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Úvodní slovo 
hejtmana

Do vedení Libereckého kraje jsme před necelými čtyřmi 
lety přišli s  cílem prosadit otevřenou a  slušnou krajskou 
politiku, která bude vstřícná k obyvatelům, městům, obcím, 
neziskovému i podnikatelskému sektoru. Kraj jsme otevře-
li veřejnosti. Zveřejňování smluv, objednávek či faktur je 
samozřejmostí, hospodaření kraje mohou lidé sledovat 
prostřednictvím rozklikávacího rozpočtu i transparentního 
účtu. Zveřejňovány jsou všechny podklady z jednání zastu-
pitelstva a  rady. Online přenosy z  jednání zastupitelstva 
kraje umožňují každému sledovat zvolené zastupitele při 
práci a zároveň mít veřejné výdaje pod kontrolou.

Značné úsilí jsme směřovali do oprav silnic poničených 
bleskovými povodněmi v roce 2010 i 2012 a povedlo se. Celkové náklady na odstranění 
škod dosáhly výše 1,610  miliardy Kč, které směřovaly na obnovu poničených míst 
z rozpočtu Libereckého kraje i dotačních titulů. 

Významně se nám také povedlo snížit dluh, který byl k  31. 12. 2013 ve výši 1 mld. 
152 mil. Kč, který si vzalo předchozí vedení kraje na opravy silnic II. a III. třídy. Na konci 
roku 2016 by měla zadluženost Libereckého kraje klesnout na 748 mil. Kč. V opravách 
dalších vozovek v majetku Libereckého kraje intenzivně pokračujeme. 

Také jsme dotáhli do zdárného konce projekt Lůžkového hospice  Libereckého kraje. 
Patřili jsme k  posledním krajům, kde kamenný hospic chyběl. Zatímco v  posledních 
deseti letech o jeho nutnosti ostatní pouze hovořili, nám se povedlo myšlenku přetavit 
v  realitu a  v  lednu roku 2016 v  kamenném hospici přijali první klienty. Celkové 
náklady na stavbu, dodávku technologií i vnitřního vybavení dosáhly částky necelých 
109 milionů korun. 

Zdraví obyvatel Libereckého kraje je prioritou, proto jsme pro Zdravotnickou 
záchrannou službu Libereckého kraje zařídili nový centrální dispečink a  nakoupili 
dvacet nových sanitek a čtyři lékařské vozy za necelých 88,5 mil. Kč. Nákup se vyplatil 
a  k  pacientům napříč celým krajem jezdí zdravotníci v  nových sanitkách. Nyní mají 
záchranáři k dispozici také speciální vozy pro pomoc lidem i v hůře sjízdných horských 
terénech a zkrátily se i dojezdové časy. Významnou investicí do zdravotnictví je také 
postupné vylepšování Nemocnice s poliklinikou v České Lípě. Více než 72 mil. Kč se 
investovalo do zateplení hlavních budov českolipské nemocnice, zrekonstruovala se 
tamní léčebna dlouhodobě nemocných, modernizovalo se vybavení, operační sály, 
nakoupili jsme nové přístroje a  v  dalších investicích do vylepšení zázemí i  zařízení 
nemocnice pokračujeme. 

Zdraví a dostupná péče pro všechny obyvatele Libereckého kraje je pro nás prvořadá, 
proto společně s  městy Libercem a  Turnovem intenzivně připravujeme modernizaci 
Krajské nemocnice Liberec, jejímž akcionářem se Turnov stal v roce 2014. K prvnímu 

lednovému dni toho roku došlo k  fúzi Panochovy nemocnice a  Krajské nemocnice 
Liberec. Spojení obou subjektů bylo prospěšné nejen z hlediska vzájemné podpory, ale 
i spolupráce. Turnovská nemocnice například letos otevřela nové odborné pracoviště 
IBD, které se specializuje na léčbu nespecifických střevních chorob a poskytuje tak tuto 
odbornou péči nejen pacientům z Libereckého kraje, ale i z širokého okolí.

Zapomenout nelze ani na mnohamilionové investice do vylepšení školských zařízení, 
dovybavení či modernizaci škol napříč krajem. Nezapomněli jsme ani na sociální 
oblast, kde byla velkým projektem například transformace domovů pro ženy, které se 
přestěhovaly z nevhodného prostředí v Mařenicích do nových moderních domovů do 
Cvikova a Nového Boru. V tuto chvíli je už v plném proudu pokračování transformace, 
kdy se do nových domovů přestěhují lidé ze zařízení v Jablonci nad Nisou a Liberci.

Nezapomněli jsme ani na podporu kultury, památkové péče a  cestovního ruchu. Ná-
vštěvníci to například mohou pocítit v případě Vlastivědného muzea a galerie v České 
Lípě, které prošlo rozsáhlou modernizací. Muzeum se dočkalo kompletní výměny stře-
chy a obléklo se do nového kabátu. Časově i finančně náročná akce trvala necelé dva 
roky a přišla na více než 23 mil. Kč. Velmi významným projektem bylo také přebudování 
bývalých lázní v Liberci na nový kulturní stánek, do kterého se přestěhovala Oblastní 
galerie Liberec. Na dokončení rekonstrukce lázní přispěl Liberecký kraj městu Liberec 
částkou 40 mil. Kč a nyní v objektu sídlí krajská organizace. Že se celá akce vydařila, 
potvrzuje nejen stále vzrůstající návštěvnost v Oblastní galerii Liberec, ale i 2. místo za 
projekt rekonstrukce v národní soutěži Gloria musaealis 2014.

Zůstali jsme aktivní také směrem k  dominantě Libereckého kraje, Horskému hotelu 
a vysílači Ještěd, jehož sice nejsme vlastníkem, ale jeho budoucnost nám není lhostejná. 
Chceme se podílet na jeho nutné rekonstrukci a přejeme si, aby se dostal do seznamu 
památek UNESCO. Abychom se mohli aktivně do společného úsilí zapojit, stali jsme 
se členy Spolku Ještěd 73. Liberecký kraj má také již přichystány 2 mil. Kč na přípravu 
rekonstrukce této jedinečné dominanty kraje. 

Ve výčtu podpořených oblastí, krajských organizací i dalších subjektů žádajících na-
příklad o podporu aktivit formou dotací nebo přímých podpor lze pokračovat doneko-
nečna. Třeba v letošním roce jsme podpořili sport celkovou částkou téměř 57 milionů 
korun a za celé čtyřleté volební období celkem kraj do sportu investoval 160 milio-
nů korun. Přitom podpora je nastavena od nejnižších soutěží a klubů věnujících se 
dětem a  mládeži či pořádajícím malé akce až po velké sportovní podniky a  oddíly. 
Jsou nastavena jasná pravidla a o  rozdělování dotací rozhodují lidé ze sportovního 
prostředí.

Ani všemi těmito úspěchy, dokončenými i rozpracovanými záměry, naše snaha rozhodně 
nekončí. Práce ve vedení Libereckého kraje je možná někdy pěkně tvrdý každodenní 
chléb, ale pokaždé, když vidím positivní výsledky, posuny k lepšímu a výrazy občanské 
spokojenosti, řeknu si, že to, co děláme, má smysl a že v tom hodláme pokračovat i nadále. 

 Martin Půta
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LIBEREC

Chrastava

Frýdlant

Železný Brod

Semily
Turnov

Jilemnice

Jablonné
v Podještědí

Jablonec
nad Nisou

Lomnice 
nad Popelkou
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Hejnice

Nové Město 
pod Smrkem

HarrachovČeská Lípa

Český Dub

Doksy

Nový Bor

Mimoň

Hrádek
nad Nisou

Liberecký kraj v číslech Co kraj zajišťuje

Počet obyvatel  438 600

Rozloha  3 163 km2

Počet obcí  215

Počet měst  39

Příjmy LK celkem*  8.02 mld. Kč

Mandatorní výdaje*  5,81 mld. Kč

Výdaje na dopravní obslužnost*  630 mil. Kč

Výdaje na příspěvkové organizace*  905 mil. Kč

Počet příspěvkových organizací  88

Zadluženost kraje**  748 mil. Kč

Délka silnic v kraji*  2 422 km

Celková délka silnic  
pod správou kraje*  2 077 km

Nevyhovující a havarijní  
stav komunikací  
II. a III. třídy pod správou kraje*  1 043 km

*	 Údaje	k 31.	12.	2015 
**	 Předpoklad	k 31.	12.	2016

Spravuje rozpočet ve výši 8 miliard 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 18 příspěvkových 
organizací částkou 118 mil. Kč. 

