
                Z á p i s    č.   8/13 

z jednání Komise pro rozvoj a strategické plánování dne 18.11.2013 

 

Přítomni :   

Členové komise: Ing. Tomáš Hampl, Ing. Jaroslav Morávek, Ing. Jiří Veselka MBA, 

Mgr. Ondřej Petrovský, Ing. Ivan Macháček 

Hosté:  Ing. Jiří Mejsnar,  Ing. Pavlína Prášilová Ph.D., Ing. Dana Štefanová 
 
 
 
Program  jednání komise : 
 

1. Prezentace návrhové části strategie – připomínky 

2. Návrh indikátorů  -  k seznámení 

3. Hodnocení priority cílů strategie 

4. Ostatní 

 

Přítomné přivítal Ing. Hampl, který uvedl, že komise se setkává po delší časové odmlce, aby 

byla seznámena s „Návrhovou části aktualizace strategie rozvoje SML 2014 – 2020“ na které 

se v posledních měsících pod vedením oddělení koncepce intenzivně pracovalo. 

Poté Ing. Hampl požádal o stručnou rekapitulaci dosud realizovaných kroků týkající se 

aktualizace strategie. Shrnutí průběhu nejvýznamnějších aktivit a činností na aktualizaci 

strategie města, počínaje veřejným setkáním v prosince 2012,  poskytl členům komise PhDr. 

Ing. Mička. Současně pak členy komise seznámil s kroky, které budou nyní následovat – 

představení strategie v komisích rady města a radě města a dále výborech zastupitelstva a 

zastupitelstvu města. Na toto bude navazovat tvorba akčních plánů (na 2 roky) a plán 

implementace strategie. 

 

Ad 1)  Prezentace návrhové části strategie – připomínky 
 
Materiál „Návrhová část aktualizace strategie rozvoje SML 2014 – 2020“ byl členům komise 

postoupen předem, společně s pozvánkou na jednání komise, aby členové komise měli 

možnost se s ním předem seznámit. 

Postupným procházením jednotlivých  návrhových části, tj. vize, globálních a strategických 

cílů včetně poskytnutí ústní informace o návrzích úprav ze strany  pracovních skupin,  bylo 

jednáno o následujících změnách : 

 

Vize  

Pracovní skupina Vzdělávání navrhla doplnit do vize i ZŠ 

Vzhledem k původní formulaci …Liberec město s prestižní vysokou školou… změněné 

návrhem prof. Nováka z TUL na kvalitní VŠ a posléze doplněné o kvalitní střední 

školy…,  kdy šlo o vyjádření města založeného na znalostní ekonomice…… 
 
Hlasování komise o předloženém návrhu : ZŠ nedoplnit - 5 hlasů,  ZŠ doplnit - 2 hlasy, zdržel 

se - 0. 

 

Strategické cíle  

Strategický cíl B. a C.  – komise byla požádána o přesun cílů, opatření a aktivit vytvořené 

pracovní skupinou Veřejný prostor ze  strategického cíle B. Kvalita života do 

strategického cíle C. Životní prostředí. Současně komise projednala názor, že název  



veřejné prostranství je výstižnější než veřejný prostor. Tuto změnu označení však  komise 

nedoporučila a pojmenování veřejný prostor tak zůstalo zachováno. 

Hlasování komise o přesunu veřejného prostoru z cíle B. Kvalita života do cíle C. Životní 

prostředí :  ano – 7 hlasů,  ne – 0 hlasů, zdržel se – 0 hlasů. Nové označení Strategický cíl C. 

Životní prostředí a veřejný prostor byl schválen. 
 
Strategický cíl A, specifický cíl O 7.4. -  návrh na doplnění aktivity  A 7.4.5 Podpora 

velkých sportovních mezinárodních akcí 

Investice do sportovní infrastruktury probíhaly již i v minulosti, je tedy žádoucí těchto 

investic využít a tím podpořit zvýšení prestiže města a ekonomických přínosů z cestovního 

ruchu a sportovních akcí (dosažení vícedenních pobytů účastníků akcí a fanoušku ve městě) 
 
Strategický cíl B, specifický cíl  4, O 4.1. 

Doplnit aktivitu (případně přeformulovat A 4.1.1)  podpora realizace potřebných investic a 

rozvoje Krajské nemocnice Liberec.  
 
