Zápis z 1. setkání projektového týmu dne 15.11.2012

Přítomni: paní Burianová, Ing. Franců, paní Fričová, Mgr. Kalous, paní Nývltová,
pan Pěnička, pan Popp, Ing. Rašín, paní Roncová, Ing. Šilarová, Ing. Štefanová,
Ing. Vavřina
Ostatní : Ing. Vítková, paní Salomonová
Omluveni : Bc. Kovačičin

Přítomné přivítala Ing. Štefanová, která vysvětlila, proč byl projektový tým ustanoven a co by
měl projektový tým v rámci činností na aktualizaci strategického plánu města zajišťovat. Dále
přítomné stručně seznámila s předchozími dvěma zpracovanými strategiemi města
schválenými v roce 2002 a 2007.
Následně Ing. Štefanová představila přizvaného hosta, Ing. Barbaru Vítkovou, která poskytla
členům projektového týmu základní informace ve vztahu k obecné problematice strategického
plánu a promluvila o svých zkušenostech s přípravou strategického plánu na Krajském úřadu
Libereckého kraje, kde pracovala ve funkci vedoucí odboru regionálního rozvoje.
Poté Ing. Vítková odkázala přítomné na zpracovanou Strategii rozvoje Statutárního města
Liberec 2007 – 2020, která byla rozdána při příchodu – konstatování, že jednotlivé uvedené
oblasti obsahují sice i SWOT analýzy, ale vedle finanční analýzy města v ní chybí i SWOT
analýza celková. Dále zdůraznila nutnost propojení strategického plánu s rozpočtem města
(Ing.Štefanová k tomu doplnila, že v době zpracování tohoto strategického plánu na tom bylo
město finančně podstatně jinak, než je tomu nyní, dnes je zpracování finanční analýzy
naprosto nezbytné). Ing. Vítková současně upozornila i na uvedený grantový systém města, ve
kterém postrádá např. investiční fond a dále pak zejména na nutnost zpracování
střednědobých a akčních plánů. Ing. Štefanová doplnila, že jedním z prvních úkolů
projektového týmu bude i revize strategických cílů, kterých je ve strategii 5:
A ekonomický rozvoj
B sociální rozvoj a zdraví
C Dostupnost a mobilita
D Přitažlivé město
E Životní prostředí
Některé strategické cíle obsahují totiž rozvojová opatření, která by mohla být samostatným
strategickým cílem- např. vzdělávání).
Následně Ing. Štefanová informovala
- o výsledku veřejné zakázky na Monitoring strategie rozvoje SML 2007 - 2020 za
období 1.1.2008 – 31.12.2011
- o změně podmínek při získávání dotací ve vazbě na nové programové období EU 2014
+, která s sebou přinese nutnost rozvojově řešit mnohem větší územní celky, tj. i mimo
katastrální území města,
což bude vyžadovat navázání spolupráce s
„rozvojáři“ dalších obcí.
Jedním z hlavních úkolů projektového týmu tedy nyní bude spolupráce na získávání
potřebných dat - Ing. Franců doplnil, že mnoho potřebných údajů a informací lze získat

z dokumentů a analýz k pořizování nového územního plánu a z aktualizace územně
analytických podkladů (ÚAP). Např. z rozboru udržitelného rozvoje a jeho příloh.

Úkol do 10.12.2012 pro všechny členy projektového týmu
Ing. Štefanová pak požádala členy projektového týmu, aby v termínu do 10.12.2012
zpracovali a předali na odbor strategického rozvoje a dotací následující :
1 Seznam databází, dat- týkající se oboru, ve kterém pracují členové projektového týmu a lze
z nich vycházet pro analýzy a případně, pokud na odboru jsou zpracované či byly zpracované
nějaké koncepční materiály (včetně odkazů, kde je najít).
2. SWOT analýza oblasti oboru (např. z odboru školství a kultury) – silné, slabé stránky,
hrozby a příležitosti, srovnané od nejdůležitějších po nejméně důležité. Každý za svoji oblast.
3. Typy- nápady pro integrované plány rozvoje území- rozvojová osa Lbc- Jablonec nebo
LBC- Hrádek- Žitava- Dresden pro jednání s „rozvojáři“.
Závěrem Ing. Štefanová připomněla konání semináře ke strategickému plánování a aktualizaci
strategie dne 21.11.2012 od 15.15 hod v zasedací místnosti č. 11 budovy radnice, na který členy
projektového týmu pozvala.

Zapsala : Salomonová