 � Rozdělí 222 sociálním službám 
dotaci MPSV v částce 349 mil. Kč.

Zřizuje 88 příspěvkových organizací. 
 � 14 258 žáků a studentů navštěvuje střední 

a vyšší odborné školy zřizované krajem. 

 � 1 478 klientů se nachází v sociálních 
zařízeních Libereckého kraje. 

 � 2 617 zaměstnanců pracuje ve školství 
v krajem zřizovaných školách. 

 � 1 064 zaměstnanců pracuje v sociálních 
službách zřizovaných Libereckým krajem. 

 � Zabezpečuje 4 školské pedagogicko-
psychologické poradny v Libereckém kraji. 

Udržuje 2 077 km silnic II. a III. třídy. 
 � Objednává a koordinuje dopravní obslužnost 

kraje (železniční, autobusovou i tramvajovou).

 � Z každé koruny ceny jízdenky hradí Liberecký 
kraj 1,52 Kč u autobusové a 3,21 Kč 
u železniční dopravy, celkem dotuje jízdenky 
ve veřejné dopravě částkou cca 530 mil. Kč.

Zajišťuje zdravotnické služby 
prostřednictvím: 

 � krajských nemocnicích v Liberci, Turnově 
a České Lípě, které poskytují lůžkovou péči 
pro více než polovinu obyvatel kraje,

 � krajské zdravotnické záchranné 
služby s ročním provozním 
příspěvkem ve výši 152 mil. Kč, 

 � pohotovostních služeb pro děti 
a dospělé, včetně zubní pohotovosti 
pro širokou veřejnost, 

 � hospicové a paliativní lůžkové péče 
s ročním příspěvkem 2,2 mil. Kč. 

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

 � V roce 2016 podporuje Liberecký kraj sportovní 
a kulturní akce částkou přesahující 5 mil. Kč 
(Jizerská 50, Benátská noc, Mezinárodní sklářské 
sympozium Nový Bor, Lípa Musica, EDUCA atd.). 

Spolupracuje s agrárním sektorem 
a ekologickými neziskovými organizacemi 
Libereckého kraje.

 � Zajišťuje výkon státní správy 
a samosprávy v oblasti ochrany 
životního prostředí a zemědělství.

 � Podporuje vodohospodářskou infrastrukturu 
v Libereckém kraji roční částkou 25 mil. Kč. 

 � Zabezpečuje protipovodňovou 
prevenci, má povodňovou mapu na 
http://geoportal.kraj-lbc.cz. 

 � Řeší také problematiku sucha. Vyhlásil 
zcela nový dotační program Lesnického 
fondu Libereckého kraje – Podpora 
zmírnění následků sucha v lesích. 

 � Spolupracuje na zadání projektů do Operačního 
programu Životního prostředí v oblastech 
ochrany přírody a protipovodňové ochrany. 

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 
významné kulturní aktivity.

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

 � Při živelných pohromách koordinuje 
bezpečnostní opatření a ochranu občanů.

 � Má právo navrhovat zákony a rozvíjet 
zahraniční spolupráci i projekty.

 � Dlouhodobě podporuje dobrovolné 
hasiče částkou 15 mil. Kč ročně 
na obnovu jejich vybavení. 

 � V roce 2016 činí tato podpora téměř 
17 mil. Kč na obnovu vybavení jednotek 
a 1,2 mil. Kč na činnost Sdružení 
dobrovolných hasičů Libereckého kraje.
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rok 2015
rekordní 

investice &
snížení dluhu

Investovali jsme rekordní sumu a zároveň 
snížili dluh. Investujeme do opatření, která 
nám vložené prostředky vrátí a v budoucnu 

ušetří náklady. Investujeme, abychom uspořili 
a nemuseli se zadlužovat.

2009–2012
Vývoj investic 

a dluhů

V minulém 
volebním období 

byl dluh vždy větší 
než investice. Na 

investice si kraj 
musel půjčovat 
peníze u banky.

2013–2016
Vývoj investic 
a dluhů

V současném 
volebním 
období je dluh 
stále snižován 
a kraj zvyšuje 
již tak rekordní 
investice. 

mld.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Snižování 
dluhu, 

spoření

Zvyšování 
investic

in
ve

st
ic

e
dl

uh
179 829
Školství, mládež, 
tělovýchova a sport
84 673
Sociální věci
1 175 695
Doprava
50 311
Životní prostředí 
a zemědělství
225 011
Zdravotnictví
211 042
Ostatní

tis. Kč

1‚021‚0

0‚76
0‚83

0‚90
0‚79

1‚15

0‚95

0‚99

0‚54 0‚50

0‚66

0‚92 0‚94

1‚90

1‚4

2013–2016

více 
investováno

2013–2016

opraveno 
více silnic 

2013–2016

dokončeny 
opravy po 
povodních 

2010

Oprava a údržba dopravní infrastruktury 
v Libereckém kraji 

2009–2012 vs. 2013–2016

Silnice

+1‚1 +117
mld. km

Opravené 
silnice

2009–2012
celkem 172‚2 km

2013–2016
celkem 288‚7 km

Dokončili jsme 
opravy na krajských 

silnicích II. a III. 
třídy poškozených 

povodněmi 
v roce 2010 za celkem 

515 mil. Kč.

Investice

2009–2012
celkem 2 763 mil. Kč

2013–2016
celkem 3 893 mil. Kč

opraveno

Pro více informací kontaktujte člena Rady LK Vladimíra Mastníka, pověřeného 
řízením resortu dopravy. Tel.: 485 226 492, e-mail: vladimir.mastnik@kraj-lbc.cz

Pro více informací kontaktujte náměstka hejtmana Marka Pietera, pověřeného řízením ekonomiky, 
investic, správy majetku a informatiky. Tel.: 485 226 343, e-mail: marek.pieter@kraj-lbc.cz
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Téměř 100 mil. jsme investovali 
do rekonstrukce a nákupu 
moderních zdravotnických 
zařízení do Nemocnice 
s poliklinikou v České Lípě.

Iniciovali jsme jednání na státní 
úrovni k řešení problematiky 
těžby v polském dole Turów.

Martin Půta 
hejtman LK
Telefon: 602 490 016

E-mail: martin.puta@kraj-lbc.cz

Web:  www.hejtman.kraj-lbc.cz

Zvolen za hnutí Starostové pro Liberecký kraj, 
člen STAN. Předchozí zaměstnání: starosta 
Hrádku nad Nisou.

Narozen: 13. září 1971. V současnosti žije 
v Hrádku nad Nisou. Má ženu Sylwii a tři děti.  
Zájmy: publicistika, sport, zahrada, historie.

Na čem pracujeme
 � Modernizujeme Krajskou nemocnici Liberec. Byla vyhlášena 

architektonická soutěž na stavbu Centra urgentní lékařské péče.

 � Ve spolupráci s Výborem regionů uspořádáme v Bruselu evropskou konferenci 
na téma Přeshraniční krizové řízení. Liberecký kraj se tématu přeshraniční spolupráce 
v rámci EU dlouhodobě věnuje a patří v této oblasti mezi nejaktivnější regiony.

 � Vytváříme stipendijní programy na podporu technického 
a přírodovědného vzdělávání pro žáky středních škol.

 � Připravujeme nebo už realizujeme celkem 91 projektů z finančních 
prostředků EU v předpokládané výši 3,9 mld. Kč.

