Zápis č. 7/2019
z jednání výboru pro rozvoj a životní prostředí
konané dne 25. 9. 2019

Přítomni: Ing. Tomáš Hampl – předseda, Bc. Zuzana Kocumová – místopředsedkyně, Mgr. Petr
Brestovanský, Ing. Karolína Hrbková, Ing. Michael Otta, Ing. Bc. Zuzana Wudyová, Ing. Vladimír
Zaplatílek, Mgr. Ibehejová Jana, Brodský Štěpán, Mgr. Ondřej Petrovský
Rezignovali (9.ZM): Ing. arch. Jiří Janďourek, Mgr. Antonín Ferdan, Jiří Bartoloměj Sturz
Pozvaní: Ing. Barbara Vítková
Předseda výboru Ing. Tomáš Hampl přivítal všechny přítomné na 7. jednání a zahájil zasedání výboru.
Výbor se sešel v počtu 10 členů a byl prohlášen za usnášení schopný.
Přítomní členové výboru souhlasili s navrhovaným programem a úpravou pořadí bodů jednání:
1. Harmonogram strategie ve vztahu k ITI + struktura strategie
2. Změna termínů zasedání výboru (původně bod č.5)
3. BIDELIN (systém sídelní zeleně) – představení projektu
4. Materiály předkládané na 8.ZM
5. Diskuze
Hlasování:
Pro: 9 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 1 hlasy

Výbor byl hned v úvodu předsedou informován o rezignaci členů výboru a to pana Janďourka, pana
Ferdana a pana Sturze.
Za všechny uvedené členy byly již nominování nový členové a to:
-Hana Zemanová
-Zdeněk Chmelík
-Mgr. Ondřej Bartůšek

1. Harmonogram strategie ve vztahu k ITI + struktura strategie
Členové výboru byli seznámeni s aktualitami v rámci procesu tvorby SR SML 2021+, a to:
1) Existence Manuálu (metodiky) pro tvorbu SR SML 2021+;
2) Manuál byl během léta projednán s náměstkem Němečkem a v rámci odboru strategického
rozvoje a dotací MML, a také s primátorem SML;
3) Manuál byl projednán na 15RM dne 10. 09. 2019 a byl schválen usnesením č.857/2019
4) Harmonogram tvorby SR SML 2021+ je plánován dle schváleného manuálu pro tvorbu takto:

Celkový harmonogram a jednotlivé fáze tvorby strategického dokumentu města:
Celkově je harmonogram projektu

05/2019 – 06/2021

Přípravné práce

05/2019 – 11/2019

Analytická část

07/2019 – 04/2020

Návrhová část

04/2020 – 12/2020

SEA

02/2020 - 07/2020
09/2020 – 04/2021

Implementační část

08/2020 – 12/2020

Připomínkování a zpracování finální verze 01/2021 – 05/2021
strategického dokumentu
Schválení zastupitelstvem SML a vydání Do konce 06/2021
dokumentu

V polovině r. 2020 bude současně připravován a v rámci jak interní pracovní skupiny, tak externích
pracovních skupin Akční plán pro r. 2021
Prozatím nejsme ve skluzu a držíme se předpokládaného časového plánu.
5) Na 15RM 10. 09. 2019 bylo dohodnuto, že bude vedení města průběžně informováno o
aktuálním stavu prací na strategie, a to v 1x měsíčně v rámci porad vedení;
6) Dne 16. 09. 2019 byly předány jednotlivým členům interní pracovní skupiny, tzv. SRL teamu,
jmenovací listiny (jmenování tajemníkem MML), SRL team se bude pravidelně scházet 1x
měsíčně před jednáním VO s tajemníkem MML;
7) Pro analytickou část máme celkem 3 analytiky (externí spolupráce na DPČ), kteří jsou již
zapojeni do analytické práce (p. Martin Havlík, p. Martin Chochola, p. Barbara Vítková);
8) Během prvních dvou týdnů měsíce října proběhnou dílčí konzultace (získání analytického
vhledu do problematiky, získání podstatných informací a podkladů pro analýzu, a také
společné provádění monitoringu stávající platné SR SML 2014-2020) s jednotlivými členy (VO)
SRL teamu, včetně jednání na ekonomickém odboru (ekonomický výhled města, atp.) –
aktuálně jsou domlouvány termíny konzultací;

9) S jednotlivými členy SRL teamu při konzultacích projednáváme také vznikající platformu
externích 4 pracovních skupin;
Pracovní skupiny jsou plánované takto (viz manuál):





P1 Vzdělávání, podnikání a zaměstnanost
P2 Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost
P3 Udržitelný rozvoj města
P4 Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch

V rámci P1 budou řešeny tyto rozvojové problematiky:



P1.1 Vzdělávání
P1.2 Podnikání, věda, výzkum, inovace

V rámci P2 budou řešeny tyto rozvojové problematiky:




P2.1 Sociální oblast
P2.2 Zdraví
P2.3 Bezpečnost

V rámci P3 budou řešeny tyto rozvojové problematiky:








P3.1 Kvalita života
P3.2 Bydlení
P3.3 Urbanismus a veřejný prostor
P3.4 Dopravní infrastruktura
P3.5 Technická infrastruktura
P3.6 Životní prostředí
P3.7 Kvalitní veřejná správa

