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S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  
L I B E R E C  

 
1.  zasedání zastupitelstva města dne: 29.1.2015 

Bod pořadu jednání:       

Jmenování zástupce nositele IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou a jeho náhradníka 
v Regionální stálé konferenci a Národní stálé konferenci 

 

___________________________________________________________________________  

Zpracoval: Ing. Dana Štefanová, odd. rozvojové koncepce 

odbor, oddělení:                                                    odbor strategické koncepce a dotací 

telefon: 48 524 3502 

Schválil: vedoucí oddělení  

 vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák 

Projednáno: radou města 20.1.2015 

Poznámka:       
Předkládá: 

 

                     p. Tibor Batthyány, v.r. 

                     primátor Statutárního města Liberec 
 
                    Mgr. Jan Korytář, v.r.  

                    náměstek primátora     

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání       

s c h v a l u j e     

1. Zrušení usnesení ZM č. 256/2014 ve znění: 

„Jmenování zástupce IPRÚ Liberec-Jablonec nad Nisou a jeho náhradníka v Regionální stálé 
konferenci 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

jmenování Ing. Michala Vereščáka jako zástupce IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou v 
Regionální stálé konferenci a jmenování Ing. Dany Štefanové jako náhradníka zástupce IPRÚ 
Liberec- Jablonec nad Nisou v Regionální stálé konferenci“ 
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1. jmenování p. Tibora Batthyány, primátora města Liberec, zástupcem nositele IPRÚ 
Liberec – Jablonec nad Nisou v Regionální stálé konferenci Libereckého kraje  
s o u h l a s í   

2. se jmenováním Ing. Petra Beitla, primátora města Jablonec nad Nisou náhradníkem 
zástupce nositele IPRÚ Liberec-Jablonec nad Nisou v Regionální stálé konferenci 
Libereckého kraje 

 
s c h v a l u j e 
 

1. jmenování Mgr. Jana Korytáře, náměstka primátora města Liberec, zástupcem 
nositele IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou v Národní stálé konferenci  
s o u h l a s í   

2. se jmenováním JUDr. Ing. Lukáše Pletichy, náměstka primátora města Jablonec nad 
Nisou náhradníkem zástupce nositele IPRÚ Liberec-Jablonec nad Nisou v Národní 
stálé konferenci 
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D ů v o d o v á   z p r á v a 
___________________________________________________________________________ 
 
Regionální stálá konference (RSK) 
RSK zajišťuje naplňování cílů Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 ve správním 
obvodu kraje, s územní působností v jednotlivých krajích ČR. RSK je zřízena na principech 
partnerství, je složena ze zástupců regionálních, místních, městských a jiných orgánů veřejné 
správy, hospodářských a sociálních partnerů a subjektů zastupujících občanskou společnost a 
Agentury pro sociální začleňování. Relevantní výstupy RSK jsou poskytovány Národní stálé 
konferenci. 

Liberecký kraj vyzval v září 2014 Statutární město Liberec jako nositele Integrovaného plánu 
rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou (dále jen IPRÚ), aby oficiálně písemně 
jmenovalo jednoho zástupce a jednoho náhradníka jako člena Regionální stálé konference 
Libereckého kraje.  

Současně však vyzval i statutární město Jablonec nad Nisou. 

Zároveň v době výzvy však již Svaz měst a obcí na valné hromadě jmenoval zástupce za náš 
IPRÚ v RSK (v souladu se statutem RSK daným Ministerstvem pro místní rozvoj), ale města 
ani LK o tom neinformoval. 

Stalo se tak, že v této chvíli jsou tři verze jmenování zástupce nositele IPRÚ a jeho 
náhradníka v RSK LK: 

1. SML schválilo na mimořádné radě města 23.9. a následně v zastupitelstvu 25.9.2014 
za zástupce nositele IPRÚ v RSK Ing. Vereščáka a jako náhradníka Ing. Štefanovou. 

2. SMJNN souhlasilo se zástupcem nositele Ing. Vereščákem, ale schválilo v radě města 
jiného náhradníka- Ing. Habadovou z Jablonce nad Nisou. 

3. Nominace Svazu měst a obcí byla vázána k funkci primátorů a byli jmenováni: jako 
zástupce nositele IPRÚ v RSK Ing. P. Beitl a jako jeho náhradník Mgr. Rosenbergová-
primátorka SML. 

Protože Liberecký kraj zodpovědný za RSK nepřipouští, aby se jednání zúčastnilo více 
zástupců za jeden IPRÚ , byl na prvním jednání přítomen Ing. Beitl. 

Nyní jsme byli požádáni Svazem měst a obcí a Libereckým krajem, abychom sladili 
jmenování a narovnali stav. Přitom abychom vázali jmenování k funkcím primátorů měst a 
zároveň ctili již dohodnutý fakt v Memorandu o spolupráci n a přípravě IPRÚ, že nositelem 
IPRÚ je SML a tudíž zástupce nositele IPRÚ v RSK LK by měl být primátor Liberce a jeho 
náhradníkem primátor Jablonce nad Nisou. 

Návrh řešení: 
Regionální stálá konference 

1. Nejprve musíme zrušit původní usnesení ZM č. 256/2014 ve znění: 

„Jmenování zástupce IPRÚ Liberec-Jablonec nad Nisou a jeho náhradníka v Regionální 
stálé konferenci 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

jmenování Ing. Michala Vereščáka jako zástupce IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou v 
Regionální stálé konferenci a jmenování Ing. Dany Štefanové jako náhradníka zástupce 
IPRÚ Liberec- Jablonec nad Nisou v Regionální stálé konferenci“ 
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2. Jmenovat zástupce nositele IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou v RSK 

Libereckého kraje: p. Tibor Batthyány, primátor města 
3. Souhlasit se jmenováním náhradníka zástupce nositele IPRÚ Liberec- 

Jablonec nad Nisou v v RSK Libereckého kraje : Ing. Petr Beitl, primátor 
města (schvalovat jej bude ZM Jablonce n/N) 

 
Národní stálá konference (NSK) 
Současně byl nositel-Statutární město Liberec- vyzván Ministerstvem pro místní rozvoj, aby 
stanovil zástupce a náhradníka nositele IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou v Národní stálé 
konferenci. První jednání  NSK se koná již v lednu 2015. 
 
Národní stálá konference  
NSK přispívá k zajištění vzájemné provázanosti a koordinaci státu a regionů (územních 
partnerů) při implementaci integrovaných nástrojů a realizaci Dohody o partnerství pro 
programové období 2014-2020 a programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a 
investičních fondů. V Národní stálé konferenci jsou zastoupeny MMR (funkce předsedy NSK 
a sekretariátu NSK), MMR – Národní orgán pro koordinaci, jednotlivé Regionální stálé 
konference, nositelé Integrovaných nástrojů, zastřešující organizace územních partnerů, 
Agentura pro sociální začleňování a v roli stálých hostů (případně členů, pokud o to požádají) 
zástupci řídicích orgánů programů a v roli stálých hostů věcní gestoři prioritních os programů. 
NSK na základě podkladů od RSK a podkladů od nositelů integrovaných nástrojů navrhuje 
doporučení pro realizaci integrovaných nástrojů a realizaci územní dimenze v programech. 

Národní stálá konference 
 

1. Jmenovat zástupce nositele IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou v Národní stálé 
konferenci 

2. Souhlasit se jmenováním náhradníka zástupce nositele IPRÚ Liberec-Jablonec 
nad Nisou v NSK  

 
 
 
Tento materiál se bude projednávat i v zastupitelstvu Jablonce nad Nisou se stejnými jmény 
v lednu 2015. 
 
 

 