 � Podpoříme jednotky dobrovolných hasičů, jejich vybavení a činnost 
z dotačního fondu kraje ve výši celkem 21 mil. Kč ročně.

Co se podařilo
 � Zprovoznění objektu Lůžkového hospice Libereckého kraje v Liberci.

 � Kompletně jsme dokončili opravu všech silnic poničených povodněmi z roku 2010.

 � Investujeme do rekonstrukce budov a nákupu moderních 
zdravotnických zařízení v českolipské nemocnici.

 � Zahájili jsme jednání o rychlém železničním spojení Wroclaw–Liberec–Praha. 

 � Celkem jsme sport v Libereckém kraji podpořili částkou více než 65 mil. Kč. 

 � Dojednali jsme zprovoznění přímých pravidelných vlakových 
linek Liberec–Szklarska Poreba a Liberec–Doksy.

 � Otevřeli jsme nový dispečink Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. 

 � Začala likvidace chátrajících budov v bývalém vojenském prostoru Ralsko. 

 � Podařilo se získat dotaci na projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“. 

 � Snížili jsme zděděné zadlužení Libereckého kraje z 1 mld. 152 mil. na 748 mil. Kč.

 � Iniciovali jsme řešení problematiky spojené s polskou těžbou v dole Turów. 

 � Zařídili jsme výměnu střešní krytiny a opravu fasády 
Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě.

 � Stali jsme se členy Spolku Ještěd 73 a vyčlenili jsme 2 mil. Kč 
na přípravu rekonstrukce Horského hotelu a vysílače Ještěd.
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Hana 
Maierová 
statutární náměstkyně 
hejtmana
Telefon:  737 204 256

E-mail:  hana.maierova@kraj-lbc.cz

Web:  www.hanamaierova.kraj-lbc.cz

Zvolena za hnutí Starostové pro Liberecký kraj. 
Předchozí zaměstnání: starostka Turnova.

Narozena: 1. listopadu 1953. V současnosti žije 
v Turnově. Je vdaná a má dvě dcery. 
Zájmy: památky, hudba, práce na zahradě.

Resort cestovního 
ruchu, památkové 
péče a kultury

Na čem pracujeme
 � Pracujeme na projektu druhé etapy modernizace expozic Severočeského muzea 

v Liberci a na nové horolezecké expozici Muzea Českého ráje v Turnově.

 � Řešíme stavbu centrálního depozitáře krajských muzeí a galerií.

 � Podporujeme obnovu národní kulturní památky Horský hotel a televizní vysílač Ještěd 
a usilujeme o jeho zapsání na seznam Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Co se podařilo
 � Pracujeme na pokračování projektu Hřebenovka ve spolupráci 

s Královéhradeckým, Pardubickým a Olomouckým krajem, Euroregionem 
Glacensis a Euroregionem Nisa s cílem obnovit historickou trasu od Aše 
až po Praděd, a tím opět podpořit cestovní ruch a atraktivitu kraje.

 � Liberecký kraj propagujeme prostřednictvím čtrnácti veletrhů cestovního ruchu, z nichž devět 
je zahraničních. Spolupořádáme regionální veletrh Euroregiontour v Jablonci nad Nisou.

 � Připravujeme nové projekty na marketingové kampaně, rozvoj turistické infrastruktury, 
prezentaci lidové architektury, filmové a bezbariérové turistiky v hodnotě 13 mil. Kč.

 � Z Dotačního fondu Libereckého kraje jsme v roce 2016 poskytli v oblasti památkové 
péče finanční prostředky ve výši 9,8 mil. Kč, na kulturní aktivity 1 mil. Kč. Za poslední 
čtyři roky jsme rozdělili celkem 31,98 mil. Kč na obnovu památek a částkou 3,63 mil. Kč 
podpořili kulturní aktivity v kraji. Celkem bylo takto v kraji financováno 434 projektů.

 � Podpořili jsme záchranu unikátních kulturních památek – věšadlového mostu 
v Bystré nad Jizerou a železniční výtopny v Kořenově částkou 4,55 mil. Kč.

 � Zřídili jsme nový dotační titul „Poznáváme kulturu“, který slouží 
na poznávání kultury v kraji žákům základních škol.

 � Ustanovili jsme komise rady jako poradní orgány pro pět příspěvkových organizací resortu 
s cílem zvýšení kvality jejich fungování a navázání úzké spolupráce s místními samosprávami.

 � Liberecký kraj je partnerem projektu Obnovy zámku ve Svijanech. Ve spolupráci se 
Severočeským muzeem v Liberci byla v zámku realizována nová stálá archeologická expozice. 

 � Podílíme se na Dnech otevřeného podstávkového domu a Dnech 
lidové architektury. Pro lepší poznání krás našeho kraje jsme vydali 
reprezentativní publikaci Lidové stavby Libereckého kraje.

 � Ocenili jsme mistry tradiční rukodělné výroby Libereckého 
kraje v oborech ruční sklářská výroba a kovářství.

 � Podpořili jsme všechny knihovny na území kraje částkou 5,8 mil. Kč, tato 
částka nás řadí na samý vrchol v porovnání s ostatními kraji.

 � Nově realizujeme soutěž Památka roku 2015 Libereckého kraje 
a udělujeme Cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu Regenerace 
městských památkových rezervací a památkových zón.

 � Uspořádali jsme Oslavy Ještědu, které každoročně přilákají téměř 
8 000 návštěvníků. Téma letošního roku bylo „Ještěd ve filmu“.

Podpořili jsme všechny knihovny 
na území našeho kraje částkou 
5,8 mil. Kč, tato suma nás řadí 
na samý vrchol v porovnání 
s ostatními kraji.

Z Dotačního fondu Libereckého 
kraje jsme v roce 2016 poskytli 
v oblasti památkové péče finanční 
prostředky ve výši 9,8 mil. Kč  
a na kulturní aktivity 1 mil. Kč.

1

9,8památková
péče

kulturní
aktivity

mil. Kč
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Resort ekonomiky, 
investic, správy 
majetku a informatiky

Na čem pracujeme
 � Pokračujeme v rekonstrukci budovy „E“ na kancelářský objekt – bývalá budova VÚTS  

za cca 95 mil. Kč a připravujeme řešení celkové koncepce areálu bývalého VÚTS,  
tedy budovy „D“, kde má být umístěno nové stravovací centrum, restaurace,  
podnikatelský inkubátor atd.

 � Začneme s realizací II. etapy rekonstrukce vnitřních prostor Gymnázia 
a Střední odborné školy v Jilemnici za cca 20 mil. Kč. 

 � Připravujeme I. a II. etapu úpravy vnitřních prostor Domova mládeže Střední školy 
strojní, stavební a dopravní v Liberci – budova A, celkem za cca 40 mil. Kč.

 � V rámci projektu IROP „Školy bez bariér“ připravíme realizace 
bezbariérovosti škol za cca 100 mil. Kč.

 � Pro zlepšení kvality života dětských klientů v Domově Raspenava připravíme 
výstavbu nových flexibilních prostor zařízení sociální péče s technickým 
a stravovacím zázemím pro 24 osob se zdravotním postižením za cca 50 mil. Kč.

Co se podařilo
 � Letos jsme na veřejných zakázkách ušetřili 180 mil. Kč bez DPH, jednalo se většinou 

o silniční stavby, od roku 2012 tak byla úspora celkem ve výši přes 455 mil. Kč bez DPH.

 � Letos jsme již zahájili 62 veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních 
v zadávacích řízeních dle zákona o veřejných zakázkách. Od roku 2012 
tak bylo celkem zahájeno a realizováno 299 veřejných zakázek. 

 � Formou elektronických aukcí provádíme nákupy pro Liberecký 
kraj i centrálně pro jeho příspěvkové organizace. 

 � Dodávky elektřiny a zemního plynu nakupujeme centrálně 
na Českomoravské komoditní burze Kladno.