Strategický cíl E, specifický cíl 2, O 2.3 

Vyzdvihnout - posunout v hierarchii,  aktivitu A 2.3.2 týkající se  Spolupráce s ERN a LK.  

(uplatňování principu partnerství a participace s cílem najít synerg. efekty …minimálně tedy 

vyzdvihnout jako opatření) 
 
Závěrem Ing. Štefanová uvedla, že připomínky a návrhy změn předloženého návrhu 

aktualizace strategie budou na oddělení rozvojové koncepce shromažďovány až do 

10.12.2013, kdy dojde k jejich uzávěrce a následnému zpracování. I ze strany členů komise je 

tedy možné do této doby ještě další připomínky a návrhy posílat. 

 

 

Ad 2. Návrh indikátorů - k seznámení 
 
Ing. Štefanová uvedla, že komise má před sebou kompletní návrh možných indikátorů ke 

sledování naplňování cílů strategie. Návrh sestavila členka PS MMR Indikátory pro budoucí 

období EU 2014-2020. 

Každý strategický a specifický cíl obsahuje sadu indikátorů a je na městě, které z nich si 

vybere. Podstatné pak je vybrat takové indikátory, aby obsahovaly ukazatele jak kvalitativní 

tak i kvantitativní, ale současně s tím pak i vybrat alespoň tři ukazatele udržitelného rozvoje 

(viz text 3. odstavce na straně 2). 

Dále je důležité si uvědomit, že musí být vybrán takový indikátor, kde je znám zdroj jeho 

ověření a jeho výchozí a cílová hodnota. Některé z vybraných indikátorů se budou muset 

prověřit z hlediska získání jeho hodnoty, např. zda se hodnota indikátoru nesleduje na 

některém odboru MML.  

Komise byla požádána, aby se s návrhem seznámila,  aby na příštím jednání komise byla  

připravena vybrat a doporučit indikátory pro radu města (max. 40). 

 

 

Ad 3) Hodnocení priority cílů strategie 
 
Členům komise byly rozdány formuláře s názvem „Které strategické a specifické cíle jsou 

z Vašeho pohledu prioritní“  a současně byli požádáni o jejich vyplnění, tj. označení priority 

(1.  nejvyšší – 5. nejnižší) dle vlastního uvážení u jednotlivých strategických a specifických 

cílů. 
 
Ing. Štefanová pak odpověděla na dotazy Ing. Morávka týkající se akčních plánů (zpracované 

na 2 roky, svůj význam mají např. při změně vedení města) a hodnocení SEA (vychází ze 



zákona, hodnotitelé jsou autorizované osoby. Může však proběhnout jen zjišťovací řízení 

s tím, že více není zapotřebí) 

 

 

Ad 4. Ostatní 
 
Ing. Hampl - informoval o záměru využití letiště Liberec. Po odstoupení náměstka Lukáše 

Martina byl požádán, aby zastoupil jeho funkci předsedy dočasně zřízení komise (ze dne 

23.4.2013). Na základě toho tedy vstoupil do jednání s Ing. Součkem, jednatelem 

CZECHVISION Holding, a.s. a vyzval jej, aby nejpozději do konce měsíce října 2013 

společnost připravila a dodala dokumenty, které byly městem požadovány. Vzhledem k tomu, 

že společnost nic nedodala a ani se v daném termínu neozvala, informoval Ing. Hampl paní 

primátorku. Vzhledem k nečinnosti společnosti se domnívá, že záměr je nereálný a navrhuje 

proto dočasně zřízenou komisi zrušit. 
 
Dále se Ing. Hampl dotázal,  

- zda má odbor nějaké podklady k připravované rekonstrukci Sokolovského náměstí. 

Dle jeho názoru by záměr rekonstrukce  náměstí měl být představen a projednán 

v komisi. 
 

- zda má odbor informace o materiálu týkající se využití areálu LVT, který údajně měla 

projednat rada města. Ing. Štefanová slíbila, že tuto informaci prověří.  

 

 

 

Předběžný termín dalšího zasedání komise :   16.12.2013 od 15,00 hod. 

 

 

 

 

 

Liberec dne : 19.11.2013         Ing. Tomáš  H a m p l   v.r. 

Zapsala :  Salomonová Dagmar                předseda komise      

    tajemnice komise 

 

 


