
                                      Z á z n a m 
 

ze 5.  setkání projektového týmu  konané dne 22.4.2013 
 
 
 

 
Místo        : budova MML, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1, zasedací místnost 10 
Přítomni: 
 
 
Omluveni : 

Bc. Kovačičin, pan Pěnička, pan Popp, paní Roncová, Ing. Franců, paní 
Fričová, Mgr. Kalous, Ing. Kopačíková, Ing. Rašín, Ing. Šilarová, Ing. 
Štefanová, Ing. Kolářová, Ing. Prášilová 
paní Burianová (na setkání zastoupena paní Sobotkovou) 

 

Program   jednání     : 1. rekapitulace přípravy dotazníku 
2. diskuse o formátu 3 veřejných akcí a to:  

fórum pro nestátní neziskové organizace, fórum pro 
podnikatele, setkání se zástupci parlamentu mladých a 
velké veřejné setkání s občany dne 29.5.2013 

3. Příprava analýzy aktérů  
 

Přítomné přivítala Ing. Štefanová a poté předala slovo PhDr. Ing. Mičkovi z firmy AGORA CE 
(komunikátor s veřejností). 
 
ad 1. rekapitulace přípravy dotazníku 

PhDr. Ing. Mička informoval o dalším vývoji dotazníkového šetření na kterém projektový tým 
spolupracoval na svém setkání dne 10.4.2013. Tentýž den, tj. 10.4.2013, byl návrh dotazníku 
projednán i se členy občanské poradní skupiny (zainteresované osoby). Setkání se účastnilo celkem 9 
členů, kteří rovněž uplatnili své názory a náměty. Po zapracování byl dotazník dále předložen  
Komisi pro rozvoj a strategické plánování, kde rovněž byly uplatněny drobné úpravy. Nyní se již 
dokončují poslední úpravy textu (úvodní slovo,…) a grafika dotazníku tak, aby byly dodrženy dané 
termíny, zejména pak termín distribuce dotazníku do jednotlivých domácností, tj. 6.5.2013. 

 
ad 2. diskuse o formátu 3 veřejných akcí a to: fórum pro nestátní neziskové organizace, 

fórum pro podnikatele, setkání se zástupci parlamentu mladých a velké veřejné 
setkání s občany dne 29.5.2013 

PhDr. Ing. Mička připravil podrobné podklady návrhů setkání se kterými byl projektový tým 
seznámen a současně členy projektového týmu vyzval k diskuzi – zpracované návrhy tvoří 
přílohu tohoto záznamu. 

Návrh fóra pro neziskové organizace  i návrh fóra pro podnikatele má navržen stejný formát, 
současně je doporučeno i jejich konání v průběhu jednoho dne. 

Ing. Štefanová – navrhla doplnit pozvánky na fórum pro podnikatele i pro zástupce TUL a 
VUTS (návaznost transferu výzkumu a vývoje do podnikání). 

Návrh setkání se zástupci parlamentu mladých bylo zpracováno ve variantě A a variantě B – 
výsledkem diskuze byl příklon k variantě A, což je obdoba veřejného setkání konané dne 
3.12.2012 (diskuze u stolů: definování problémů ve městě (simulace práce zastupitelů města) 
a následně analýza problému (práce expertů). 

Výstupem každého setkání by měla být volba priorit strategických oblastí rozvoje. 

 



Konání všech akcí, tj. fóra pro nestátní  neziskové organizace, fóra pro podnikatele, setkání 
se zástupci parlamentu mladých a velké veřejné setkání jsou uvažovány mimo budovu 
magistrátu, tj.  na „neutrální půdě“. 

 

ad 3. Příprava analýzy aktérů 

PhDr. Ing. Mička seznámil se strukturou přípravy aktérů, která sestává ze tří skupin : 

1. podílející se,  to jsou ti, kteří přímo ovlivňují /rozhodují  o strategii 

2. zainteresovaní, to jsou ti, kteří jsou rozhodováním ovlivněni, ale nemohou jej 
zpravidla přímo ovlivnit 

 
3. dotčení, to jsou ti, kteří nemají přímý vztah (spíše se navrhované aktivity odehrávají 

v jejich zájmovém území) 
 
Úkol pro členy projektového týmu :   
 
Seznámit se s aktéry všech tří skupin uvedených výše a doplnit  tyto skupiny případně o 
další návrhy aktérů. U každého takto  přidaného aktéra pak pokud možno uvést co 
nejvíce údajů (do jednotlivých sloupečků tabulky). Přidávané údaje prosíme zvýraznit. 
Současně uvítáme i případná doplnění sloupečků u stávajících aktérů jednotlivých 
skupin. 
Upravené tabulky skupin aktérů prosíme elektronicky předat v termínu do 30.4.2013 
(úterý) do 12,00 hod.  
Následně budou tyto doplněné návrhy postoupeny PhDr. Ing. Mičkovi ke konečnému 
zpracování. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Liberci dne  :      24.4.2013 

Zapsala  : Salomonová Ověřil  : Štefanová 
    

 