 � Od roku 2013, kdy zadluženost kraje dosáhla své maximální úrovně, a to objemu  
1 152 mil. Kč, dochází k jeho pravidelnému snižování. Na konci roku 2015 
činila zadluženost kraje 908,6 mil. Kč s tím, že k 31. 12. 2016 je předpokládána 
úvěrová zadluženost na úrovni 748,3 mil. Kč. Tohoto významného snížení dluhu 
kraj dosáhne také díky letošní mimořádné splátce ve výši 50 mil. Kč.

 � V roce 2016 jsou na investiční akce a významné opravy majetku 
kraje vyčleněny finanční prostředky ve výši 1 438 mil. Kč.

 � Letos rozdělíme v rámci Dotačního fondu Libereckého kraje částku 139,3 mil. Kč, 
což je o 45 % více než v roce 2014 a o 22 % více než v roce 2015. 

Marek Pieter 
náměstek hejtmana

Investice: vývoj v letech 2005–2015

Zadluženost: vývoj v letech 2005–2016

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.

Narozen: 6. července 1973. V současnosti žije 
v Jablonci nad Nisou.  
Má ženu Dominiku a čtyři děti.  
Zájmy: kultura, památky, sport, finančnictví.
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Resort  
sociálních věcí

Na čem pracujeme
 � Připravujeme krajskou žádost o finanční podporu v celkovém objemu 451,7 mil. Kč 

ze státního rozpočtu na rok 2017 na financování sociálních služeb.
 � Připravujeme další projektové žádosti na čerpání prostředků 

z Operačního programu Zaměstnanost na podporu a rozvoj sociálních 
služeb v Libereckém kraji v celkové výši 136 mil. Kč.

 � Připravujeme se na realizaci projektů, které by měly přispět k rozšíření nabídky 
služeb pro rodiny a děti a systémovému uchopení práce s rodinou.

 � Provádíme přípravné práce před zahájením tvorby dokumentu „Rodinná politika LK“.
 � Intenzivně se účastníme práce v sociálně vyloučených lokalitách, zejména 

v pracovních skupinách v rámci lokálních partnerství vzniklých na základě 
spolupráce vybraných měst s Agenturou pro sociální začleňování.

Co se podařilo
 � V rámci pilotního projektu Libereckého kraje, nazvaného „Transformace pobytového zařízení 

– Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o.“, byly pro zdravotně postižené 
ženy z Domova v Mařenicích postaveny čtyři nové domy, dva ve Cvikově a dva v Novém Boru. 
Projekt byl spolufinancován z peněz EU, LK a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 � Předfinancovali jsme částečně sociální služby z rozpočtu kraje na rok 2016 ve výši 5 mil. Kč.

 � Po schválení v orgánech LK jsme zpracovali a obhájili projektové záměry „Podpora a rozvoj 
sociálních služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“ 
v celkové hodnotě cca 125 mil. Kč a „Podpora procesů střednědobého plánování, síťování 
a financování sociálních služeb v Libereckém kraji“ v celkové hodnotě 11 mil. Kč. 

 � Stanovili jsme Základní síť sociálních služeb na rok 2017.
 � Aktualizovali jsme Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb kraje 

2014–2017 a zpracovali jsme Akční plán na rok 2017.
 � Předložili jsme ke schválení MPSV projektové žádosti „Nastavení systémové 

podpory rodin s dětmi v LK“ ve výši 7,3 mil. Kč a „Podpora a rozvoj 
sociálních služeb pro rodiny a děti v LK“ ve výši 116 mil. Kč.

 � Podpořili jsme činnost pracovní skupiny, jejíž členové realizují kampaň pro vyhledávání 
nových pěstounů pod názvem „Mít domov a rodinu, samozřejmost nebo vzácnost?“.

 � Uspořádali jsme celokrajské vícedenní setkání pěstounů na přechodnou 
dobu, které umožnilo kromě společného vzdělávání také cennou 
výměnu zkušeností této formy náhradní rodinné péče.

 � Zorganizovali jsme velmi úspěšnou sbírku šatstva a drobného vybavení 
pro domácnost mezi zaměstnanci krajského úřadu ve prospěch Farní 
charity v Novém Boru pod názvem „Dejte věcem druhou šanci III“.

 � Navýšili jsme provozní příspěvek na rok 2016 pro příspěvkové organizace resortu sociálních 
věcí o 13 mil. Kč, čímž jsme zachovali kvalitu poskytovaných sociálních služeb.

 � Získali jsme 21,7 mil. Kč na nutné investiční akce pro příspěvkové organizace. 
 � Zahájili jsme přípravu náročného procesu transformace pobytového zařízení Domov 

Sluneční dvůr, Jestřebí, Liberecký kraj přispěje na tuto akci částkou cca 6,5 mil. Kč.
 � Zahájili jsme přípravu investiční akce – výstavba nových objektů pro 

děti se závažným postižením včetně poruch autistického spektra 
v Domově Raspenava. Předpokládané náklady 54 mil. Kč.

 � Převedli jsme příspěvkovou organizaci Dětské centrum Liberec (původní Dětské 
centrum SLUNÍČKO Liberec) ze Statutárního města Liberec na Liberecký kraj.

Lenka 
Kadlecová 
náměstkyně hejtmana
Telefon:  725 490 470

E-mail: lenka.kadlecova@kraj-lbc.cz

Web: www.lenkakadlecova.kraj-lbc.cz 

Zvolena za ČSSD. Předchozí zaměstnání: 
manažerka kvality.

Narozena: 5. února 1969. V současnosti žije 
v Liberci. Má dvě dospělé děti, syna Pavla 
a dceru Christinu.  
Zájmy: cestování, rodina, příroda.

Uspořádali jsme celokrajské 
vícedenní setkání pěstounů 
na přechodnou dobu, které 
umožnilo kromě společného 
vzdělávání také cennou výměnu 
zkušeností této formy náhradní 
rodinné péče.

V rámci pilotního projektu 
Libereckého kraje, nazvaného 
„Transformace pobytového zařízení 
– Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Mařenice, p. o.“, byly 
pro zdravotně postižené ženy 
z Domova v Mařenicích postaveny 
čtyři nové domy, dva ve Cvikově 
a dva v Novém Boru.
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Odvoz nelegálně  
uložených odpadů v lokalitě  
Bulovka–Arnoltice.

Liberecký kraj spravuje  
33 maloplošných  
chráněných území.

Resort životního 
prostředí  
a zemědělství

Na čem pracujeme
 � Pracujeme na projektech z oblasti ochrany přírody, na jejichž podporu 

budou předloženy žádosti do Operačního programu Životního prostředí. 
Opatření k udržení populace kuňky ohnivé ve finanční výši 3 mil. Kč jsou 
směřována na lokality Manušické rybníky a Cihelenské rybníky. 

 � V oblasti povodňové ochrany byla podána žádost do OPŽP na podporu 
projektu Studie odtokových poměrů v povodí Lužické Nisy.

 � Plánujeme realizaci podpory na snížení předpokládaných negativních důsledků 
rozšíření těžby v dole Turów na zásobování přilehlých obcí pitnou vodou.

 � Využíváme Národní program životní prostředí a připravujeme 
projekt na likvidaci nebezpečných odpadů v Dubé.

 � Pracujeme na druhém vydání publikace Atlas životního prostředí Libereckého kraje.

 � Rozpracováváme Program zlepšování kvality ovzduší v zóně 
Severovýchod do konkrétních aktivit Libereckého kraje.

Co se podařilo
 � Dokončili jsme Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje pro období 

2016–2025. Jeho závazná část byla vydána jako obecně závazná vyhláška kraje.

 � Zareagovali jsme na velmi suchý rok 2015. V rámci Lesnického fondu Libereckého kraje byl 
zřízen a okamžitě vyhlášen nový dotační program pod názvem „Podpora zmírnění následků 
sucha v lesích“. V rozpočtu kraje byla pro jeho potřeby vyčleněna částka 2,5 mil. Kč.

 � Uspěli jsme s žádostí do Operačního programu Životní prostředí na podporu 
projektu „Významné aleje Libereckého kraje – I. etapa“. Nyní probíhá výběr 
zhotovitele I. etapy a zároveň je připravováno zadání II. etapy.

