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JAK SE DĚLÁ
ROZPOČET
Marek Pieter „sedí“ na krajské kase. Především jeho zásluhou jsou finance
Libereckého kraje v historicky nejlepší kondici... Jenže marná sláva, pro většinu lidí
jsou čísla nudná a navíc málo srozumitelná. Pojďme tedy srovnat hospodaření
Libereckého kraje a statutárního města Liberec, leccos si přitom ujasníme.

Účelné je sledovat položky „náklady“ a „výnosy“, protože čísla
o příjmech mohou být zavádějící.
Do příjmů se totiž započítávají všechny peníze, které přijdou
na Liberecký kraj. Tedy i ty, se
kterými kraj nijak nemůže nakládat a jenom je přepošle konečným příjemcům – to jsou platy
učitelů, různé dotace, které se
posílají pouze přes kraj na ostatní
instituce. Až ve výnosech je vidět,
s čím vlastně může příslušná instituce nakládat. Liberecký kraj
má tento čistý příjem neboli výnos 3,3 miliardy. Statutární město Liberec má 1,9 miliardy.
Špatné či dobré hospodaření
pak určuje rozdíl mezi výnosy
a náklady. V této položce už
jsou rozdíly mnohem hrozivější:

POROVNÁNÍ
HOSPODAŘENÍ
ROK 2015

například v roce 2015 vykázal
kraj plus 700 milionů korun
(+ 21 % výnosů), zatímco hospodaření Statutárního města Liberec hlásilo minus 169 milionů
(- 9 % výnosů).
Důležité je také podívat se do položky náklady, třeba na platy: Liberecký kraj dává na platy svých
čtyř set zaměstnanců krajského
úřadu 214 milionů korun, z nákladů to tvoří 8,3 %.
U Liberce je tato částka dokonce
215 milionů korun, z nákladů
činí 10,4 %.
Další podstatný parametr jsou
kapitálové výdaje neboli investice do majetku – ty měl mimochodem Liberecký kraj pod vedením Starostů pro Liberecký kraj
rekordní – v roce 2015 to bylo

LIBERECKÝ
KRAJ

STATUTÁRNÍ
MĚSTO
LIBEREC

Výsledek
hospodaření

+ 700 mil. Kč
(+21,34 % výnosů)

- 169 mil. Kč
(-8,9 % výnosů)

Výnosy

3 279 mil. Kč

1 893 mil. Kč

1,6 miliardy korun! Kapitálové
výdaje tedy činí na kraji 61 %
nákladů, v Liberci jen 9,9 %.
Kdyby to tak pokračovalo, tak
Liberecký kraj svůj majetek
v hodnotě 8,4 miliardy obnoví
za pouhých šest let. Liberci s majetkem v hodnotě 13,8 miliardy
by to trvalo 67 let. Neznamená
to nic jiného, že kraj své jmění
zhodnocuje, zatímco Liberci se
hodnota jeho majetku spíše snižuje, protože chátrá nebo je zanedbávaná jeho oprava.
Dokázal by ekonomický náměstek hejtmana Marek Pieter
tato čísla změnit?
„Všechno se dá zlepšovat. Nejen
na městě, ale i u nás na kraji. Ze
strany města je potřeba se podí-

POROVNÁNÍ
OTEVŘENOSTI

vat na každou položku v nákladech i výnosech – zda se nevynakládá zbytečně moc za nějakou
službu, zda není možné ji někde
levněji nakoupit. My to tak děláme. Například jsme nyní udělali centrální pojištění majetku
i odpovědnosti pro všechny naše
školy, domovy důchodců, pro
krajský úřad. Jednak tím zajistíme, že žádná naše organizace
nebude podceněna v rámci pojistných událostí, navíc tím, jak
je to velký balík, dosáhneme levnější ceny. Podobně jsme třeba
telefonní služby nakoupili pro
naše organizace centrálně za velice výhodnou cenu a šetříme
několik milionů korun ročně,
energie nakupujeme na komoditní burze.“

