Zápis č. 4/2020
z jednání výboru pro rozvoj a životní prostředí
konané dne 17. 6. 2020

Přítomni: Zdeněk Chmelík – předseda, Mgr. Petr Brestovanský, Ing. Michael Otta, Ing. Vladimír
Zaplatílek, Bc. Zuzana Wudyová, Mgr. Ibehejová Jana, Mgr. Ondřej Bartůšek, Štěpán Brodský, Hana
Zemanová a Lumír Vadovský.
Omluveni: Bc. Zuzana Kocumová, Mgr. Ondřej Petrovský
Neomluveni: Ing. Karolína Hrbková
Pozvaní/hosté: Ing. Michaela Maturová – vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Ing. Radka Loučková Kotasová – náměstkyně primátora
Ing. Barbara Vítková – koordinátorka Strategie SML 2021+
Mgr. Jiří Šolc – náměstek primátora

1. Úvod
Předseda výboru pan Zdeněk Chmelík přivítal všechny přítomné na 4. zasedání v roce 2020.
Výbor se sešel v počtu 10 členů a byl prohlášen za usnášení schopný.

V úvodu zasedání předseda pan Chmelík navrhl ověřovatelku zápisu paní Zemanovou.
Hlasováním byl návrh přijat.
Hlasování:
Pro: 8 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 2 hlas
Přítomní členové výboru souhlasili s navrhovaným programem jednání:
1. Úvod – p. Chmelík
2.

Průběžná informace o zpracování rozvojové strategie města 2021+ - pí. Vítková

3. Materiály předkládané na 6. ZM – pí. Maturová
- Podání žádosti o podporu projektu „Mateřská škola Ostašov – retenční nádrž“
4. Diskuze

2. Průběžná informace o zpracování rozvojové strategie města 2021+
Pí. Vítková – koordinátorka Strategie SML 2021+
Při zpracování Strategie rozvoje statutárního města Liberec pro období 2021+ je postupováno dle
postupových kroků, které jsou popsány v Manuálu pro tvorbu strategie. Manuál byl samosprávným
orgánem města schválen v září 2019.
Základními splněnými milníky jsou:


Vytvoření interní i externí organizační struktury - platformy pro tvorbu strategie;



Semináře pro interní pracovníky i pro zastupitele města na téma strategické plánování a MA21;



Provedený monitoring stávající platné strategie a všech sektorových koncepčních dokumentů;



Realizované konzultace analytiků na jednotlivých odborech MML;



Sběr analytických podkladů;



Sestavení prvotních SWOT analýz;



Práce se stakeholders v rámci čtyř veřejných pracovních skupin (dále jen VPS);



Dotazníkové šetření a jeho vyhodnocení;



Rozpracování SWOT analýz – verzování SWOT na základě práce s VPS;



Sběr připomínek a podnětů ke SWOT analýze – jejich zapracování a vypořádání připomínek.

Původně byly VPS v rámci analytické tvorby dokumentu naplánovány na období měsíců 02-04/2020.
první vlna jednání proběhla v 02/2020. Další rozpracované SWOT analýzy měly být projednány se členy
jednotlivých VPS v rámci druhé vlny projednání v 03/2020 a společné projednání se mělo konat 22. 04.
2020. Náš plán nám nabourala koronavirová krize. Nebylo možné dle původního harmonogramu
organizovat VPS. Situaci jsme řešili e-mailovou korespondencí, telefonicky, a prostřednictvím sběru
podnětů a připomínek od členů VPS. Aktuálně jsou k dispozici zapracované podněty do SWOT analýz a
tyto jsou průběžně projednávány se členy SRL teamu. Od 11. 05. 2020, po rozvolněných opatřeních a
otevření úřadu, jsou sjednávány naším analytickým týmem průběžné konzultace s jednotlivými členy
SRL teamu, aby byly finálně dotvořeny SWOT a odsouhlaseno vypořádání připomínek před tím, nežli
bude řešeno jako zpětná vazba s veřejností, která se do procesu tvorby zapojila. Zároveň je zapotřebí
„ošetřit“ stávající analýzu ve smyslu sběru informací souvisejících s předpokládaným/očekávaným
dopadem způsobeným COVID19. Veškerá analytická šetření proběhla tzv. v období „před COVID19“.
Při zpracování Strategie rozvoje statutárního města Liberec pro období 2021+ se dostáváme do finální
části analytické fáze tvorby koncepčního dokumentu. V pondělí 01. 06. 2020 byl aktuální stav
zpracování strategického dokumentu projednán v rámci interní pracovní skupiny MML (SRL team).
Vedení města bylo o postupu prací a upraveným harmonogramem naposledy informováno dne 08. 06.
2020.
Interně (MML, SRL Team) byly dohodnuty potřebné finální práce před projednáním dokumentu se
zástupci z řad laické i odborné veřejnosti, kteří se zapojili do spolupráce na strategie ve čtyřech
tematických veřejných pracovních skupinách (dále jen VPS).
Aktuálně jsou připraveny SWOT analýzy (celkem 15 dílčích SWOT), dokumenty související
s vypořádáním všech vzešlých připomínek a podnětů ke SWOT analýzám, hodnotící zpráva o
provedeném dotazníkovém šetření a dílčí textová část sociálně ekonomické analýzy. Na členy VPS

budou všechny tyto podklady směřovány po 15. 06. 2020 (nejpozději 17. 06. 2020) tak, aby měli
dostatek času dokumenty si projít a připravit si případná svá doplnění, na která bude ještě prostor dne
24. 06. 2020, kdy plánujeme uskutečnit setkání všech členů VPS, aby měli možnost dostat ucelenou
informaci o aktuálním stavu tvorby koncepčního dokumentu v celém rozsahu řešených témat (ne
pouze té jedné konkrétní pracovní skupiny, ve které byl každý z účastníků aktivně zapojen).
Co nás čeká v nejbližší době (06-08/2020)?