 � Po třetím vydání úspěšné publikace Maloplošná chráněná území LK jsme ve 
vestibulu krajského úřadu připravili výstavu na téma Ochrana přírody v Libereckém 
kraji. Její součástí byly také komentované prohlídky pro žáky základních škol. 

 � Podíleli jsme se na uspořádání celostátního kola Ekologické olympiády 
pro střední školy, které se uskutečnilo v osadě Jizerka.

 � Dokončili jsme II. etapu odvozu nelegálně uložených odpadů v lokalitě Bulovka–Arnoltice,  
v rámci které bylo za 7,7 mil. Kč odstraněno 4 500 tun odpadu.

 � Ve spolupráci se správci toků jsme připravili a Zastupitelstvu LK předložili 
ke schválení Plány dílčích povodí na území Libereckého kraje.

 � Připravili jsme a v Zastupitelstvu LK souhlasně projednali Akční plán ekologické výchovy, 
vzdělávání a osvěty Libereckého kraje pro období let 2016–2020, který upřesňuje 
spolupráci ekovýchovných organizací pracujících na území Libereckého kraje.

 � Vyhodnotili jsme 13. ročník soutěže o titul „Výrobek Libereckého kraje z odvětví 
potravinářství – zemědělství roku 2016“ a výherce jsme ocenili na XIV. krajských 
dožínkových slavnostech, které jsme v září 2016 uspořádali v Mimoni.

Josef Jadrný 
náměstek hejtmana

Telefon: 720 749 904

E-mail: josef.jadrny@kraj-lbc.cz

Web: www.josefjadrny.kraj-lbc.cz

Zvolen za hnutí Změna pro Liberecký kraj. 
Předchozí zaměstnání: stavební technik.

Narozen: 16. dubna 1957. V současnosti žije 
v Janově Dole. Má ženu Danu a dvě děti.  
Zájmy: filozofie, politika.
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Na čem pracujeme
 � V českolipské nemocnici připravujeme, spolu s vedením, topnou sezónu s novým 

dodavatelem a novými technologiemi; zahájíme projektové přípravy plánovaných investic. 

 � Plánujeme a připravujeme další rekonstrukce a opravy v Léčebně respiračních nemocí 
ve Cvikově v celkové výši minimálně 9,4 mil. Kč (výměna oken, oprava vstupní budovy).

 � Připravujeme další významný projekt na podporu přístrojového vybavení, včetně udržení 
kontinuální obnovy sanitních vozů Zdravotnické záchranné služby LK v hodnotě 88 mil. Kč.

 � V souladu s harmonogramem procesu Modernizace Krajské nemocnice Liberec 
zahájíme přípravné práce na výstavbě budovy Centra urgentní lékařské péče.

Co se podařilo
 � Úspěšně jsme připravili a také dokončili projekt „kamenného hospice“ s kapacitou 

28 lůžek v celkové hodně 108 mil. Kč (včetně dotace fondů EU).

 � Dokončili jsme projekt zateplení hlavní budovy českolipské nemocnice v částce 106 mil. Kč 
a připravili další finanční prostředky na investice do této nemocnice v částce 150 mil. Kč.

 � Připravili jsme a zdárně dokončili zásadní projekt „Obnovy vozového parku 
Zdravotnické záchranné služby LK“ nákupem 20 moderně vybavených 
sanit a 4 vozidel pro lékaře do horského terénu za 88,5 mil. Kč.

 � Úspěšně jsme vybudovali a vybavili moderními technologiemi nové operační 
středisko Zdravotnické záchranné služby LK v hodnotě 33 mil.

 � Schválili jsme a prosadili projekt „Modernizace Krajské nemocnice 
Liberec“ v současném areálu a zároveň bylo schváleno financování 1. etapy 
modernizace po dobu dvaceti let v celkové výši 1 miliardy Kč. 

 � Podpořili jsme částkou 33 mil. Kč přípravu projektových dokumentací 
na rekonstrukci operačních sálů, modernizaci neurologického oddělení, 
rekonstrukci střechy a výtahů v Nemocnici s poliklinikou v České Lípě 
včetně dalších rekonstrukcí výtahů, rozvodných sítí a střechy.

 � Prosadili jsme dotaci více než 50 mil. Kč z Ministerstva zdravotnictví ČR na projekty 
v nemocnicích v České Lípě i v Liberci (např. centrální výroba chladu, horizontální 
rozvody tepla, chladu, výtahy v budově „A“, rekonstrukce dětského oddělení, hlavní 
dopravní komunikace v areálu nemocnice, oddělení pro léčbu střevních zánětů).

 � Dokončili jsme projektové přípravy k modernizaci výjezdových základen 
Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje v Rokytnici nad 
Jizerou, České Lípě, v Českém Dubu a v Liberci na letišti.

 � Zmodernizovali jsme provozní prostory Léčebny respiračních nemocí ve Cvikově 
(dětské pokoje, sociální zařízení, bezbariérový pokoj a koupelna) v částce 6 mil. 
Kč, vedoucí ke zvýšení komfortu pro dětské pacienty a jejich doprovod.

 � Podpořili jsme částkou 11 mil. Kč nemocnice městských zřizovatelů v Jablonci nad 
Nisou, Jilemnici, Semilech, Lomnici nad Popelkou a Vysokém nad Jizerou.

Otevřeli jsme kamenný hospic 
s kapacitou 28 lůžek v celkové 
hodně 108 mil. Kč (včetně 
dotace fondů EU).

Provedli jsme zásadní modernizaci 
vozového parku Zdravotnické 
záchranné služby LK (nákup 
20 moderně vybavených sanit 
a 4 vozidel pro lékaře do horského 
terénu za 88,5 mil. Kč.), otevřeli jsme 
nové zdravotnické operační středisko 
vybavené moderními technologiemi 
v hodnotě 33 mil. Kč.

Resort zdravotnictví

Petr Tulpa 
člen rady
Telefon: 724 548 058

E-mail:  petr.tulpa@kraj-lbc.cz

Web: www.petrtulpa.kraj-lbc.cz 

Zvolen za hnutí Starostové pro Liberecký kraj.
Předchozí zaměstnání: Starosta a místostarosta 
města Jablonec nad Nisou

Narozen: 14. dubna 1958 ve Vsetíně. 
V současnosti žije v Jablonci nad Nisou.  
Je ženatý a má dvě dospělé dcery.  
Zájmy: čtení detektivek a amatérský sport.
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Kotlíkové dotace  
v Libereckém kraji

Rozděleno 135 milionů Kč
Schváleno 1 197 žádostí

Připravujeme či již realizujeme

63 projektů  3,6 mld. Kč

Na čem pracujeme
 � Připravujeme či již realizujeme celkem 63 projektů o celkové předpokládané finanční 

náročnosti 3,6 mld. Kč (např. projekty Rekonstrukce silnic II. a III. třídy, Modernizace 
Severočeského Muzea v Liberci – 2. etapa, 8 center odborného vzdělávání v rámci 
středního školství, projekt Pro horolezce neexistují hranice, projekty na zateplení budov 
příspěvkových organizací LK, ošetření významných alejí v LK, transformace pobytových 
sociálních služeb nebo projekty na rozvoj zařízení poskytujících sociální služby).

 � Podpoříme a organizačně zajistíme každoroční pořádání soutěže 
Vesnice roku a Stavba roku Libereckého kraje.

 � Koordinujeme činnosti Regionální stálé konference Libereckého kraje, která je 
komunikační platformou mezi územními partnery řešícími zacílení finančních prostředků 
z Evropských strukturálních a investičních fondů do území kraje v období 2014–2020.

 � Spolupracujeme s Technickou univerzitou v Liberci na přípravě podnikatelského 
inkubátoru a nástrojů podpory přenosu výsledků vědy a výzkumu do praxe.

