
 

                Z á p i s    č.  4/14 

z jednání Komise pro rozvoj a strategické plánování dne 21.7.2014 

 

 

Přítomni :   

Členové komise:  Ing. Tomáš Hampl, Ing. Jaroslav Morávek, Ing. Jiří Veselka MBA,   

                             Jan Čmuchálek, Mgr. Ondřej Petrovský,  

Omluveni :           Ing. Ivan Macháček 

 Hosté:                 Ing. Dana Štefanová, Ing. Michal Vereščák, Ing. Pavlína Tvrdíková, Ph.D., 

       Ing. Rutkovský 

 
 
Program  jednání komise : 
 

1. Akční plán   

2. CVEVL 

3. Informace :  

- ústní informace k aktualizaci strategie 

- ústní informace k IPRÚ 

- Strategie ERN 2014 – 2020  

 

 
 
ad 1.  Akční plán   
 
Materiál uvedla Ing. Tvrdíková, Ph.D  - komisi postoupený Návrh akčního plánu na rok 2015 

je shodný s materiálem předkládaným radě města dne 22.7.2017.  Cílem materiálu bylo 

vytvořit  „zásobník projektů na území města“pro naplňování aktualizované strategie a 

„zásobník projektů městských“ (projektů města nebo jeho organizací, kde se bude město 

podílet rozpočtem), se kterým bude moci vedení města pracovat, tj. vybírat z něho prioritní 

projekty, které budou provázány se schváleným rozpočtem města pro příslušné období. 

V současné době je z důvodu nadcházejících komunálních voleb akční plán zpracován pouze 

na 1 rok.  

Definitivní návrh akčního plánu pak bude předložen zastupitelstvu města až v souvislosti se 

schvalováním rozpočtu města na rok 2015. 

Při tvorbě akčního plánu byly osloveny nejen všechny odbory magistrátu, MO Vratislavice a 

městem zřízené či založené společnosti, ale  i další subjekty jako soukromé subjekty, TUL, 

NNO, LK, atd. 
 
Usnesení č. 7/2014 

Komise předložený Návrh akčního plánu na rok 2015 vzala na vědomí. 

Hlasováno : 5 pro – usnesení bylo přijato 

 

ad 2.  Centrum pro výzku energetického využití litosféry, v.v.i.  (CVEVL) 
  
Písemný materiál doplnila Ing. Štefanová – Liberec byl jedním z měst, které zkoumání 

možnosti na využití  geotermální energie dalo zelenou. Výsledky centra však byly od samého 

počátku „vlažné“ a v současné době je tato instituce nejen bez finančních prostředků ale  i bez  

vedení. Odbor strategického rozvoje a dotací proto navrhuje jeho zrušení. 

Nejdále jsou v této věci Litoměřice, které mají hotový průzkumný vrt o hloubce 2,111 m. Ten 

vhodnost dané lokality  prokázal. Město se spojilo s akademickou sférou a vědeckými 

institucemi. V 11/2013  pod vedením VŠ báňské v Ostravě tedy podalo  projekt geotermální 



 

elektrárny do tzv. předvýzvy OPVVV 2014-2020 . Pokud dotaci získají (jako zaregistrovaný 

velký projekt), měla by být vybudována 2 centra. Jedno v Litoměřicích a druhé teprve 

vyberou po průzkumu. Základem jsou 2 vrty o 5 km hloubky a jejich propojení. 

Mezi partnery projektu je i TUL !!! Litoměřice ale leží na JV okraji vulkanického komplexu 

České středohoří na tektonickém hlubinném zlomu, který je vhodný k využívání zemského 

tepla. 

Projekt, který na začátku období 2007-2013 do OPPI podával CVEVL za více než 2,5 mld 

Kč, nebyl schválen pro spolufinancování a navíc vůbec neobsahoval vrt v Liberci…. 
 
Usnesení č. 8/2014 

Komise po projednání navrhuje předložit radě města návrh na zrušení společnosti Centrum 

pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i.. 

 

Ad 3. Informace 
 

 Aktualizace strategie rozvoje města – kompletní materiál týkající se strategie rozvoje 

města na jehož přípravě se komise i přímo podílela, byl předložen k projednání radě 

města konané dne 22.7.2014. Pozitivní  zprávou pak je závěr zjišťovacího řízení SEA, 

že není zapotřebí kompletní hodnocení vlivu na ŽP a veřejné zdraví.  

Ing. Štefanová pozvala členy komise na veřejnou besedu konanou dne 24.7.2014 na 

téma aktualizace strategie rozvoje města a možnosti financování rozvoje z fondů EU – 

v rámci IPRÚ. 

 IPRÚ – rovněž toto téma je na programu veřejné besedy konané dne 24.7.2014.                   

Ing. Štefanová – operační programy, které potřebujeme, vláda schválila  a odeslala 

evropské komisi k připomínkování. Nyní ještě čekáme na schválení Metodického 

pokynu pro integrované nástroje a Národního dokumentu pro územní dimenzi. 

Ve středu, 23.7.2014, se sejde expertní tým, který se bude zabývat i ustavením řídícího 

výboru. ŘV pak bude vybírat a doporučovat konkrétní projekty ke schválení 

zastupitelstvu města. Složení členů řídícího výboru a pracovních skupin na hlavní 

prioritní témata IPRÚ budou  schvalovat zastupitelstva LBC i JBC. 
 

 Strategie ERN 2014 – 2020  -  komise byla seznámena s nově zpracovanou 

rozvojovou strategií euroregionu Nisa v nastávajícím dotačním období 2014 - 2020, 

která byla schválena v rámci setkání třístranné rady Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa  

konané ve Frýdlantu v Čechách dne 10. července 2014. 

 

 

 

 

 

 

Liberec dne : 22.7.2014           . 

Zapsala :  Salomonová Dagmar           Ing. Tomáš Hampl   v.r.  

tajemnice komise                 předseda komise 

 