Do 14. 06. 2020 – Konečné konsolidované verze SWOT analýz za 4 PS;



24. 06. 2020 – Projednání analytické části dokumentu s VPS;***



Do 31. 07. 2020 – Konsolidace výstupů a dokončení analytické části;



Během srpna 2020 – Distribuce výsledků analytické práce, definování vize SML včetně
strategických a specifických cílů pro období 2021+ (na 10 let), a naplánování dalšího
postupu prací na návrhové části. Práce na AP 2021-2022.

***
Organizace červnového jednání s VPS:


Na jednání VPS 24. 06. 2020 (od 15:00 hod do 18:00 hod) budou zřejmě využity
s ohledem na počet potvrzených účastníků prostory Kavárny Pošta (je možné
organizačně zvládnout v několika saloncích).



Akci bude moderovat p. David Jelínek.



Vhodné je pozvat TV, příp. jiná další media pro marketing a osvětu tvorby strategie.



Vhodné je pozvat p. hejtmana Libereckého kraje (řešíme analýzu krajského a zároveň
největšího města LK).



Akce bude rozdělena do třech bloků:
1) Úvodní proslov (p. primátor J. Zámečník, paní náměstkyně R. Loučková
Kotasová, VO M. Maturová, koordinátorka B. Vítková) a společná prezentace
analytické části (60 min, z čehož pro každý problémový okruh je vyhrazen čas
10 min, tzn. 4x10 min a tomu předcházející zdravice p. primátora a paní
náměstkyně, VO M. Maturové a úvodní informace koordinátorky strategie);
2) Organizace 4 kulatých stolů (45 min kmenoví účastníci, a následně 30 min
rotace);
3) Prezentace SWOT – pouze změnových výroků a závěry (25 min).

K danému bodu jednání vznesl připomínky člen výboru pan Otta (připomínky viz níže). Na
připomínky budou po datu 24.6.2020 zaslány kompetentní odpovědi ze strany koordinátorky
projektu.

Připomínky pan Otta:
Materiál týkající se Strategie rozvoje SML pro období 2021+
1) Dle schváleného Manuálu pro tvorbu strategie měly být v rámci „Přípravných prací“ mimo
jiné zpracovány také části „Identifikace finančních zdrojů (SML, LK, ČR, EU)“ , „Komplexní

2)

3)
4)

5)

ekonomická analýza SML“ a „Sestavení komplexní databáze projektů“. Chtěl bych se zeptat,
zda toto zpracováno bylo a pokud ano, tak bych rád tyto výstupy viděl. Šlo by to?
Dle schváleného Manuálu pro tvorbu strategie měly být v rámci „Analytické části“ mimo jiné
zpracovány také části „“Prostředí a očekávaný budoucí vývoj“, „Vývoj při tzv. nulové variantě“
a „Souhrn výsledků klíčových analýz“. Chtěl bych se zeptat, zda toto zpracováno bylo a pokud
ano, tak bych rád tyto výstupy viděl. Šlo by to?
V zaslané prezentaci se na slidu 5 píše o „Zavedení systému zdůvodňování projektů“ a
„Nastavení systému rychlé reakce“. Rád bych se o těchto systémech dozvěděl bližší informace.
V zaslané prezentaci se na slidu 18 píše, že bude realizována aktivita „Specifikace opatření
s možným objemem financování na celé programové období“. Rád bych se o způsobu
zpracování této aktivity dozvěděl bližší informace.
Bylo by možné obdržet pracovní verze těch 15 SWOT analýz?

3. Materiály předkládané na 6. ZM
pí. Maturová
- Podání žádosti o podporu projektu „Mateřská škola Ostašov – retenční nádrž“
Na základě projektového námětu č. 160728 byla vypracována žádost o podporu k projektu „Navýšení
kapacit MŠ Pastelka“, která byla na základě usnesení č. 1136/2018 ze dne 2. 10. 2018 podána do
individuální výzvy č. 88 IROP - Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. Cílem projektu je
navýšení kapacity mateřské školy v liberecké části Ostašov, Švermova 100, která je odloučeným
pracovištěm Základní školy a Mateřské školy Ostašov, Liberec, příspěvková organizace. Předmětem
stavebních prací je rekonstrukce stávající budovy mateřské školy a výstavba nového pavilonu. Budou
zrekonstruovány a nově provedeny inženýrské sítě, rekonstrukce kanalizačních přípojek včetně
vybudování retenční nádrže. V objektu bude zajištěna bezbariérovost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
V IROP jsou výdaje na vybudování retenční nádrže nezpůsobilé. Odbor strategického rozvoje a dotací
podá žádost o dotaci na nezpůsobilé výdaje související s vybudováním retenční nádrže a dešťové
kanalizace do 144. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životního
prostředí 2014 – 2020.
Celkové náklady na vybudování retenční nádrže činí 2,3 mil. Kč vč. DPH.
Finanční podporu na způsobilé náklady z OPŽP lze získat následovně:
- max. 85 % dotace OPŽP - tj. 1,9 mil. Kč;
- min. 15 % spoluúčast SML - tj. 0,4 mil. Kč.
Předpokládané datum ukončení stavebních prací v projektu je únor 2021.
Výbor bere předkládanou informaci na vědomí.

6. Diskuze
Bez diskuze

Další zasedání výboru bude probíhat dne 26.8.2020