 � Zajišťujeme funkci regionálního subjektu v programech přeshraniční 
spolupráce 2014–2020 ČR – Polsko, ČR – Sasko.

 � Každoročně aktualizujeme databázi brownfields, pořádáme výstavy revitalizovaných 
lokalit a zpracovali jsme Analýzu revitalizovaných lokalit v Libereckém kraji.

 � Koordinujeme přípravu Evropského domu. 

Co se podařilo
 � Realizačně i administrativně jsme dokončili posledních 14 projektů podpořených 

z Evropské unie pro období 2007–2013, a to s celkovými výdaji 446 mil. Kč (např. Lůžkový 
hospic v Libereckém kraji, Transformace pobytového zařízení – Domov pro osoby se 
zdravotním postižením Mařenice, Krajský standardizovaný projekt ZZS LK, 5 projektů 
na zateplení školských budov nebo Rozvoj e-Governmentu v Libereckém kraji atd.).

 � V rámci kotlíkových dotací jsme na výměnu zastaralých spalovacích zařízení 
mezi 1 197 žadatelů úspěšně rozdělili více než 135 milionů korun.

 � Bylo založeno evropské seskupení pro územní spolupráci ESÚS NOVUM společně 
s partnery Královehradeckým, Pardubickým a Olomouckým krajem na české 
straně a s Dolnoslezským vojvodstvím a s polskými euroregiony.

 � Pro žadatele o podporu z evropských fondů jsme připravili brožurku Evropské 
zdroje pro financování projektů v Libereckém kraji na období 2014–2020.

 � Ve spolupráci s Českým statistickým úřadem jsme vydali publikaci Liberecký kraj v číslech 2016.

 � Připravili jsme nový dokument - Nestátní neziskové organizace (NNO), jejich postavení a bu-
doucnost v Libereckém kraji, který je podkladem pro zlepšení komunikace a podpory NNO.

 � V roce 2016 byla poskytnuta dotace Neziskovkám Libereckého kraje, z.s. ve výši 182 000 Kč.

 � Byla ustanovena Rada pro výzkum, vývoj a inovace v Libereckém kraji jako 
oficiální poradní orgán rady kraje pro implementaci RIS3 strategie.

 � Byla zpracována aktualizace vyhodnocení indikátoru udržitelného 
rozvoje Ekologická stopa Libereckého kraje za rok 2015.

 � V šesti programech Dotačního fondu Libereckého kraje jsme v roce 2016 rozdělili 29,7 mil. Kč.

Vít Příkaský
člen rady

Telefon: 722 929 961

E-mail:  vit.prikasky@kraj-lbc.cz

Web:  www.vitprikasky.kraj-lbc.cz 

Zvolen za ČSSD. Předchozí zaměstnání: 
náměstek hejtmana Libereckého kraje.

Narozen: 11. prosince 1950. Žije v Liberci, má 
dvě dospělé děti, dceru Markétu a syna Víta.
Zájmy: cestování, výtvarná činnost, hra na 
kontrabas.

Resort hospodářského 
a regionálního rozvoje, evropských 
projektů a rozvoje venkova
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Na čem pracujeme
 � Vytváříme Stipendijní program pro podporu 13 řemeslných oborů vyučovaných na 

9 středních školách v kraji, od školního roku 2016/2017 se do programu zapojily 
i obory Zemědělec – farmář a Agropodnikání s podporou ZOD Brniště. 

 � Zpracujeme prognózu potřeb trhu práce pro nastavení oborové struktury středních škol.

 � Pracujeme na projektu Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje, 
jehož cílem je nastavení priorit ve vzdělávání a spolupráce se všemi partnery v této oblasti.

 � Připravujeme převod zřizovatelských kompetencí k Domu dětí a mládeže Větrník Liberec. 

 � Jednáme s dalšími obcemi o převodu základních škol zřizovaných krajem.

 � Připravujeme projekt Center odborného vzdělávání Libereckého kraje, v němž má 
dojít k významné obměně vybavení a rekonstrukci objektů 8 středních škol.

 � Ve spolupráci s organizací AMAVET (Asociace pro mládež, vědu a techniku) 
a zaměstnavateli připravíme Festival vědy a techniky pro děti a mládež, na němž 
žáci základních a středních škol budou moci prezentovat svou vědeckou činnost.

Co se podařilo
 � Podařilo se schválit Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy Libereckého kraje pro období 2016–2020.

 � Pořádali jsme 14. ročník oceňování pedagogických pracovníků ze škol a školských 
zařízení v Libereckém kraji v rámci Dne učitelů 2016, ocenění převzalo 21 pedagogů.

 � Liberecký kraj se zapojil do projektu „Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji“, 
z nějž hradíme školní stravování dětem, jejichž rodiče jsou v hmotné nouzi.

 � Již posedmé se v Libereckém kraji konaly jednotné přijímací zkoušky, které prověřují znalosti 
uchazečů z oblasti českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů.

 � Školy a školská zařízení zřizované Libereckým krajem v předchozím roce 
dosáhly vynikajícího hospodářského výsledku, 59 organizací (z celkových 61) 
skončilo s kladným hospodářským výsledkem v úhrnu více než 13 mil. Kč.

 � Naši studenti úspěšně reprezentovali Liberecký kraj na Hrách VII. zimní 
olympiády dětí a mládeže ČR 2016, která se konala v Ústeckém kraji.

 � Ocenili jsme úspěšné a talentované děti a mládež reprezentující kraj na olympiádě dětí 
a mládeže, na podzim obdobně oceníme úspěšné děti ve vědomostních soutěžích.

 � V dotačních programech bylo v oblasti sportu rozděleno 
více než 65 mil. Kč, ve školství přes 4,5 mil. Kč.

 � Podpořili jsme projekt „Dětská univerzita“ při Technické univerzitě v Liberci, 
který nabízí bystrým a talentovaným žákům základních a středních škol 
možnost vyzkoušet si zábavnou formou studium na vysoké škole.

 � V září letošního roku se uskutečnil pátý ročník Sympozia uměleckoprůmyslových škol.

 � Připravili jsme veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2016 – největší veletrh 
vzdělávání a pracovních příležitostí v severních Čechách.

 � Podpořili jsme vznik Akademie umění a kultury pro seniory, v níž nabídnou 
základní umělecké školy umělecké vzdělávání starší generaci.

 � Přispěli jsme k zapojování mládeže do veřejného života, a to formou vyhlášení 
programu k naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni 2016.

 � Liberecký kraj pro rok 2016 připravil přes 30 investičních akcí 
ve školách a školských zařízení za více než 130 mil. Kč.

Sympozium uměleckoprůmyslových 
škol 2016 – pátý ročník trienále 
se uskutečnilo ve dnech 17.–25. 
září 2016, společným tématem 
letošního roku jsou „Horizonty“, 
kromě uměleckých středních škol 
z Libereckého kraje se sympozia 
zúčastnily i školy polské, německé 
a slovenské.

Na Hrách VII. zimní olympiády  
dětí a mládeže ČR 2016 vybojovali 
mladí sportovci a sportovkyně 
z Libereckého kraje celkem 
32 cenných kovů – 12 zlatých, 
13 stříbrných a 7 bronzových 
medailí – tedy nejvíce ze všech 
krajských výprav.

Alena Losová 
členka rady

Telefon: 735 159 248

E-mail:  alena.losova@kraj-lbc.cz 

Web: www.alenalosova.kraj-lbc.cz 

Zvolena za hnutí Změna pro Liberecký kraj. 
Předchozí zaměstnání: učitelka hudby.

Narozena: 7. března 1963. V současnosti žije 
v České Lípě. Manžel Petr a dcera Eva. 
Zájmy: hudba, horská turistika, rodina.

Resort školství, mládeže, 
tělovýchovy, sportu 
a zaměstnanosti
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Resort dopravy

Na čem pracujeme
 � Připravujeme projektové dokumentace na rekonstrukce 

krajských silnic v objemu cca 2 miliardy korun. 

 � Připravujeme zadávací dokumentaci na výběr železničních 
dopravců od roku 2019 na dobu 10 let. 

