
                Z á p i s    č.   5/13 

z jednání Komise pro rozvoj a strategické plánování dne 20.5.2013 

 

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

Petrovský, Ing. Ivan Macháček, prof. Ing. Ondřej Novák CSc., Ing. Jiří Mejsnar,  Ing. Martin 

Procházka,  Ing. Jaroslav Zámečník, Ing. Martin Procházka, Mgr. Michael Otta,   Ing. Martin 

Dušek,  Ing. Pavlína Prášilová, Ing. Michal Vereščák 
 
Nepřítomni :  Ing. Robert Korselt, Jan Čmuchálek, Ing. Dana Štefanová 
 
Hosté :  Ing. Jiří Rutkovský 

 
 
Program  jednání komise : 
 

1. prezentace služby car-sharing                      

2. rekapitulace uskutečněných akcí  (setkání s NNO, podnikateli, mládeží + průběh 

dotazníkového šetření)  a příprava veřejného setkání 28.5. 2013 (formát + role členů 

komise) 

3.  různé                                                             

 

Přítomné přivítal Ing. Hampl, předseda komise, který přítomné seznámil s programem jednání 

a požádal Ing. Miloše Matouška o prezentaci služby Car-sharing                     

 

 

ad 1. prezentace služby car-sharing   
   
Ing. Matoušek : car-sharing je služba, kterou lze přeložit jako sdílení auta více lidmi (auto 

napůl). Ve světě tato služba úspěšně funguje již řadu let (v Německu je registrováno 450 tis. 

klientů) v Česku je již 10 let nabízena Družstvem Auto napůl z Brna, které aktuálně disponuje 

12 auty a nyní tuto službu zavádí i v Liberci, kde prvním autem bude Škoda Octavia kombi, 

další auto by mělo následovat na přelomu roku a již nyní jsou pro něj zajišťováni klienti. 

V tomto roce připravuje družstvo i nový, profesionální systém předávání a otevírání aut přes 

čipové karty. 

Sdílení automobilu (pro 4  až 10 řidičů) se vyplatí zejména těm, kteří auto využívají pouze 

příležitostně. Z průzkumů vyplývá, že car-sharing  se nejvíce vyplatí řidičům, kteří najezdí 

ročně méně než 10 - 15 tisíc kilometrů. 

Výhodou car-sharing je zejména šetření finančních prostředků, jelikož se náklady na pořízení, 

opravy a běžný provoz rozdělí mezi více osob. Tento způsob dopravy je zároveň šetrný k 

životnímu prostředí a výhodný zejména ve městech, kde je častým problémem zahlcení 

automobily. Jeho další podpora a šíření by tedy mohlo pomoci řešit i neustálé problémy s 

nedostatkem parkovacích míst a přetíženými komunikacemi. 

Členové sdružení Auto napůl platí za užívání automobilu vratný roční poplatek 5000,-- Kč 

(jezdím málo) nebo 20000,-- Kč (jezdím hodně), k tomu měsíční poplatek ve výši 100,-- Kč. 

Za projeté kilometry se  pak platí 5,- až 7,- Kč/km. Projetá částka je hrazena prostřednictvím 

měsíčního vyúčtování. 

 



Potřebují-li členové automobil využít, rezervují si jej prostřednictvím online systému a 

následně vyzvednou na určeném místě. Povinností členů je vyplňování knihy jízd a 

zaznamenání zjištěných závad. 

V krátké diskuzi k této prezentaci se část členů komise  odmítavě vyjádřila k uvedené 

předpokládané podpoře ze strany města, která by měla spočívat ve vyhrazení parkovacích 

míst zdarma pro stanoviště vozidel car-sharingu a  v poskytnutí  slevy pro držitele ročních 

časových jízdenek DPMLJ, kteří budou  klienty car-sharingu. Zejména sleva kuponů MHD 

byla označena jako nesystémový krok (zvýhodnění jedné  malé skupiny obyvatel). 