LIBERECKÝ
KRAJ

STATUTÁRNÍ
MĚSTO
LIBEREC

Transparentní účet

Rozklikávací rozpočet
Náklady

2 579 mil. Kč

2 062 mil. Kč

Platy

214 mil. Kč
(8,3 % nákladů)

215 mil. Kč
(10,4 % nákladů)

Zveřejňování materiálů
pro jednání zastupitelstva,
jmenovité výsledky hlasování

Kapitálové výdaje

1 576 mil. Kč
(61,1 % nákladů,
18,7 % hodnoty
majetku)

203 mil. Kč
(9,8 % nákladů,
1,5 % hodnoty
majetku)

Uveřejňování smluv
a objednávek

Majetek

8 407 mil. Kč

13 773 mil. Kč

Dlouhodobé
závazky (dluh)

908 mil. Kč

2 830 mil. Kč

Příjmy ze sdílených
daní na obyvatele

5 586,00 Kč

10 999,00 Kč

Dluh na obyvatele

2 066,00 Kč

27 598,00 Kč

vč. průběžného plnění

On-line přenost zastupitelstva
včetně uložení záznamu

smlouvy, objednávky

I Liberec nakupuje na burze...?
„To je pravda, ale otázkou je,
jak pak s energiemi pracují dál,
mám na mysli třeba zateplení
objektů. My na kraji jsme totiž
nejdříve upřednostnili investice,
které snižují provozní výdaje.
To je cesta, kterou by se měl Liberec ubírat.“
Handicapem města jsou velké
dluhy, ty ovšem podědilo i vedení
kraje. Za poslední volební období
se ale Libereckému kraji podařilo
dluh ve výši 1,4 miliardy korun
snížit o 400 milionů korun. Marek Pieter je přesvědčen, že hlavně
díky pečlivé rozvaze:
„Vždycky to připodobňuji k rodinnému rozpočtu, také si doma vytvoříte rozvahu, co si za ten rok chcete
pořídit, kolik bude příjem...“

Opravdu si doma děláte rozpočet?
„Dělám, opravdu. Mám tabulku
a v ní mám všechny náklady, které mě za rok čekají – od dálniční
známky až po poplatky třeba za mé
členství v Mense. K tomu mám
samozřejmě příjmy – a vím, že
třeba na dárky chci ušetřit nějakou
sumu, tak to každý měsíc odečítám. A takhle hospodaří pod mým
vedením i Liberecký kraj, vytváří si
rezervy na to, co ho čeká.“

83
VOLTE ČÍSLO:

DOCELA STRUČNĚ
Vážení spoluobčané,
už potřetí vás z tohoto místa oslovuji ve prospěch kandidátky
Starostové pro Liberecký kraj a jsem rád, že na svém doporučení
nemusím ani po letech nic měnit. Kandidátka Starostů je svým
způsobem exkluzivní a v předvolební nabídce ojedinělá – o naši
důvěru se ucházejí jenom muži a ženy v dosavadní působnosti starostů; lidé, kteří už nejméně jednou, ale i třikrát působili v čele
obcí a na svých postech obstáli. K tomu není třeba nic dodat,
taková volba nás předem zbavuje nejistoty.
Lídrovi kandidátky, hejtmanu Martinu Půtovi vyvstal problém,
čelí obvinění. To se v politice stává, zejména stojí-li muž na tak
exponovaném místě. I v takové situaci má ale hejtman podporu
96 % kolegů z kandidátky a já respektuji jeho sebevědomý postoj,
třebaže teorie doporučuje i jiný přístup. Praxe naopak potvrzuje,
že odstoupí-li politik v takové situaci, byť by se dodatečně obhájil,
návrat bývá pak už velmi obtížný.
Je ověřeným poznáním, že kdo stojí v čele a má vést, měl by osvědčit trojí schopnost: kompetentnost či odbornost, charakter a statečnost; přičemž školením lze při dobré vůli získat jenom to první.
Martin Půta mě za léta, co ho znám, přesvědčil. Osvědčuje také
vlastnost, která říká velmi mnoho o kvalitě kandidující strany, totiž styl práce a jednání. Neútočí a není agresívní. Je mou osobní
zkušeností, že taková volební strana nakonec i obstojí.
Opakovaně v předvolební kampani zdůrazňuji, že stojíme jako
civilizace před nečekanou zkouškou a obrovskou proměnou systému vládnutí, tzv. třetí či informatickou revolucí. Nebývale prudký
technologický vývoj si vynucuje převedení řady doposud centrálních politických kompetencí na regiony. Včetně těch rozpočtových.
Tato revoluce, prezentovaná jako „od výroby k službám“, přinese
na počátku nutné konflikty a nemilosrdně rozdělí (během nějakých
dvanácti patnácti let) společnost na způsobilé a na ty, kteří neobstojí. Zdatní a zkušení starostové se tak stanou bohatstvím regionů.
Náš Liberecký kraj se všemi svými krásami a bohatstvím je tak,
vážení spoluobčané, naší nejbližší vlastí. Mějme to na paměti.