 � Připravujeme zadávací dokumentaci na zajištění autobusových dopravců od roku 2018. 

 � Podílíme se na společném výběrovém řízení na zajištění 
vlaků v úseku Liberec–Drážďany po roce 2018.

 � Pracujeme na 40 projektech na rekonstrukce krajských silnic v délce 
cca 65 km, které chceme realizovat v letech 2017–2019.

 � Připravujeme plány na odstranění havarijních objektů v bývalém vojenském prostoru Ralsko.

 � Plánujeme pořídit finišer na pokládání vozovek.

 � Pracujeme na projektech týkajících se obnovy alejí podél krajských silnic. 

Co se podařilo
 � Schválili jsme standardy dopravní obslužnosti a kvality dopravy požadované po 

dopravcích (větší množství nízkopodlažních autobusů, lepší výbava autobusů atd.).

 � Spustili jsme Centrální dispečink veřejné dopravy (cestující budou znát 
reálné zpoždění spojů, navazující spoje budou koordinovány v reálném čase, 
budou vznikat elektronické informační panely na zastávkách atd.). 

 � Snížili jsme výsledné ceny u veřejných zakázek na 
rekonstrukce krajských silnic o přibližně 25 %. 

 � Schválili jsme podrobný provozní plán na údržbu krajských 
silnic, včetně navýšení prostředků na údržbu.

 � Vypsali jsme dotační program na rozvoj cyklodopravy v kraji 
v nejvyšším finančním objemu v historii kraje – 5 mil. Kč.

 � Snížili jsme náklady na údržbu silnic ve vlastnictví kraje. 

 � Snížili jsme ceny dopravního výkonu u autobusových dopravců z 32 Kč/km na 29,5 Kč/km. 

 � Zakoupili jsme stroje na obnovu vodorovného dopravního značení. 

 � Neustále modernizujeme vozový park na zajištění zimní 
údržby silnic a na sekání silničních pozemků.

 � Zajistili jsme přímou vlakovou linku z Liberce do Doks 
k Máchovu jezeru a z Liberce do Szklarske Poreby.

 � Pořídili jsme frézu na asfalt.

 � Zajistili jsme kurzy bezpečné jízdy pro motoristy.

 � Realizovali jsme dny s dopravní výchovou na mateřských a základních školách.

Připravujeme projektové 
dokumentace na rekonstrukce 
krajských silnic v objemu 
cca 2 miliardy Kč.

Díky centrálnímu dispečinku  
mohou cestující sledovat pohyb 
autobusů v reálném čase.

Vladimír 
Mastník 
člen rady
Telefon: 606 605 403

E-mail:  vladimir.mastnik@kraj-lbc.cz 

Web:  www.vladimirmastnik.kraj-lbc.cz

Zvolen za hnutí Starostové pro Liberecký kraj. 
Předchozí zaměstnání: starosta Lomnice nad 
Popelkou. 

Narozen: 17. ledna 1947. V současnosti žije 
v Lomnici nad Popelkou.  
Zájmy: lyže, hory, cyklistika.
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Rozložení 
zastupitelstva

(složení zastupitelstva  
před termínem krajských 
voleb 7.– 8. 10. 2016)

hejtman Martin Půta

Hana Maierová

Vladimír Mastník

Vladimír Boháč

Michael Canov

Jiří Löffelmann

Vladimír Stříbrný

Marek Pieter

Petr Tulpa

Eva Burešová

Jaromír Dvořák

Lena Mlejnková

Tomáš Vlček

Josef Jadrný

Ivana Hujerová

André JakubičkaVladimír Opatrný

Ivan Kunetka

Alena Losová Jaromír Baxa

Zuzana Kocumová

Jan Korytář

legenda: 

zastupitel  

člen rady  

SLK 

KSČM 

ProLK 

ČSSD 

ODS 

ZpLK

Lukáš Čížek

František Pešek

Josef Adamčík

František Chot

Miloš Tita

Jan Dvořák

Josef Souček

Miroslav Beran

Kateřina Klikarová

Josef Vondruška

Petr Beitl

Otakar Špetlík

Vladimír Richter

Tomáš Sláma

Vladimír Šámal

Stanislav Valdman

Bohumil Kašpar

Miroslav KrálíkVít Příkaský

Jaroslav Podzimek

Lenka Kadlecová

Romana Žatecká

Pro Liberecký kraj

Miroslav Hudec
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10 nejvýznamnějších úspěchů  
za období 2013–2016

Úspěšně jsme dokončili rekonstrukci 
objektu pro lůžkový hospic 
s kapacitou 28 lůžek. Hospic byl 
vybaven nábytkem a zdravotnickými 
technologiemi, začal sloužit svým 
klientům v lednu 2016.

Od počátku roku 2013 zveřejňujeme 
smlouvy a objednávky nad 30 000 Kč, 
vytvořili jsme rozklikávací rozpočet 
a mapu investic Libereckého kraje.

V letech 2013–2016 jsme investovali 
rekordní částku 5,1 mld. Kč 
do školství, sociálních věcí, dopravy, 
zdravotnictví, životního prostředí atd. 
Proti předchozímu volebnímu období 
jsme navýšili investice o téměř 50 %. 

Zahájili jsme rozsáhlou modernizaci 
Krajské nemocnice Liberec, která 
výrazně zlepší úroveň zdravotnictví 
v Libereckém kraji.

V letech 2013–2016 jsme i přes 
rekordní investice snížili dluh 
Libereckého kraje o více než 
400 mil. Kč na 748,3 mil. Kč. 

Zateplili jsme nemocnici v České Lípě 
a nakoupili nové zařízení a vybavení. 
Celkem jsme do nemocnice v České 
Lípě investovali za poslední 4 roky 
téměř 300 mil. Kč.

Dokončili jsme opravy na krajských 
silnicích II. a III. třídy poškozených 
povodněmi v roce 2010 za 
celkem 515 mil. Kč.

V rámci II. etapy likvidace nelegálně 
uložených odpadů z lokality  
Bulovka–Arnoltice jsme zajistili 
finanční zdroje na odvoz zbylých  
4 500 tun odpadu.

Zajistili jsme výstavbu heliportu 
v Krajské nemocnici Liberec, který 
zlepšil zejména péči o pacienty 
traumacentra.

Dokončili jsme a otevřeli pro 
veřejnost novou budovu Oblastní 
galerie Liberec – bývalé lázně.

+50%
mld.

investice5,1

dluh kraje
mil.-400



3332

Fotogalerie

Slavnostní otevření hospice

Návštěva prezidenta republiky

Nově z kraje na kraji

Jizerská 50

Odhalení lavičky Václava Havla

Čtrnácté Krajské dožínkové  
slavnosti hostila Mimoň.

Slovo ředitele

Hlavním cílem veškeré činnosti Krajského úřadu Libereckého kraje je, 
a vždy do budoucna bude, spokojenost jeho klientů. Zajišťuje kvalitní služ-
by v oblasti samostatné i přenesené působnosti a klade důraz na to, aby 
byly vykonávány kvalifikovanými odborníky, kteří mají zodpovědný vztah 
k práci pro veřejnost v našem kraji. 

V oblasti řízení lidských zdrojů má Krajský úřad Libereckého kraje nastave-
nou vlastní strategii. Jedním z jejích cílů je pečlivě plánovat pracovní místa 
a především vybírat na ně vhodné a plně kvalifikované zaměstnance. Díky 
tomu je Krajský úřad Libereckého kraje oprávněně považován za respekto-
vanou a důvěryhodnou instituci.

