
                Z á p i s    č.   9/13 

z jednání Komise pro rozvoj a strategické plánování dne 16.12.2013 

 

Přítomni :   

Členové komise:  Ing. Tomáš Hampl, Ing. Jiří Veselka MBA, Ing. Jiří Korselt,  

                             Jan Čmuchálek, Mgr. Ondřej Petrovský, Ing. Ivan Macháček 

Omluveni :           Ing. Jaroslav Morávek 

 

Hosté:                   Ing. Jiří Mejsnar, Mgr. Michael Otta,  Ing. Pavlína Prášilová Ph.D., 

                              Ing. Dana Štefanová, Ing. Jiří Rutkovský 
 
 
 
Program  jednání komise : 
 

1. Indikátory měřitelnosti strategie rozvoje SML 2014 – 2020  -  užší výběr z navržených 

indikátorů 

2. Ostatní 

 

  

Ad 1)  Indikátory měřitelnosti strategie rozvoje SML 2014 – 2020  -  užší výběr 

z navržených indikátorů 
 
Indikátory byly členům komise postoupeny elektronicky ještě před jednáním komise. Složka 

zahrnovala návrh celkem 40 indikátorů, které komise postupně projednala. V průběhu jednání 

pak Ing. Prášilová  členy komise seznamovala i s návrhy a připomínkami uplatněné ze strany 

projektového týmu. Po dopracování návrhu indikátorů bude komise s výsledkem seznámena. 

Ze strany členů komise byl vznesen požadavek, aby pracovníci oddělení rozvojové koncepce  

zjistili, jaké měřitelné indikátory mají v jiných městech a s výsledkem seznámili členy komise 

na příštím jednání. 

 

 

Ad 2. Ostatní 
 
Ing. Hampl poskytl členům komise stručnou informaci : 

 k chystané proměně Sokolovského náměstí - rada města vzala na vědomí 

architektonické řešení navržené architektem Borisem Šonským. Současně byla 

revitalizace náměstí zadána jako semestrální práce studentům Fakulty architektury TU 

Liberec (termín 2/2014). S návrhy nové podoby Sokolovského náměstí bude komise 

pro rozvoj a strategické plánování seznámena, 

 k bývalému areálu LVT a Rybářské bašty – rovněž projednáno v radě města kdy 

výstupem je úkol připravit výběrové řízení (vzorové řešení pro případné další 

objekty). 

 

Ing. Rutkovský se dotázal Mgr. Michaela Otty na připravovanou konferenci, zaměřenou na 

setkání s generálními sekretáři Rady pro fondy Společného strategického rámce v lednu 

příštího roku na KU LK.  

Mgr. Otta – konference je naplánována na 15.1.2014, v přípravě jsou pozvánky na tuto 

konferenci. Rada pro fondy Společného strategického rámce, jejímž hlavním úkolem bude 

zajišťovat koordinaci podpory z evropských fondů se strategickými dokumenty vlády i EU si 

ke své práci zřídila pracovní skupiny v jejichž čele stojí generální sekretáři. Právě tito 

generální sekretáři budou na konferenci přítomni, aby zodpověděli dotazy a příp. poradili. 



Jedná se o tyto generální sekretáře : 

Ing. David Sventek, MBA vedoucí generální sekretář a generální sekretář pro integrovaný  

                                            rozvoj území 

PhDr. Miroslava Kopicová, generální sekretář pro konkurenceschopné podniky, výzkum,  

                                            inovace, efektivní veřejnou správu, zaměstnanost a vzdělávání 

Ing. Jan Vitula, generální sekretář pro trh práce a vzdělávání a boj s chudobou 

Ing. Petr Moos, CSc., generální sekretář pro páteřní infrastrukturu (pro dopravu a životní  

                                   prostředí). 

 

 

 
 
Předběžný termín dalšího zasedání komise :   20.1.2014 od 15,00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

Liberec dne : 19.12.2013         Ing. Tomáš  H a m p l   v.r. 

Zapsala :  Salomonová Dagmar                předseda komise      

    tajemnice komise 

 

 