PhDr. Jan Šolc
polistopadový federální poslanec
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KANDIDÁTI DO KRAJSKÝCH
Znáte nás z regionu

Cesta k cíli vede přes spolupráci

[5] Ing. Květa Vinklátová
50 let

zastupitelka stat. města Liberec (od 2014),
členka občanského sdružení Náš kraj,
majitelka nakladatelství KNIHY 555
Liberec, dvě děti

O politiku se zajímá od mládí. „Nejdřív
s tatínkem s uchem přilepeným na rádiu
při poslechu Hlasu Ameriky, v době sametové revoluce, a potom už souvisle
po celou dobu,“ vzpomíná liberecká zastupitelka. V porevoluční době se věnovala rodině a učila se podnikat, tak jako
v té době mnozí. Na konci devadesátých
let už bylo jasné, že to bude právě vydávání knih, u kterého zůstane nadlouho.
Zároveň se v té době začala věnovat komunitnímu plánování:
„Začala jsem úzce spolupracovat s kamarádkou a kolegyní Blaženou Huškovou
na komunitním plánování v obcích a měs-

tech. Spolu s dalšími jsme například stály
u zrodu Jamparády v Heřmanicích.“
Květa Vinklátová pochopila, že pracovat
a podílet se na fungování a rozkvětu vlastní obce či města je krásné a naplňující.
„Myslím, že právě při této práci se u mě
začala rodit úvaha o možnosti být v politice skutečně aktivní,“ říká dnes. A co se
jí na práci zastupitelky, byť opoziční, líbí?
„Mám možnost ovlivnit, jak bude naše
město vypadat. Co se udělá teď a co později. Mohu přicházet s návrhy, diskutovat
o nich s kolegy. V opozici mám samozřejmě jen velmi omezený prostor, ale zkušenost mi říká, že když se člověk chová
slušně, vnímají ho tak i kolegové z jiných
uskupení a stran. A to je dobrý předpoklad k tomu, aby mi naslouchali a abych
měla prostor k otevřené diskuzi s nimi.
Pro mě je názor z jejich strany důležitý.
Nutí mě přemýšlet o věcech z mnoha
stran. Věřím, že většina z nich to má se
mnou stejně.“
V politické práci prý dobře uplatní své
zkušenosti z podnikání, při kterém je
také zapotřebí dělat věci rychle, efektivně, hospodárně, bez odkladu. „Když navíc pracujete v malém týmu, máte těch
rolí několik. Orientujete se v účetnictví,
znáte provoz, jste v kontaktu s dodavateli
i odběrateli. To všechno ve velkých firmách dělá několik lidí,“ přibližuje práci
vydavatelky Květa Vinklátová.

