Statut Komise pro rozvoj a strategické plánování
(KRSP)

I.
Zřízení komise
Komise pro rozvoj a strategické plánování byla zřízena usnesením Rady města Liberec
č.316/2012 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102 odst. 2, písmeno h.
II.
Složení komise
Členy komise pro rozvoj a strategické plánování (dále jen KRSP) a předsedu komise jmenuje
a odvolává Rada města Liberec na základě návrhů, které k projednání předkládá tajemník
Magistrátu města Liberec.
Počet členů komise stanovuje Rada města Liberec na 13.
Tajemníkem komise KRSP je pracovník odboru strategického rozvoje a dotací Magistrátu
města Liberec, který je do funkce jmenován tajemníkem Magistrátu města Liberec.
III.
Postavení a činnost komise
Komise je zřízena dle zákona o obcích jako iniciativní a poradní orgán Rady města. Svá
stanoviska a náměty předkládá komise prostřednictvím předsedy komise radě města.
Komise řídí proces strategického plánování.
Komise se schází vždy ke schválení určité etapy zpracování SP (volba komunikační strategie,
nastavení implementace strategie, zadání a schválení analytických materiálů, schválení vize a
globálních cílů, schválení rozvojových opatření, schválení aktivit v jednotlivých opatřeních,
schválení projektů, schválení dokumentu pro proces hodnocení vlivu Strategického plánu na
ŽP (SEA), zapracování případných připomínek v rámci procesu SEA, nastavení
implementace realizace).
Komise spolupracuje s Výborem pro rozvoj a územní plánování (dále jen Výbor).
Přednost ve věci strategie má však Komise, protože Výbor je založen dle statutu do
schválení nového územního plánu. Pak končí jeho činnost. Činnost Komise nekončí,
strategické plánování je nekončící proces. Stanoviska výboru ke strategickému plánu,
náměty na změny strategického plánu, upozornění na příležitosti, účinky, omezení a důsledky
změn či opatření a kontrola implementace schváleného strategického plánu a zajištění souladu
s měnícími se potřebami a příležitostmi je proto nutné podat písemně podepsané a schválené
předsedou výboru jako projednané a to na nejbližší zasedání Komise.
Názory, náměty a připomínky ostatních orgánů města (výborů zastupitelstva, rady města,
zastupitelstva města, komisí rady, osadních výborů, řídících výborů IPRM, Rady architektů
města Liberec a politických klubů) na strategii budou projednávány na základě písemné
žádosti jejich předsedů na nejbližší Komisi.
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Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů.
Komise je ze své činnosti odpovědná Radě města.

IV.
Financování činnosti komise, odměny členům
Prostředky na zajištění činnosti Komise jsou zabezpečovány z rozpočtu města Liberec. Za
hospodaření s nimi zodpovídá tajemník komise.
Členům Komise mohou být za jejich práci přiznány odměny v souladu s platnými právními
předpisy.

V.
Závěrečná ustanovení
Statut komise byl schválen usnesením Rady města Liberec č.316/2012 ze dne 17.4.2012.
Statut nabývá účinnosti ke dni 17.4.2012.
Změny ve statutu komise schvaluje Rada města.
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