043 235

Telefon BESIP – 24 hodin denně: 
okres Česká Lípa 725 905 035
okres Liberec 724 631 451
okres Jablonec n. N. 724 535 034
Semily 606 034 017
e-mail: info@silnicelk.cz

 z Krajská správa silnic 
Libereckého kraje, p. o.
Československé armády 4805/24 
466 05 Jablonec nad Nisou
tel.: 488 043 246
e-mail: posta@ksslk.cz

 z KORID Libereckého kraje, spol. s r. o.
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: 488 588 788
e-mail: info@korid.cz
www.korid.cz

 z Portál veřejné dopravy 
v Libereckém kraji
http://www.iidol.cz/



 z Český statistický úřad  
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec 1
tel.: 485 238 818
e-mail: infoservislbc@czso.cz

 z Obvodní báňský úřad 
pro Liberecký kraj
Tř. 1. máje 858/26, P. O. BOX 16, 460 01 Liberec
tel.: 485 340 928
e-mail: podatelna.liberec@cbusbs.cz

 z ARR – Agentura regionálního 
rozvoje, spol. s r.o.
U Jezu 525, 460 01 Liberec IV
mobil: 602 342 934
e-mail: m.langova@czarr-nisa.cz
www.arr-nisa.cz

 z Úřad práce ČR, krajská 
pobočka v Liberci
Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 1
tel.: 950 132 111
e-mail: podatelna.lb@uradprace.cz

 z Okresní správa sociálního 
zabezpečení Liberec
Frýdlantská 1399/20, 460 01 Liberec 1
tel.: 485 236 111 
e-mail: posta.lb@cssz.cz

 z Česká obchodní inspekce, 
pracoviště inspektorátu Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 585/26, 460 01 Liberec 1
tel.: 485 244 326, 222 703 404 (poradenská linka)

 z Krajská hygienická stanice 
Libereckého kraje
Husova 64, 460 31 Liberec 1
tel.: 485 253 111
e-mail: posta@khslbc.cz

 z Krajská veterinární správa 
Státní veterinární správy 
pro Liberecký kraj
Ostašovská 521, 460 01 Liberec
tel.: 485 246 691 
e-mail: epodatelna.kvsl@svscr.cz

 z Český červený kříž  
Oblastní spolek ČČK Liberec
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 
tel.: 725 077 016
e-mail: liberec@cervenykriz.eu

 z Zdravotnická záchranná služba 
Libereckého kraje, p. o.
Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 – Staré Město
tel.: 485 218 511 
e-mail: info@zzslk.cz

 z Člověk v tísni, 
pobočka v Liberci
Tatranská 597, 460 07 Liberec
tel.: 731 690 480
e-mail: lukas.prucha@clovekvtisni.cz

Pedagogicko–psychologické poradny

 z PPP Česká Lípa
Havlíčkova 443, 470 01 Česká Lípa
tel.: 728 541 505, 487 522 179
e-mail: poradna@pppcl.cz
www.pppcl.cz

 z PPP Jablonec nad Nisou
Smetanova 66, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 602 102 833
e-mail: poradna@pppjbc.cz
www.pppjbc.cz

 z PPP Liberec
Truhlářská 3, 460 01 Liberec 2
tel.: 731 488 235
e-mail: info@pppliberec.cz
www.pppliberec.cz

Pracoviště pro Frýdlantsko:
v 1.patře budovy Gymnázia – Frýdlant,
Mládeže 884, 464 01, Frýdlant 
tel.: 601 561 164  
(7.30–8.00 hod.  nebo v odpoledních hodinách)
tel.: 482 319 288  
(7.30–8.00 hod.  nebo v odpoledních hodinách)
info@pppliberec.cz – objednávky, dotazy

 z PPP Semily 
Nádražní 213, 513 01 Semily
tel.: 721 128 300
e-mail: poradna@pppsemily.cz
www.pppsemily.cz



Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a 
461 80 Liberec 2

Telefon: 

485 226 111
ID datové schránky: 

c5kbvkw

 z Internetové stránky  
Libereckého kraje:

www.kraj-lbc.cz
 z Internetové stránky turistického 

portálu Libereckého kraje:

www.liberecky-kraj.cz
 z obecný kontaktní e-mail 

info@kraj-lbc.cz

 z kontaktní centrum KÚ LK 
kc@kraj-lbc.cz

 z elektronická podatelna 
podatelna@kraj-lbc.cz

 z ÚŘEDNÍ HODINY

 z Krajský úřad  
Libereckého kraje 
pondělí  8.00–17.00 
středa  8.00–17.00

 z Podatelna 
pondělí  7.00–17.00 
úterý  7.00–16.00 
středa   7.00–17.00 
čtvrtek  7.00–16.00 
pátek  7.00–15.00

 z Kontaktní centrum 
pondělí a středa 7.00–18.00 
úterý a čtvrtek 7.00–17.00 
pátek  7.00–16.00

Další kontakty:

 z Mgr. Filip Trdla - tiskový mluvčí 
tel.: 485 226 307 
e-mail: filip.trdla@kraj-lbc.cz

 z sekretariát hejtmana 
tel.: 485 226 301 
e-mail: katerina.hanzlova@kraj-lbc.cz

 z sekretariát ředitele KÚ LK 
tel.: 485 226 469 
e-mail: eva.karaskova@kraj-lbc.cz

 z EVROPSKÝ DŮM  
U Jezu 525
460 01 Liberec IV – Perštýn
tel.: 485 226 102
https://evropskydum.kraj-lbc.cz