Jako političku ji v Liberci nejvíc „pálí“
nepříjemná, konfrontační až nepřátelská
atmosféra. „Občany to odrazuje a obtěžuje,“ zlobí se zastupitelka. „Podle mě
to není cesta. Umím si představit, jak
mě někteří budou mít za naivku. Jsem
ale přesvědčená, že cesta k nejlepšímu
výsledku jakéhokoliv týmu, i zastupitelstva, vede jen přes spolupráci. Nemusím
s kolegy z jiných stran či uskupení, ale
ani s kolegy uvnitř u Starostů, se vším
souhlasit. To je úplně v pořádku. Ale
musíme společně hledat cestu, jak se
domluvit. Pokud někdo považuje svůj
pohled za jediný možný a správný, není
ochoten naslouchat, nedojde nikam.“

Lze změnit aspoň kousek světa

[8] Ing. Michael Canov
55 let

starosta města Chrastava (od 2002),
krajský zastupitel (od 2012),
stále působí i jako učitel chemie
na libereckém gymnáziu

Michael Canov je zkušený, dlouholetý a úspěšný starosta. Proslulým po celé
zemi se stal, když se mu povedlo prosadit
právo obcí regulovat na svém území hazard. Za svou vyhláškou si stál i u ústavního soudu, který mu dal za pravdu. Jeho
příkladu pak mohli následovat mnozí starostové, kteří si do té doby připadali proti
hazardu bezmocní. S nesmyslnou byrokracií a nespravedlivým výkladem zákonů
se u ústavního soudu utkal ještě pětkrát
a až na jednu výjimku vždy vyhrál. Přitom za sebou nemá tým právníků, zákony studuje sám. Proto když řekne, že ho
jeho práce baví, není důvod mu nevěřit.

Ostruhy si získal také skvělým zvládnutím následků povodně v roce 2010, při
které voda smetla část Chrastavy. Ostatně
náprava povodňových škod byla jedním
z hlavních témat, s nimiž kandidoval
v minulých volbách za hnutí Starostové
pro Liberecký kraj, které spoluzakládal.
Při starostování a práci krajského zastupitele se starý mládenec Michael Canov stíhá věnovat i své pedagogické práci. Nejen
mezi studenty je znám jako autor velmi
rozsáhlých webových odborných chemických stránek pro střední i vysoké školy.
Co vás přivedlo do politiky?
V nadšení po revoluci 1989 jsem
v Chrastavě spoluzakládal Občanské fórum a organizačně připravoval jeho komunální kandidátku do prvních svobodných voleb 1990. Osobně jsem poprvé
úspěšně kandidoval v roce 1994. Chtěl
jsem od počátku měnit věci k lepšímu,
něco vybudovat, něco vytvořit, dokázat
prosadit své nápady, ale i pomoci prosadit
nápady svých kolegů, pokud jsem dospěl
k názoru, že jsou správné a reálné.
Čemu byste se v případě volebního úspěchu věnoval, co jsou vaše priority a proč?
To, že mě Starostové nominovali do kandidatury do Senátu, je samo o sobě pro
mě obrovský závazek, abych je v případě
úspěchu nezklamal a abych nezklamal lidi,

kteří mě zvolili. Chtěl bych se především
věnovat legislativě, otázkám kolem veřejné
správy a školství. A také být v permanentním spojení se svým regionem a pokusit se
řešit problémy regionu z pozice senátora.
Co vás baví na práci ve veřejném prostoru? Jaké jsou její klady a zápory?
Prostě mě baví. To je pro mě hlavní důvod, že ve veřejném prostoru vůbec působím. I se všemi komplikacemi a mnohdy
složitými vyjednáváními lze měnit a změnit alespoň maličkatý kousek světa okolo
sebe. A to je prostě úchvatná práce. A já
ji tak beru, beru ji veskrze kladně a ani
mnohdy marné rozčilování, když se něco
hned nedaří, neberu jako zápor.
Jaké koníčky dnes „stíháte“? U čeho
relaxujete?
Rád plavu. A také rád čtu. Především
knížky historické, platí obecně, že mě historie stále více a více zajímá. A velmi rád
se seznamuji s novinkami na poli vědy,
především chemie a fyziky.
Jaké vaše vlastnosti vám podle vás pomáhají ve veřejné práci?
Snad pracovitost a houževnatost a schopnost věci dotáhnout do konce. Má pedagogická dráha mně pomohla naučit se
jednat s lidmi, což je vlastnost, která se
ve veřejné správě uplatňuje dnes a denně.

