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

Věc: Návrh na doplnění programu jednání zastupitelstva města č. 6
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/6 :     pracovní skupina pro Strategický plán města - pověření

Návrh usnesení:
ZM schvaluje:

● statut pracovní skupiny pro Strategický plán jako orgánu odpovědného zastupitelstvu města
● složení pracovní skupiny pro přípravu Strategického plánu rozvoje města (SPRM) Libčice nad Vltavou 

v obsazení:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..a ……………………….....

● práce na SPRM a činnost pracovní skupiny bude probíhat v souladu s metodikou MMR pro tvorbu plánů a 
rozvojových  dokumentů obcí (Program rozvoje obcí)

● odměnu členům pracovní skupiny ve výši ................. Kč pro koordinátora a ve výši .................... Kč pro člena.
 ZM pracovní skupině ukládá:

● zvolit ze svých řad koordinátora, který bude řídit práci skupiny a svolávat její jednání
● sestavit a schválit vlastní jednací řád
● předkládat na každém řádném jednání ZM zprávu o činnosti pracovní skupiny
● sestavit harmonogram zpracování SPRM

ZM pracovní skupinu pověřuje:
● úpravou zadání SPRM
● komunikací se zhotovitelem SPRM
● ve spolupráci s městským úřadem poskytováním a vyhodnocováním informací o území pro zpracování SPRM
● průběžným připomínkováním konceptu SPRM na základě projednání dílčích výstupů v pracovní skupině
● činnost skupiny bude probíhat v souladu s metodikou MMR pro tvorbu plánů a rozvojových  dokumentů obcí
● členové  pracovní  skupiny  mohou  v rámci  prací  na  SPRM  konzultovat  dílčí  části  dokumentu  s příslušnými

odbornými specialisty
ZM starostovi ukládá:

● do 10. 11. 2015 provést registraci města do elektronické Aplikace PRO zřízené na webu MMR.cz pro podporu
tvorby strategických dokumentů a umožnit členům pracovní skupiny přístup do této aplikace

ZM radě města ukládá:
● poskytnout  pracovní  skupině  kompletní  informace  o  dosavadním  postupu  prací  a  podkladech  poskytnutých

zpracovateli v termínu do 30. 10. 2015
● svolat 1. jednání pracovní skupiny nejpozději do 10. 11. 2015

Odůvodnění :
Pracovní skupina potřebuje mít pro svou efektivní práci, jejímž cílem je komplexní podpora a koordinace
přípravy vzniku strategického plánu města, jasný a funkční rámec činnosti. Proto navrhujeme vytvořit prvotní
pravidla, která tvoří základ pověření a budou pracovní skupině svěřena, ale současně budou nastaveny i
povinnosti, které musí skupina plnit vůči zastupitelstvu. Členové zastupitelstva města budou v konečné fázi
pořizování schvalovat finální dokument, proto musí být průběžně informováni o postupu prací a seznamováni
s dílčími výstupy.

V Libčicích, 12. října 2015
Předkládá: 
Luboš Harazin, v. r.
Tereza Nehasilová, v. r.
Petra Pelešková, v. r.
Ilona Ptáčková, v. r.


