STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

I N F O R M A C E č. 205/1
pro 1. zasedání zastupitelstva města 30.01.2020

Informace o postupu prací na Strategii rozvoje SML 2021+

Zpracoval:

Kumstová Monika, Mgr. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno: Michaela Maturová, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Barbara Steinzová, Mgr. - vedoucí oddělení rozvojové koncepce
Předkládá:

Zámečník Jaroslav, Ing., CSc. v. r. - primátor statutárního města Liberec

Důvodová zpráva
V průběhu roku 2019 započal odbor strategického rozvoje a dotací práce na tvorbě Strategie rozvoje
statutárního města Liberce 2021+. Pod vedením koordinátory Ing. Barbary Vítkové spolu s analytiky a
SRL teamem tvořeným všemi vedoucími odboru SML pokračují práce na strategii také v roce 2020.
V současné době je předpřipravena socioekonomická analýza území, na základě níž byla vytvořena
prvotní verze SWOT analýzy pro čtyři tematické oblasti:
Vzdělávání, podnikání a zaměstnanost:
 Vzdělávání


Podnikání, věda, výzkum, inovace

Sociální oblast, zdravotnictví a bezpečnost:
 Sociální oblast


Zdraví



Bezpečnost

Udržitelný rozvoj města:
 Kvalita života


Bydlení



Urbanismus a veřejný prostor



Dopravní infrastruktura



Technická infrastruktura



Životní prostředí



Kvalitní veřejná správa

Kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch:
 Kultura


Sport



Volnočasové aktivity



Cestovní ruch

Nadále pokračují schůzky SRL teamu, který má možnost připomínkovat vznikající dílčí výstupy.
Strategie rozvoje statutárního města Liberce 2021+ reflektuje i podněty zmíněné veřejností na veřejném
fóru, které se v Liberci konalo dne 20. 11. 2019. Na této akci byl taktéž představen průběh tvorby tohoto
strategického dokumentu a účastníci byli informováni o dalším postupu. Tím je v současné době
vytváření externích pracovních skupin, a to z řad odborné i laické veřejnosti. Celkem budou sestaveny
čtyři skupiny, zaměřené na výše uvedené tematické oblasti. V případě zájmu je možné se do těchto
skupin přihlašovat do 31. 1. 2020, a to kontaktem na paní Mgr. Moniku Kumstovou (e-mail:
kumstova.monika@magistrat.liberec.cz, tel.: 485 243 503) z oddělení rozvojové koncepce.
Pracovní skupiny se budou podílet na tvorbě jak analytické, tak návrhové části. Analytická část by tak
měla být dokončena v dubnu roku 2020. Jednání pracovních skupin bude probíhat dle níže uvedeného
harmonogramu v zasedací místnosti č. 11, budovy historické radnice, v čase 15.00–17.30 hod.
Výjimkou bude jednání pracovní skupiny P2 12. 2. 2020, které proběhne v zasedací místnosti č. 10,
historické radnice a společná jednání všech čtyř skupin (22. 4. a 9. 12. 2020), která se budou konat
v kavárně Pošta.

Předpokládaný harmonogram setkávání externích pracovních skupin:
Analytická část
(07/2019–04/2020)
5. 2. 2020
P1: Vzdělávání podnikání
4. 3. 2020
a zaměstnanost
22. 4. 2020 (společně P1 – P4)
12. 2. 2020
P2: Sociální oblast,
11. 3. 2020
zdravotnictví a bezpečnost
22. 4. 2020 (společně P1 – P4)
19. 2. 2020
P3: Udržitelný rozvoj
18. 3. 2020
města
22. 4. 2020 (společně P1 – P4)
26. 2. 2020
P4: Kultura, sport,
25. 3. 2020
volnočasové aktivity
22. 4. 2020 (společně P1 – P4)
a cestovní ruch
Pracovní skupina

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.

Návrhová část
(04-12/2020)
3. 6. 2020
9. 9. 2020
9. 12. 2020 (společně P1 – P4)
10. 6. 2020
16. 9. 2020
9. 12. 2020 (společně P1 – P4)
17. 6. 2020
23. 9. 2020
9. 12. 2020 (společně P1 – P4)
24. 6. 2020
30. 9. 2020
9. 12. 2020 (společně P1 – P4)