Květa Vinklátová vidí do budoucna
spolupráci města s krajem optimisticky:
„V případě Liberce je taková spolupráce nezbytná. Je řada organizací, které
sídlí ve městě a jsou nejen zřizovány
krajem, ale ovlivňují život lidí v celém
kraji nebo v jeho velké části – krajská
nemocnice, Hospic sv. Zdislavy, Krajská vědecká knihovna, Oblastní galerie, Severočeské muzeum... Totéž platí
v oblasti dopravy nebo sociálních věcí.
Už z toho je zřejmé, že výsledek voleb
a tímto výsledkem daná míra schopnosti městské a krajské reprezentace domluvit se na spolupráci, je pro výsledky
v těchto oblastech klíčová.“

O tom, že se to podaří, je jako životní optimistka přesvědčená. Výsledku je
ochotná věnovat i svůj vlastní volný čas:
„Považuji za velké osobní štěstí, že jsem
mohla vždy dělat práci, která mi byla
koníčkem. Takže tak úplně nerozlišuji
pracovní a osobní čas. Když je potřeba
pracovat, a to je často, pracuji bez ohledu
na čas i do noci, když mám volněji, využiji třeba celý den pro nějakou svou radost.
Divadlo, výstavy, cesty bližší i vzdálenější. A potom květinová zahrada. Raduji se
z každé rozkvetlé kytky. Několikrát v týdnu chodím plavat a cvičit. A samozřejmě
čtu. Co bych to byla za nakladatele,“
usmívá se Květa Vinklátová.
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Za našimi kandidáty stojí především úspěšná práce v obcích a městech, kde dostávají opakovaně důvěru občanů. Na kandidátce jsou tři zastupitelé, 38 starostů,
poslanec, senátor, dva krajští radní, dva náměstci hejtmana a hejtman. Kandidátka je podporována starosty a místostarosty ze 148 obcí Libereckého kraje.
Představujeme kandidáty, které znáte ze svého okolí.

Mám rád ve věcech systém
„Na území Liberce se poskytují služby
pro občany z celého kraje, je přirozeným
centrem Liberecka. V žádném případě se
ale krajský rozpočet nemá stát záložním
rozpočtem města, to by bylo jednak nespravedlivé, jednak nevýchovné,“ domnívá se kandidát Starostů pro Liberecký kraj
do Zastupitelstva Libereckého kraje.

[36] Mgr. Jan Berki, Ph.D.
34 let

zastupitel stat. města Liberec (od 2014),
vysokoškolský učitel,
dlouholetý aktivní skaut

Jak jste se vůbec „v náručí“ tohoto
hnutí ocitl?
Jednoho dne přišla nabídka, zda nechci
být v týmu liberecké kandidátky SLK.
Protože jejich postoje a práce se mi líbily,
rád jsem kývl. Chtěl jsem podpořit dobré
dílo a přispět k jeho zdaru.

„Jsem hrdý, že s kolegy přistupujeme
k připomínkování materiálů odborně
a celkem do hloubky,“ říká o své činnosti opozičního zastupitele Liberce
Jan Berki. „Sice si nás koalice většinou
přehlasuje, ale daří se nám upozorňovat
na chyby a nekonzistentnost postojů některých zastupitelů. Jsme také schopni
přicházet s konkrétními návrhy řešení.
Jsme důsledná, ale konstruktivní opoziční strana.“
Spolupráce mezi městem a krajem by
v případě Liberce měla podle Jana Berkiho být velmi úzká, je například nutné koordinovat tvorbu pracovních příležitostí,
územního plánu i dopravního napojení.