Aktivně rovněž podporujeme zaměstnávání osob se zdravotním postiže-
ním. Za tímto účelem jsme vytipovali některá pracovní místa, při jejichž 
obsazování dokonce upřednostňujeme zdravotně postižené uchazeče. Ak-
tivně se proto zapojujeme i do soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel roku. 
Koná se jednou za dva roky a oceňuje zaměstnavatele, kteří dávají lidem 

se zdravotním znevýhodněním na pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním, a  tím přispívají k  jejich 
začleňování do společnosti. Vyhlášení vítězů probíhá tradičně na půdě krajského úřadu. Obdobně se úřad 
zúčastňuje soutěže pořádané Ministerstvem vnitra ČR „Úřad roku Půl na půl“, která se zabývá rovnými 
příležitostmi. V  obou typech soutěží se krajský úřad pravidelně umisťuje na předních pozicích. Rovné 
příležitosti i zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob je dlouhodobě považováno za jednu z priorit, 
která je součástí společenské odpovědnosti úřadu. 

Krajský úřad je rovněž akreditovanou vzdělávací institucí podle zákona o úřednících územních samospráv-
ných celků, a  tak kromě zajišťování vzdělávání externími školiteli také pořádá ročně desítky vlastních 
seminářů. Ty jsou učené nejen úředníkům krajského úřadu, ale také úředníkům měst a obcí Libereckého 
kraje. Vzdělávání se dotýká mnoha oblastí, a to například od obecnějších školení v rámci vstupního vzdě-
lávání úředníků až po odborně zaměřené semináře z problematiky správního práva, stavebního zákona 
nebo občanského zákoníku.

Za klíčovou oblast je také považována dobrá spolupráce s obcemi, veřejnými institucemi a dalšími orga-
nizacemi na území kraje, ale i se všemi ostatními klienty. Například metodická pomoc poskytovaná obcím 
na území Libereckého kraje a  příspěvkovým organizacím zřizovaných krajem je dlouhodobě ze strany 
starostů, tajemníků úřadů a ředitelů organizací, ale i kontrolními orgány, hodnocena velice kladně.

Krajský úřad a Liberecký kraj pořádá také řadu vlastních aktivit pro širokou veřejnost. Jsou to zejména jak 
tradiční akce, například Oslavy Ještědu, Krajské dožínkové slavnosti, tak zcela nový projekt Nově z kraje, 
jehož nedílnou součástí je prezentace, během níž se lidé mohou blíže seznamovat s aktualitami z činnosti 
Libereckého kraje, krajského úřadu a jeho příspěvkových organizací. 

Úspěšné jsou i nejrůznější výstavy pořádané ve vestibulu budovy krajského úřadu, na nichž se představují 
například výtvarná díla umělců tvořících na území kraje, ale také dětí a žáků zdejších škol, nebo různé fo-
tografie třeba přírodních a jiných zajímavostí kraje. V roce 2016 se v jeho prostorách uskutečnila celkově 
již stá výstava, která připomněla 40. výročí od dokončení nejvyšší budovy Libereckého kraje, kde právě 
dnes sídlí krajský úřad. Návštěvníci a hosté se jejím prostřednictvím mohli seznámit s historií a součas-
ností dominanty dolního centra Liberce.

V roce 2016 se také začalo s celkovou rekonstrukcí přilehlé budovy, v níž by měl po rekonstrukci sídlit 
Evropský dům (tzv. budova „E“). Dům by se měl stát významným architektonickým prvkem, neboť se mu 
v průběhu rekonstrukce vrátí původní „tvář“ z meziválečné doby, kdy ještě objekt sloužil jako Grand Ga-
rage City (později budova VÚTS). V této budově by měly najít zázemí veškeré organizace podílející se na 
zajišťování dotací z fondů EU pro území kraje, případně i další instituce, které jsou zřizovány či zakládány 
Libereckým krajem a subjekty, které mají úzký vztah buď k problematice evropských dotací, nebo rozvoji 
kraje. Budova „D“, která navazuje na výškový objekt krajského úřadu, se dočká rekonstrukce později. 

Krajský úřad Libereckého kraje už od roku 2000 slouží veřejnosti a po dokončení úprav některých budov 
a přilehlého okolí ještě rozšíří své služby pro všechny veřejné instituce i občany kraje.

 Mgr. René Havlík 
  ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje
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Důležité kontakty

 � Hasičský záchranný sbor  
Libereckého kraje
Barvířská ul. 29/10 
460 01 Liberec III
tel.: 950 470 100 
e-mail: spisovna.li@hzslk.cz

 � Policie ČR – Krajské ředitelství 
policie Libereckého kraje
Nám. Dr. E. Beneše 584/24 
460 32 Liberec 1
tel.: 974 461 229 
e-mail:  
krpl.reditel.sekretariat@pcr.cz

 � Celní úřad pro Liberecký kraj
České mládeže 1122 
460 06 Liberec 6
tel.: 485 218 203
e-mail:  
podatelna560000@cs.mfcr.cz

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

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

 � Krajský pozemkový úřad 
pro Liberecký kraj
U Nisy 745/6a 
460 07 Liberec
tel.: 727 956 778 
e-mail: liberecky.kraj@spucr.cz

 � Silnice LK 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
okres Semily 606 034 017
e-mail: info@silnicelk.cz

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

 � KORID LK, spol. s r. o.
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2
tel.: 774 485 021
e-mail: info@korid.cz
www.korid.cz

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

 � Český statistický úřad  
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Nám. Dr. E. Beneše 585/26, 
460 01 Liberec 1
tel.: 485 238 811
e-mail: infoservislbc@czso.cz

 � 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

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

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

 � Česká obchodní inspekce, 
pracoviště inspektorátu Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 585/26 
460 01 Liberec 1
tel.: 485 244 326

 � Český červený kříž  
Oblastní spolek ČČK Liberec
Palachova 504/7, 460 01 Liberec 
mob.: 725 077 017
e-mail: liberec@cervenykriz.eu

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

 � Krajská veterinární správa Státní 
veterinární správy pro Liberecký kraj
Ostašovská 521, 460 01 Liberec
tel.: 485 246 691 (spojovatelka) 
e-mail: podatelna.kvsl@svscr.cz

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

 � Člověk v tísni 
Liberecká pobočka
Jablonecká 8/31
460 05 Liberec – Kristiánov
Kontaktní hodiny pro veřejnost: 
čtvrtek 09.00 – 17.00
Poradenství v rámci 
konzultačních hodin lze využít 
bez předchozího objednání.
tel.: 731 690 480

Pedagogicko–psychologické poradny

 � PPP Česká Lípa
Havlíčkova 443 
470 01 Česká Lípa
e-mail: poradna@pppcl.cz
www.pppcl.cz
tel.: 487 521 673

 � PPP Jablonec
Smetanova 66 
466 01 Jablonec n. N.
e-mail: poradna@pppjbc.cz
www.pppjbc.cz
tel.: 602 102 833

 � PPP Liberec
Truhlářská 3 
460 01 Liberec
e-mail: info@pppliberec.cz
www.pppliberec.cz
tel.: 482 710 517

 � PPP Semily 
Nádražní 213 
513 01 Semily
e-mail: poradna@pppsemily.cz
www.pppsemily.cz
tel.: 481 625 390



Kontakty

 � sekretariát hejtmana 
TEL: 485 226 301 

 � sekretariát ředitele KÚ LK 
TEL:  485 226 469  

 � TELEFON

485 226 111 
 � ID datové schránky 

c5kbvkw

 � ADRESA / E-MAILY

 � Liberecký kraj 
U Jezu 642/2a 
461 80 Liberec 2

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

 � Oficiální stránky 
Libereckého kraje

www.kraj-lbc.cz

 � Oficiální turistický portál 
Libereckého kraje:

www.liberecky-kraj.cz

 � obecný kontaktní e-mail 
info@kraj-lbc.cz

 � kontaktní centrum KÚLK 
kc@kraj-lbc.cz

 � elektronická podatelna 
podatelna@kraj-lbc.cz

 � tisková mluvčí 
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz

 � ÚŘEDNÍ HODINY

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

 � 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

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

Úvodní	foto:	Tatobitská	tisíciletá	lípa	získala	1.	místo	v	soutěži	Strom	roku	2015	 
a	2.	místo	v	soutěži	Evropský	strom	roku	2015.	Zdroj:	Nadace	Partnerství.