               

ad 2.  rekapitulace uskutečněných akcí  (setkání s NNO, podnikateli, mládeží + průběh 

dotazníkového šetření)  a příprava veřejného setkání 28.5. 2013 (formát + role členů 

komise) 
 

PhDr. Ing. Mička představil zpracovaný návrh formátu a organizaci veřejného setkání 

k  aktualizaci strategie konané dne 28.5.2013 od 17,00 hod v jídelně Krajské nemocnice – 

podrobný návrh formátu a organizace veřejného setkání viz příloha. 

Od členů komise se očekává spolupráce spočívající v jejich účasti na veřejném setkání a to u 

jednotlivých stolů s občany s cílem získat co nejvíce autentických názorů, myšlenek a nápadů 

od obyvatel.  

V závěru večera proběhne slosování návratek z průzkumových dotazníků a výherci 

převezmou od zástupce města ceny (knihy o Liberci a keramické předměty). 

Na dotaz Mgr. Otty jak se bude se získanými  informacemi následně pracovat, PhDr. Ing. 

Mička ukázal příklady výstupů z jiných měst na kterých se společnost AGORA CE podílela. 
 
Dále PhDr. Ing. Mička  informoval o průběhu souvisejících akcí  a to  fóra pro podnikatele 

v úterý 14.5. 2013,  setkání se zástupci parlamentu mladých a fóra pro neziskové organizace 

ve středu 15.5.2013.  Největší zastoupení bylo na fóru pro neziskové organizace, nejmenší 

pak na fóru s podnikateli (14 účastníků). 

V současné době se zpracovávají konkrétní výstupy z těchto akcí, které budou představeny 

právě na veřejném setkání dne 28.5.2013. 

Ing. Prášilová požádala o udělení souhlasu komise připravit  podobnou akci ještě i se seniory 

– komise hlasovala a konání akce schválila. Současně komise doporučila projednat konání 

této akce s ředitelem komunitního střediska Kontakt, panem Michaelem Dufkem. 
 
Další informace byla poskytnuta k probíhající akci „průzkumový dotazník“, kde vyšly najevo 

nedostatky v jeho distribuci všem obyvatelům města.  Záležitost byla řešena i s Českou poštou 

a v současné době je zvažována  možnost opakování celé akce.  

Zpracování údajů z dosud  předaných dotazníků probíhá a první výsledky budou rovněž 

prezentovány na veřejném setkání dne 28.5.2013. 
 
 
ad 3.  různé  
 
Ing. Hampl informoval o výsledku projednání dvou bodů (budoucí využití Letiště Liberec a 

areálu Výstaviště Masarykova ul.), které jako předseda komise předložil radě města. 

Přesto, že oba materiály obsahovaly konkrétní návrhy usnesení, tak k areálu Výstaviště 

Masarykova ul. nebylo ze strany rady města  přijato usnesení vůbec a k Letišti jen jeho první 

část, kterým rada města vzala  postup, doporučený  Komisí pro rozvoj a strategické plánování, 

na vědomí. Práce komise tímto přístupem ze strany rady města postrádá smysl. 

Dle náměstka primátorky, Ing. Jiřího Rutkovského se jedná o malou součinnost  náměstka 

Lukáše Martina. 
 



V další diskuzi pak Ing. Hampl a Ing. Morávek  informovali členy komise o průběhu setkání 

radou města zřízené pracovní skupiny na Letiště Liberec ,jíž jsou členy. Výstupem tohoto 

prvního setkání je, že  náměstek Lukáš Martin, dohodne se společností Czechvison termín 

společné schůzky zástupců této společnosti s členy pracovní skupiny.  

 

 

 

 

Termín dalšího zasedání komise : 

17.6.2013 od 15,00 hod v zasedací místnosti č. 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberec dne : 22.5.2013         Ing. Tomáš  H a m p l   v.r. 

Zapsala :  Salomonová Dagmar                předseda komise      

    tajemnice komise 


