
                Z á p i s    č.   4/13 

z jednání Komise pro rozvoj a strategické plánování dne 15.4.2013 
 

Přítomni :   Ing. Tomáš Hampl, Ing. Jaroslav Morávek, Mgr. Ondřej Petrovský, Ing. Ivan 
Macháček, prof. Ing. Ondřej Novák CSc., Ing. Jiří Mejsnar,  Ing. Martin Procházka,  Ing. 
Jaroslav Zámečník, Ing. Dana Štefanová, Ing. Michal Vereščák 
 
Nepřítomni :  Ing. Jiří Veselka MBA, Ing. Robert Korselt, Jan Čmuchálek, Ing. Martin 
Procházka, Mgr. Michael Otta,   Ing. Martin Dušek    
 
 
Program  jednání komise : 
 

1. Úvodní prezentace o dosavadním průběhu aktualizace strategie a plánovaných 
aktivitách. 

2. Představení  komunikátora s veřejností. 
3. Diskuze nad dotazníkem - názorovým průzkumem   (první pracovní verze v příloze 

pozvánky) 
4. Hodnocení soutěže Motto (Přijaté návrhy Motto k hlasování tvoří přílohu pozvánky) 

 
Přítomné přivítal Ing. Hampl, předseda komise, který přítomné seznámil s programem 
jednání. 
Dále informoval o materiálech, které zpracoval a předložil k projednání  radě města – jedná se 
o výstup z komise konané dne 3.4.2013  týkající se bývalého areálu LVT a letiště. 
Dalším bodem byla forma zápisů – Ing. Hampl navrhl, aby pořizované zápisy byly stručnější, 
tj. aby obsahovaly předmět jednání, hlavní myšlenky a usnesení, záznam diskuze jmenovitě 
není nutný – členy komise odsouhlaseno. 
 
 
 
ad 1. Úvodní prezentace o dosavadním průběhu aktualizace strategie a plánovaných  
          Aktivitách 
 
Přednesla Ing. Pavla Prášilová – výtah z prezentace : 
 
Co bylo dosud realizováno : 

• Projektová dokumentace: 
– Plán komunikace a spolupráce 
– Projektový plán 

• Výběrové řízení: 
– Koordinátor komunikace Aktualizace strategie rozvoje města Liberec s 

veřejností 
– Zpracování analýz v rámci Aktualizace strategie rozvoje SML 

• Komunikace s veřejností: 
– Aktualizace webových stránek města (+ Facebook) 
– Formulář pro podávání námětů na zkvalitnění života ve městě 
– 4 články Liberecký zpravodaj; 2 články Vratislavický zpravodaj 
– mimořádné vydání Libereckého zpravodaje  
– 10.4.2013: tým pro publicitu +  občanská poradní skupiny (zainteresované 

osoby) 
– Soutěže 



 
Co je před námi : 

• Dotazníkové šetření veřejnosti 
• Veřejná setkání 

– úvodní setkání pro veřejnost 29.5.2013 
– týden 13. – 17.5.2013: 

• fórum pro podnikatele  
• fórum pro NNO a veř. prospěšné organizace  
• setkání se zástupci Parlamentu mladých 

• Formulace vize, strategických cílů (+ indikátorů) 
• Veřejná setkání ve vybraných městských částech 
• Závěrečné veřejné setkání – 19.12.2013 

 
 
ad 2. Představení  komunikátora s veřejností 
ad. 3. Diskuze nad dotazníkem - názorovým průzkumem    
 
Ing. Štefanová představila PhDr. Ing. Mičku ze společnosti AGORA CE (vítěz veřejné 
zakázky na komunikátora s veřejností), který rovněž působí i jako člen Public Relations týmu  
a bude se tak podílet společně se všemi zúčastněnými na celém procesu aktualizace strategie. 

Ing. Mička poskytl základní informace k dotazníku -  distribuce do domácností bude 
realizována vydáním zvláštního čísla Zpravodaje, jehož součástí pak bude i dotazník pro 
veřejnost. 
Termínově je akce „dotazník“ navržena následovně : 4.5.2013 proběhne tisk dotazníku, 
6.5.2013 distribuce (jako součást mimořádného čísla Zpravodaje) do všech domácností v 
Liberci. Sběr dotazníku bude ukončen k 20.5.2013 tak, aby získaný výsledek již mohl být 
prezentován na veřejném setkání dne 29.5.2013 od 17,00 hod. 
Vedle distribuce dotazníku prostřednictvím Zpravodaje  bude dotazník rovněž dostupný i na 
webu města, a to  jak v on-line podobě, tak i ve Wordu a dále bude přístupný v tištěné podobě 
na recepci MML.  
Dořešit ještě zbývá sběrná místa, která by měla být snadno dostupná občanům, protože jen tak 
lze dosáhnout slušné návratnosti vyplněných dotazníků.  
Pro podpoření zájmu veřejnosti je zvažována i soutěž pro ty občany, kteří se jmenovitě 
přihlásí k vyplněnému dotazníku – pokud se následně dostaví i na konání veřejného setkání, 
budou zařazeni do losování o ceny. 
Poté PhDr. Ing. Mička přistoupil k diskuzi nad jednotlivými otázkami v předloženém  návrhu 
dotazníku. Uvedl, že návrh již byl konzultován jak ze strany projektového týmu, tak i 
občanské poradní skupiny (zainteresované osoby), nyní je konečné projednání na komisi. 
Diskuze proběhla zejména k otázce č. 26 týkající se areálu letiště a to v tom  smyslu, zda ji 
v dotazníku zachovat či nikoliv - názor, že rozhodnutí v této věci by mělo učinit vedení města. 
 
 
ad 4. Hodnocení soutěže Motto  
 
Ing. Pavla Prášilová – v rámci vyhlášené soutěže bylo přijato 39 návrhů. Z proběhlého 
hlasování vyšlo jako vítězné motto č. 7. „Liberec – srdce severu Čech“.  
Komise doporučila, aby vítězné motto bylo používáno pouze v souvislosti s aktualizací 
strategie. 
 
 



 
 
Termín dalšího zasedání komise :  

20.5.2013 od 15,00 hod v zasedací místnosti č. 210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liberec dne : 18.4.2013         Ing. Tomáš  H a m p l   v.r. 
Zapsala :  Salomonová Dagmar                předseda komise      
    tajemnice komise 


