
 

                Z á p i s    č.  5/14 

z jednání Komise pro rozvoj a strategické plánování dne 25.8.2014 

 

 

Přítomni :   

Členové komise:  Ing. Jiří Veselka MBA, Mgr. Ondřej Petrovský, Ing. Ivan Macháček,  

     Ing. Robert Korselt 

Omluveni :           Ing. Tomáš Hampl, Ing. Jaroslav Morávek, Jan Čmuchálek 

 Hosté:                 Ing. Dana Štefanová, Ing. Pavlína Tvrdíková, Ph.D.,  Ing. Jiří Rutkovský 

 
 
Program  jednání komise : 
 

1. Projednání pracovní verze IPRÚ 

 

Jednání komise řídil Mgr. Ondřej Petrovský, místopředseda komise, který v úvodu požádal o 

stručnou informaci k dosavadnímu dění ohledně IPRÚ. 
 
Rekapitulace se ujal Ing. Lauerman, vedoucí projektu, který uvedl, že předložená pracovní 

verze IPRÚ (materiál pro radu města) vznikala v průběhu čtyř měsíců s tím, že s finální verzí  

lze uvažovat cca v polovině roku 2015.  

Uvedl, že přípravu materiálu do značné míry komplikuje skutečnost, že dosud nejsou vládou 

ČR  schváleny základní dokumenty (chybí nám „noty“).  

V důsledku nejasnosti s financováním IPRÚ jsou uvedené strategické cíle a opatření navrženy 

v takové šíři, aby se s nimi dalo nadále pracovat (stanovení důležitosti). Možnou částku ve 

výši 2 miliard Kč, kterou bychom mohli v budoucnu získat, zatím převyšujeme cca 10ti 

násobně. Stanovení priorit pak může do značné míry ovlivnit i výsledek komunálních voleb. 

Vždy však bude nutné dodržet integrovaná řešení, tj. stanovit problémy společné pro celou 

aglomeraci a současně hledat řešení spojení finančních prostředků k jednomu cíli. 
 
Dále zmínil organizační strukturu projektu, připomínky k IPRÚ – analytické i návrhové části. 

K návrhové části byly uplatněny připomínky od 9 lidí – s jejich obsahem Ing. Lauerman 

komisi stručně seznámil s tím, že do materiálu bylo zapracováno 8 připomínek, 

nezapracovány zůstaly připomínky uplatněné paní Vajnerovou (daleký výhled). 
 
Usnesení č. 9/2014 

Komise po projednání vzala na vědomí způsob vypořádání uplatněných připomínek 

k návrhové části (4 pro). 

 

Ing. Lauerman uvedl, že na přípravě pracovní verze materiálu má podíl, kromě Liberce i 

Jablonec nad Nisou a SO Vratislavice – uskutečnilo se  9 pracovních jednání Přípravného 

výboru a jedno jednání expertního týmu a vedle toho proběhla i řada dalších jednání.  

Myšlenka je takové, že současní členové expertního týmu se budou transformovat do 

jednotlivých pracovních skupin.  
 
Aktuálně je nejdůležitější materiál Integrovaný plán rozvoje území Liberec – Jablonec nad 

Nisou projednat v radě města LBC i JBC a po schválení jej zveřejnit na web stránkách 

pracovní skupiny pro udržitelný rozvoj (T: do 31.8.2014).  

Ing. Štefanová v této souvislosti zmínila sběr připomínek, které bude možné uplatnit do 

15.11.2014 na mailové adrese nově vytvořené za tímto účelem : IPRU@magistrat.liberec.cz. 

Uplatněné připomínky pak budou schvalovány v Řídícím výboru, který bude ustaven. 

mailto:IPRU@magistrat.liberec.cz


 

Současně Ing. Štefanová vyzvala komisi ke sdělení jejich připomínek k postoupené pracovní 

verzi IPRÚ, které by se ještě mohly představit radě města a  následně zapracovat. 
 
Mgr Petrovský se dotázal, zda je plánováno projednání s veřejností. Ing. Štefanová uvedla, že 

první seznámení veřejností se stavem přípravy IPRÚ již proběhlo v rámci setkání s občany na 

téma Strategie rozvoje města a možnosti financování rozvoje z fondů EU konané dne 

24.7.2014, s další akci se uvažuje v období září/říjen 2014 a dále pak  při příležitosti 

konference IPRM v říjnu 2014.  

Zásadnější zapojení veřejnosti nastane v souvislosti s ustanovením pracovních skupin, do 

kterých se veřejnost bude moci zapojit. Pracovní skupiny bude navrhovat řídící výbor. Členy 

řídícího výboru, jeho předsedu a členy pracovních skupin bude schvalovat zastupitelstvo 

města (tento postup je v souladu s metodikou, kterou má Vláda ČR teprve schválit).  
 
Mgr. Petrovský - názor, že veřejnost by měla být více zapojena do formování opatření a 

výběru konkrétních projektů.  

K tomu Ing. Štefanová uvedla, že zapojení veřejnosti formou uplatnění námětů ano, tyto se 

pak stanou podkladem pro rozhodování pracovních skupin. Problém většího zapojení 

veřejnosti spočívá v nevyrovnanosti stanovení priorit a neznalosti financovatelnosti 

(realizovatelnosti) jednotlivých projektů, nutnosti  synergie a integrovanosti projektů v rámci 

IPRÚ.  

Dále Ing. Štefanová zmínila nutnost rovnoměrného zapojení stakeholderů z různých oblastí 

při výběru projektů. V této souvislosti se Mgr. Petrovský dotázal na uvedenou analýzu 

stakeholderů – nenašel organizaci Junák, doporučuje jeho doplnění.  

Další doporučení komise se týká seznamu členů expertního týmu, který obsahuje chyby u 

uvedených funkcí dvou jeho členů (Ing. Kraus a Ing. Spilka) – bude opraveno. 

 

V další části jednání pak Ing. Lauerman a Ing. Štefanová představili připomínky (14) 

k Socioekonomické analýze (zpracovaný materiál bude komisi dodatečně zaslán).  

Komise byla seznámena jak s jednotlivými připomínkami, tak i jejich autorem a návrhem na 

jejich zapracování/nezapracování.  

O způsobu zapracování dosud přijatých  připomínek k analytické části, tj. jestli je zapracovat 

již nyní, nebo až v průběhu procesu, rozhodne rada města na svém jednání dne 26.8.2014.  
 
Usnesení č. 10/2014 

Komise po projednání vzala na vědomí způsob vypořádání připomínek k analytické části a 

doporučila jejich zapracování do materiálu IPRÚ ještě před jeho zveřejněním. (4 pro) 

 

V závěru jednání vznesl dotaz Mgr. Petrovský týkající se financování centrálního zásobování 

teplem a proč jej nelze financovat přes IPRÚ. 

Ing. Štefanová odpověděla, že možnost financování CZT je  pouze formou individuálního 

projektu a to buď z OPŽP nebo z OPPIK, nikoliv přes IPRÚ. Současně pak představila 

možnou míru podpory v jednotlivých OP.  

 

 

 

 

 

Liberec dne : 26.8.2014           . 

Zapsala :  Salomonová Dagmar           Mgr. Ondřej Petrovský   v.r.  

tajemnice komise                místopředseda komise 

 