Čemu byste se chtěl věnovat jako
krajský zastupitel?
Je dobré, když může člověk v politice
zúročit své pracovní odborné zkušenosti. Mým tématem je vzdělávání, ať již
formální (jsem učitelem) či neformální (jsem skautem). Velkým problémem
poslední doby je nedostatek řemeslníků
a také technicky vzdělaných odborníků.
Prioritou je tedy zatraktivnění řemeslnických oborů především podporou vybavení těchto škol a také větší provázání technických oborů s praxí, tedy budoucími
zaměstnavateli.
Co vás baví a co se vám nelíbí na práci
ve veřejném prostoru?
Člověk má dobrý pocit, že může společnosti něco vrátit. Kladem politiky, pokud
se dělá poctivě jako jakékoli jiné povolání,
je ten příspěvek ke zlepšení života. Baví
mě, že člověk může, dostane-li prostor,
tvořit a koncepčně pracovat. Z čeho jsem
hodně rozčarován, je přetvářka a klam.
Bohužel nemálo politiků se tváří jako někdo jiný, než jaký ve skutečnosti je.
Jaké vaše vlastnosti vám při práci
pomáhají?
Mám rád ve věcech systém a také analytický náhled na problém. Někdy jsem až
puntičkářský. Problém umím vzít jako
výzvu, ale z podstaty nemám rád kon-

flikty a snažím se komunikovat, spolupracovat, hledat řešení. Občas se ale projeví i moje emoční stránka, zvláště jde-li
o principy demokracie. Ze své profesní
i skautské praxe jsem zvyklý řídit týmy,
pracovat jednak na koncepčních, jednak
legislativních dokumentech.
U čeho relaxujete?
Mám velmi rád procházky hezkou krajinou. Snažím se občas si udělat čas také
na poznávání krás cizích měst. Pomáhám v Junáku a zpívám ve sboru. Tam
ale „musí“ respektovat omezení plynoucí
z mého nabitého diáře. Relax mám s detektivkami od Agathy Christie. A posled-

ní dobou si čistím hlavu při sekání trávy
na traktůrku.
Co vám v poslední době udělalo
radost? A čím jste vy udělal radost
jiným?
Letos jsem, snad poprvé, dal přednost
rodině před pracovními povinnostmi. Jedeme v širším kruhu na společnou dovolenou v termínu, který se hodil ostatním!
Oboje asi splňuje dokončení doktorátu.
Dokázal jsem si, že po určitých peripetiích nakonec umím zatnout zuby a dokončit ten nelehký úkol. Velmi mě pak
povzbudilo, když jsem viděl, jakou radost
z toho mají moji blízcí a že cítí hrdost.

Ve Vratislavicích tvoříme dobré místo pro život

[21] Lukáš Pohanka
37 let

starosta Vratislavic nad Nisou
(2008–2013 a 2014–dosud),
ženatý, dvě děti

„Od roku 2008 působím jako starosta
Městského obvodu Liberec – Vratislavice
nad Nisou. Co mě na práci starosty nejvíce naplňuje, je možnost aktivně ovlivňovat a zlepšovat naše okolí. Nebojím se
zodpovědnosti a jsem rád, že mám možnost pomáhat lidem.
Když se podívám zpětně, čeho se nám
ve Vratislavicích podařilo dosáhnout, myslím, že se máme čím pochlubit. Zakopáním parovodu a intenzivní údržbou zeleně
se nám podařilo vytvořit ze zámeckého
parku jedno z nejkrásnějších míst v širokém okolí. V několika etapách také rekonstruujeme přilehlý lesopark, kde kromě
naučných a běžeckých tras mají své místo
také cvičební stroje pro seniory, workoutová věž pro sportovce nebo dětské hřiště.
Sport podporujeme ve velké míře, o čemž
svědčí například výstavba sportovního
areálu Na Rozcestí, rekonstrukce sokolovny, výstavba beachvolejbalových kurtů
nebo nedávná modernizace víceúčelového hřiště u naší základní školy.
Pro děti ze základní školy jsme před několika lety zřídili školní autobus, což se
ukázalo jako dobrý tah. Bezpečnost dětí je
pro nás priorita. S dopravou souvisí také
služba Vratislavice expres, kterou jsme zavedli v loňském roce. Automobil expresu
vozí seniory, zdravotně handicapované
a maminky s dětmi za drobný poplatek
k lékaři, do nemocnice nebo na nákupy.

