
                Z á p i s    č.  7/13 

z jednání Komise pro rozvoj a strategické plánování dne 15.7.2013 

 

Přítomni :     Ing. Tomáš Hampl, Ing. Jaroslav Morávek, Ing. Jiří Veselka, MBA,  Ing. Robert 

Korselt, Jan Čmuchálek, prof. Ing. Ondřej Novák, CSc.,  Mgr. Michael Otta,  

Ing. Jiří Mejsnar, Ing. Dana Štefanová, Ing. Michal Vereščák 
 
Nepřítomni : Mgr. Ondřej Petrovský, Ing. Ivan Macháček,  Ing. Martin Procházka,  

Ing. Jaroslav Zámečník, Ing. Martin Dušek, Ing. Pavlína Prášilová 
 
 
 
Program  jednání komise : 
 
  

1. Návrh/schválení stávající vize města, globálních cílů a z toho vyplývající strategické 

cíle 

2. Návrh pracovních skupin pro stanovené strategické cíle, které budou následně 

pracovat na jednotlivých rozvojových opatřeních 

3. Záměr bezplatného pronájmu části areálu LVT pro zřízení expozice Technického 

muzea 

4. Různé 

 

Po přivítání seznámil Ing. Hampl členy komise s návrhem programu, který byl po krátké 

diskuzi o zařazení či nezařazení bodu týkající se pronájmu části areálu LVT odsouhlasen.  

 

 

ad 1.  Návrh/schválení stávající vize města, globálních cílů a z toho vyplývající  

strategické cíle 

 

Členům komise byly k bodům programu č. 1. a 2.  rozdány  podklady - výsledek  

projednaní vize, globálních cílů a strategických cílů v projektovém týmu, který jednal 

týž den. 
 
Vize – komise se přiklonila k návrhu  kratší varianty, kterou dále dopracovala do 

výsledné podoby. 

Globální cíle – předložený návrh čtyř bodů globálních cílů zůstal zachován, komise 

pouze přistoupila k textové úpravě u prvního bodu. 

Strategické cíle – komise odsouhlasila předložený návrh názvů jednotlivých 

strategických cílů. 
 
Komisí odsouhlasené znění vize, globálních cílů a strategických cílů tvoří nedílnou 

přílohu tohoto zápisu. 

 

 

ad 2.  Návrh pracovních skupin pro stanovené strategické cíle, které budou následně  

pracovat na jednotlivých rozvojových opatřeních 

 

Aktuálně je navrženo vytvoření 10 pracovních skupin : 
 

1. Podnikání věda, výzkum, inovace 

2. Cestovní ruch 

3. Zdraví, bydlení, sociální oblast, bezpečnost 

4. Vzdělání 



5. Volný čas 

6. Udržitelná mobilita 

7. Kvalitní veřejná správa 

8. Veřejný prostor  

9. Životní prostředí  

10. Technická infrastruktura  
Komise s vytvořením výše uvedených pracovních skupin vyslovila souhlas, na zvážení je 

ještě možnost případného spojení pracovní skupiny pod bodem 5. Volný čas se skupinou pod 

bodem 3. Zdraví, bydlení, sociální oblast, bezpečnost. 

 

Získávání členů pracovních skupin – je připravována výzva pro zájemce z řad veřejnosti a to 

na WEB stránkách města (zveřejnění v termínu od 22.7. – 22.8.2013), vedle toho probíhá  i 

osobní kontakt vytipovaných odborníků pro dané oblasti.  

Mgr. Otta v této souvislosti zdůraznil nutnost účasti zástupců odborů v pracovních skupinách, 

jejichž jedním z úkolů bude  „pohlídat, co je město schopno splnit“. 

Předpokládá se, že pracovní skupiny se sejdou celkem 3x a mezi 2. a 3. setkáním proběhne 

koordinační schůzka zástupců všech pracovních skupin za účelem ošetření možného 

překrývání řešených témat. 

Dále je uvažováno s konáním celkem 5 setkání s veřejností, které se uskuteční ve vybraných 

čtvrtích města. 

 

 

 

ad. 3. Záměr bezplatného pronájmu části areálu LVT pro zřízení expozice Technického 

muzea 

 

Ing. Hampl - stručně představil materiál, jehož zařazení na program jednání komise bylo 

požadováno  panem Lukášem Martinem, náměstkem primátorky. 

Připomněl postoj rady města k předloženému  doporučení komise týkající se využití areálu 

z dubna letošního roku, který rada města pouze vzala na vědomí. 

(pozn. návrh usnesení pro radu města zněl : „Rada města po projednání bere na vědomí 

doporučený postup Komise pro rozvoj a strategické plánová ve věci budoucího využití areálu 

Výstaviště Masarykova a ukládá Ing. Michalu Vereščákovi, ved. odboru strategického rozvoje 

a dotací: 1. Navrhnout vhodný způsob, jak postupovat před prodejem pozemků v areálu 

Výstaviště Masarykova ul. s cílem rozhodnout, k jakému účelu by měl být tento areál 

v budoucnu využit a zda má nebo nemá zůstat ve vlastnictví SML a tento návrh předložit do 

Komise pro rozvoj a strategické plánování na zasedání v květnu 2013“). 
 
V následné diskuzi pak členové komise zdůraznili zejména nedostatečnost podkladu pro 

relevantní posouzení.  

Názor, že je škoda se zříci nájemného, které činí 253 tis. Kč ročně  pokud zatím město neví, 

co s daným prostorem do budoucna. Vedle platby nájemného je současně důležitá skutečnost,  

že stávající  nájemce, společnost BOOM – nábytek, s.r.o.,  areál celoročně zajišťuje včetně 

pořádání výstavních akcí. 

Žádost Muzea motoristické historie Liberecka na uzavření bezplatného nájmu na jeden 

z pavilónů bývalého LVT a dobu tří let by bylo, dle názoru většiny členů komise, 

nekoncepčním řešením. 

 

Usnesení  č.  11/2013 

Komise pro rozvoj a strategické plánování nedoporučuje radě města vypovědět nájemní vztah 

společnosti BOOM – nábytek, s.r.o. na prostor areálu bývalého LVT. 



ad 4.  Různé  
 
Ing. Morávek – informoval o výstupu z akce Občanská kavárna, která proběhla dne 12. června 

2013 na nám. Dr. E. Beneše v Liberci a nabídla lidem prostor vyjádřit svůj vztah k městu 

prostřednictvím techniky zvané "MENTÁLNÍ MAPA". Jedná se o  sociálně-antropologickou 

metodu pro zjišťování subjektivního vnímání prostoru.  

Lidé v liberecké mapě vyznačovali místa 1) kde to mají rádi,  2) kde to vnímají jako ošklivé,  

3) kam se chodí bavit a 4)  kde mají strach.   

S názorem občanů je možné se seznámit na : http://www.casnemlcet.cz/obcanske-

kavarny/mentalni-mapa-liberce-vysledky.php 

 

 

 
Předběžný termín dalšího zasedání komise :   16.9.2013 od 15,00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

Liberec dne : 17.7.2013         Ing. Tomáš  H a m p l   v.r. 

Zapsala :  Salomonová Dagmar                předseda komise      

    tajemnice komise 
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