Pracovní skupina P3 zaobírá širší problematiku, proto budou v rámci jednání tvořeny podskupinky.
V rámci P4 budou řešeny tyto rozvojové problematiky:





P4.1. Kultura
P4.2 Sport
P4.3 Volnočasové aktivity
P4.4 Cestovní ruch

10) Pro zapojení do činnosti v rámci externích pracovních skupin budou požádáni členové
z pracovních skupin při tvorbě aktuálně platné SR SML 2014-2020, se kterými byla dobrá
zkušenost a kteří se aktivně zapojili. Budou osloveny osoby na základě doporučení
jednotlivých členů SRL teamu (mají zkušenost při tvorbě resortních koncepčních dokumentů),
a na doporučení odb. rozvoje Libereckého kraje (v souvislosti s aktuálně připravovanou
Strategií rozvoje LK2021+ a vytvořených funkčních pracovních skupin zapojených do procesu
tvorby), dále osoby z jednotlivých výborů a komisí při SML a zastupitelé SML

11) Návrh harmonogramu jednání 4 externích pracovních skupin
Analytická část:




P1-P4 v 02/2020 – každá pracovní skupina zvlášť
P1-P4 v 03/2020 – každá pracovní skupina zvlášť
P1-P4 v 04/2020 – všechny pracovní skupiny společně, plus širší složení ve smyslu
připravované ITI Aglomerace Jablonec n. N. - Liberec

Návrhová část:




P1-P4 v 06/2020 – každá pracovní skupina zvlášť
P1-P4 v 09/2020 – každá pracovní skupina zvlášť plus současně řešen Akční plán pro r. 2021
P1-P4 v 12/2020 – společné projednání návrhové části i implementační části strategického
dokumentu

Připomínkové řízení:



P1-P4 v 03/2021 – každá pracovní skupina zvlášť
P1-P4 v 04/2021 – veřejné projednání – závěrečná konference

12) Nejen ITI Aglomerace Liberec – Jablonec n. N., ale i připravovaná SR SML 2021+ je
koordinována i s připravovanou Strategií rozvoje Statutárního města Jablonec n. N. (proběhly
2 koordinační schůzky. Nyní došlo k určitým politickým změnám v Jablonci n. N. a další
jednání bude, jakmile bude ustaven politický představitel pro strategické plánování města
Jablonec n. N.)
13) Tvorba SR SML2021+ bude navázána na aktuální krajskou strategii rozvoje (její projednání je
19. 11. 2019)
14) 30. 09. 2019 je organizován ze strany odboru strategického rozvoje a dotací MML seminář –
od 13:30 hod do 17 hod (pozvánku obdrželi všichni zastupitelé SML, VO MML, členové SRL
teamu a další osoby, které mají na starost koncepce města) – na programu semináře je
problematika MA21 a politika NSZM (lektor: pí. Diváková), problematika strategického
plánování a projektového řízení (lektor: p. Havlík), proces tvorby SR SML2021+ (lektorka: pí
Vítková) a dále je tímtéž odborem organizována v termínu 20.11.2019 od 17 hod Veřejné
fórum (i zde bude vyjma 10P v rámci MA21 veřejnost seznámena s procesem tvorby SR
SML2021+ a veřejnost bude vyzvána k možnosti participace a spolupráce na tvorbě
strategického dokumentu krajského města)
K tomuto bodu vznesl písemné připomínky člen výboru pan Otta. Viz. Příloha č.1

Výbor tuto informaci vzal na vědomí.

2. Změna termínů zasedání výboru
Na pokyn vzešlý z Porady vedení SML, bylo Výboru pro rozvoj a životní prostředí navrhnuta úprava
plánovaných termínů do konce roku 2019.
K danému bodu probíhala diskuze členů. Po projednání proběhlo hlasování k uvedenému návrhu.
Hlasování:
Pro: 10 hlasů
Proti: 0 hlasů
Zdrželo se: 0 hlasy
Výbor pro rozvoj a životní prostředí hlasovat PRO zachování původních termínů zasedání.
(příloha č.2)

3. BIDELIN (systém sídelní zeleně) – představení projektu
Projekt BIDELIN představuje hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré
infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína.
Projekt byl představen členkou výboru, paní Karolínou Hrbkovou. K danému bodu členové
s předstihem obdržely materiály seznamující je s tímto zajímavým projektem. Zároveň byla výboru
prezentace promítaná dataprojektorem.
Po ukončení prezentace proběhla krátká diskuze s otázkami na daný projekt a jeho problematiku.
Podklady pro prezentaci tvoří přílohu č.3 tohoto materiálu.

4. Materiály předkládané odborem strategického rozvoje a dotací do 8.ZM

-Informace o činnosti Výboru pro rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva města Liberec za I.pololetí
2019
- Podání žádosti o podporu projektu „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“
Oba materiály předkládané odborem byly informativního charakteru.
Výbor vzal předkládaný materiál na vědomí.

Návrh bodového programu na další zasedání výboru dne 16.10.2019:
-

Statut Dotačního fondu SML
Materiály předkládané odborem SR na 9.ZM