Velké investice vynakládáme také na obnovu a údržbu infrastruktury včetně
oprav silnic a chodníků. Nedílnou součástí naší práce je také kvalitně fungující
technické středisko, které se stará o údržbu veřejného prostranství, sekání trávy
v létě a v zimě naopak o důkladné odklízení sněhu. Těmto službám věnujeme
velkou péči a myslím, že jsou v naší obci
na velmi vysoké úrovni.
Abychom našim občanům zprostředkovali také kulturu a zábavu, vybudovali jsme
v roce 2010 Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010, kde se koná každý měsíc
mnoho zajímavých divadelních, hudebních
a vzdělávacích pořadů pro dospělé i děti.
To jsou jenom střípky každodenní práce,
při které se snažíme z Vratislavic tvořit
dobré místo pro život. Neustále přitom
péči o naše občany vylepšujeme, jako například zrekonstruováním obřadní síně
na úřadu městského obvodu. Do Vratislavic se totiž stěhuje stále více mladých
párů a chtěli jsme, aby pro vstup do manželství měli co nejhezčí prostředí.
V případě úspěchu v krajských volbách
bych chtěl i nadále pokračovat v usilovné
práci v našem regionu. Za svoji největší
výhodu považuji to, že jsem aktivním politikem se zkušenostmi z funkce starosty.
Nemám vyhraněné priority a jsem zvyklý
se intenzivně věnovat aktuálním otázkám
a problémům.“
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NÁŠ KRAJ,
NÁŠ DOMOV,
NÁŠ PLÁN

Volební
program hnutí
Starostové
pro Liberecký
kraj

Volební program popisuje naše cíle v jednotlivých oblastech života obyvatel našeho
kraje, návrhy řešení problémů, se kterými se
potkáváte a jasné závazky vůči obyvatelům
kraje. Volební program je naším plánem
pro Liberecký kraj do roku 2020. Takový
chceme náš kraj mít za čtyři roky a jsme připraveni na tom spolupracovat nejenom se
starostkami a starosty měst a obcí, ale také
s vámi ve všech částech našeho kraje.

CO SE PODAŘILO

HOSPIC SVATÉ ZDISLAVY V LIBERCI

HELIPORT V KRAJSKÉ NEMOCNICI V LIBERCI

PŘISPĚLI JSME 40 MILIÓNŮ KORUN
NA REKONSTRUKCI OBJEKTU LÁZNÍ V LIBERCI

Liberec je
tahounem
kraje
SNÍŽILI JSME KRAJSKÝ DLUH
O 400 MILIONŮ KORUN

DVACET NOVÝCH, ŠPIČKOVĚ VYBAVENÝCH SANIT
PRO KRAJSKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU V LIBERCI

NÁŠ PLÁN PRO LIBERECKO
DOKONČIT PŘÍPRAVU PROJEKTU A ZAHÁJIT MODERNIZACI KRAJSKÉ NEMOCNICE V LIBERCI
VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM NASTAVIT FUNKČNÍ SYSTÉM SPOLUPRÁCE U PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
PODÍLET SE NA DOPRAVNÍM NAPOJENÍ OBOU PRŮMYSLOVÝCH ZÓN NA DÁLNIČNÍ SÍŤ
PODPOŘIT OBNOVU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY HORSKÝ HOTEL JEŠTĚD A TELEVIZNÍHO VYSÍLAČE
JEŠTĚD A USILOVAT O JEHO ZAPSÁNÍ NA SEZNAM UNESCO
REALIZOVAT DRUHOU ETAPU MODERNIZACE EXPOZIC SEVEROČESKÉHO MUZEA V LIBERCI

