
 

 

Rada města Libčice nad Vltavou 
Nám. Svobody 90 
252 66 Libčice nad Vltavou 

 
Věc:  Návrh na doplnění programu jednání zastupitelstva města č. 5 
V souladu s § 82 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a Jednacím řádem zastupitelstva Libčice nad Vltavou, 
předkládáme tento návrh na doplnění programu jednání zastupitelstva města: 
 
Bod xx/xx : Strategický plán města Libčice nad Vltavou– pracovní skupina se zastoupením veřejnosti 

Návrh usnesení :  
Zastupitelstvo města souhlasí s vytvořením pracovní skupiny pro připomínkování a přípravu veřejného 
projednání Strategického plánu města Libčice nad Vltavou. Pracovní skupinu budou tvořit zástupci všech 
volebních subjektů a na základě veřejné výzvy i zástupci společenských a sportovních organizací, 
podnikatelských subjektů a veřejnosti. Zveřejnění výzvy k účasti v pracovní skupině zajistí městský úřad na 
webových stránkách města. 

Odůvodnění : 
V souvislosti s usnesením RM č. 8/17-2015 předkládáme návrh na vznik podpůrného subjektu, jehož úkolem 
bude aktivně komunikovat se zpracovatelem strategického plánu, předávat mu připomínky ke konceptu 
dokumentu a spolupracovat na projednání strategického plánu v zastupitelstvu města. Domníváme se, že 
projednání a připomínkování takto významného strategického dokumentu je pro jeho budoucí 
dlouhodobou platnost, stabilitu stanovených vizí i směr rozvoje města klíčové a nelze v tomto procesu 
opomenout názor veřejnosti, stejně jako nelze vynechat veřejnou diskusi nad prioritami dalšího rozvoje 
města a možnostmi a způsoby jejich naplnění. Jsme přesvědčeni, že vznik komise RM pro strategický plán 
není dostatečným krokem k projednání strategického dokumentu, protože názorová hladina tak zůstane 
pouze v rovině volebních subjektů v zastupitelstvu. 
Jsme přesvědčeni, že pro vznik kvalitního strategického dokumentu je veřejná diskuse za účasti zástupců 
veřejnosti a institucí ve městě (kultura, vzdělávání, sport, apod.) nezbytná. Starosta města na posledním 
jednání zastupitelstva č. 4 konstatoval, že v případě zájmu zřídí pracovní skupinu pro Strategický plán města 
Libčice nad Vltavou, proto jsme přesvědčeni, že tento návrh nalezne napříč zastupitelstvem podporu. Náš 
návrh je v souladu se stanoviskem zastupitelů za spolek LOS ze dne 15. 2. 2015, které bylo zasláno radě 
města vzápětí poté, co tato zadala zhotovení SP bez  konzultace jeho rozsahu se zastupitelstvem. 
 
V Libčicích, 23. června 2015  
        Za Libčický občanský spolek LOS 
        Luboš Harazin 
        Tereza Nehasilová 
        Petra Pelešková 
        Ilona Ptáčková 