NÁŠ PLÁN PRO LIBERECKÝ KRAJ
DALŠÍ INVESTICE DO KRAJSKÝCH SILNIC
UDRŽENÍ STÁVAJÍCÍ SÍTĚ NEMOCNIC A DOSTUPNÉ ZDRAVOTNICKÉ PÉČE PRO VŠECHNY OBYVATELE
MAXIMÁLNÍ PODPORA HASIČŮ A SLOŽEK ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU
ZACHOVÁNÍ VŠECH FUNGUJÍCÍCH STŘEDNÍCH ŠKOL A ZLEPŠENÍ JEJICH VYBAVENÍ
DOTAČNÍ PODPORA VENKOVA, SPORTU, KULTURY A NEZISKOVÉHO SEKTORU
PODPORA A ROZŠÍŘENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

Největší krajské město je tahounem ekonomiky a platí to jak
na úrovni státu, tak na úrovni regionu. Jednoznačnou výhodou Liberce je přítomnost všech státních úřadů a institucí. Sídlí zde krajská samospráva a další instituce krajského významu jak státní, tak
soukromé sféry. Podnikají tady jedny z největších firem a zaměstnavatelů, funguje zde krajská nemocnice a Technická univerzita a působí tu nejvýznamnější kulturní instituce a sportovní oddíly. Liberec
je, jednoduše řečeno, přirozeným centrem našeho kraje.
Přestože politické složení vedení Libereckého kraje bylo celé čtyři
roky jiné než vedení města Liberce, vždy jsem se snažil hledat dohodu alespoň na zásadních věcech. S paní primátorkou Rosenbergovou (ČSSD) na změnách ve vedení krajské nemocnice a spojení
s Panochovou nemocnicí Turnov. S panem primátorem Batthyánym
(ANO) považuji za náš společný největší úspěch dohodu o výměně
kojeneckého ústavu Sluníčko a Domu dětí Větrník. Dohoda o společném financování modernizace Krajské nemocnice Liberec zase
umožnila zahájit 15. 9. 2016 architektonickou soutěž na stavbu
nového pavilonu urgentní medicíny v areálu nemocnice. Věřím, že
v dalších letech se nám podaří ještě lépe spolupracovat při financování a řízení knihovny, galerie, muzea, zoologické a botanické zahrady a obou libereckých divadel.
Velké společné téma města a kraje je Ještěd. Liberecký kraj přispěl
dvěma miliony na projektovou dokumentaci, která je nyní ve fázi
studie. Věřím, že do podpory rekonstrukce téhle výjimečné stavby
a naší dominanty se zapojí v příštích letech právě i město Liberec.
Liberec je městem s největším počtem pracovních příležitostí v kraji. Napojení obou libereckých průmyslových zón už dávno neodpovídá počtu aut, která tam denně jezdí. Liberecký kraj je připraven
zajistit financování stavby obou nových silnic. Osobně jsem situaci
opakovaně projednával jak s agenturou CzechInvest, tak s dalšími
státními institucemi. Hlavním problémem pořád zůstává pomalý
postup města Liberec při schvalování nového územního plánu. Bez
tohoto, už dva roky slibovaného kroku, kolony z příjezdu do obou
libereckých průmyslových zón nezmizí.

ODPOVĚDNÉ HOSPODAŘENÍ KRAJE, OTEVŘENÁ A VSTŘÍCNÁ SPRÁVA KRAJE
OBCE, MĚSTA, NEZISKOVÉ ORGANIZACE, ZAMĚSTNAVATELÉ A FIRMY JSOU PRO NÁS DŮLEŽITÝMI
A ROVNOCENNÝMI PARTNERY
KVALITNÍ VEŘEJNÁ DOPRAVA NEJEN PRO VELKÁ MĚSTA

Občasník regionální politiky „Náš kraj – náš domov“ vydává politické hnutí Starostové pro Liberecký kraj s cílem přiblížit společenské události a politický život široké veřejnosti.
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Martin Půta
hejtman,
lídr kandidátky SLK

Jsme na Facebooku!
Staňte se přáteli!

