Zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Libereckého kraje
za období : 1. 9. – 30. 9. 2012
ČÍSLO
CESTY

TERMÍN
CESTY

ÚČASTNÍCI

MÍSTO POBYTU

NÁKLA
DY LK
(v Kč)

75/2012

25.- 26. 9. 2012

Ing. Eva Hajflerová

Německo, Annaberg

3 234, Kč

80/2012

9. 9. 2012

Polsko Dzirdzoniów

0,00

83/2012

4. 9. 2012

Květa Šírová
Kristýna Procházková
Mgr. Michael Otta

Německo, Dresden

448, Kč

84/2012

19. 9. 2012

Ing. Karel Pop
Ing. Luboš Beran

Německo, Cunewalde

86/2012

22.-23.2012
17. – 21. 9. 2012

Řidič
Ing. Jan Klíma,
Ing. Anna
Matoušková,
Ing. Jana Štancíková,

Německo, Frankfurt
Belgie, Brusel

448,- Kč
448,- Kč

2 751,- Kč
19 834,- Kč
19 834,- Kč
20 160,- Kč
19 834,- Kč

Přínos ZPC
Česko-saský Monitorovací výbor Programu Cíl 3/Ziel 3 doporučil na zasedání
v Annaberg- Buchholz dne 26. září 2012 ke schválení dalších 14 přeshraničních
projektů se zaměřením na dopravu, vzdělávání, kulturu, hospodářství, cestovní
ruch i životní prostředí. V rámci Pro-gramu Cíl 3/Ziel 3 tak budou realizovány
projekty s celkovými náklady přibližně 17,4 milionů eur, které získají příspěvek
Evropské unie ca. 14,8 milionů eur. Od zahájení programu v srpnu 2008 bylo k
realizaci schváleno již 190 projektů. Na území Libereckého kraje se budou
realizovat projekty Lubahn, Realizace významných železničních zastávek na
trati Liberec-Zittau-Varnsdorf-Seifhennersdorf, Iniciativa historické tramvaje,
Aquamundi, které byly na tomto zasedání schváleny.
zrušeno
Cílem jednání bylo projednání přepracovaného návrhu socioekonomické
analýzy, která by měla sloužit jako základ pro tvorbu nového přeshraničního
operačního programu. Mgr. Otta zastupuje v této pracovní skupině nejen
Liberecký kraj, ale i ostatní kraje na společné hranici (Karlovarský + Ústecký).
V rámci jednání byl projednán způsob vypřádání připomínek krajů z jednání
10.7.2012. Mgr. Otta prezentoval nespokojenost krajů s dosavadním postupem
prací a dosaženými výsledky. Znovu byly zopakovány zásadní připomínky
krajů a dalších institucí k jednotlivým kapitolám. V současné době je analýza
stále velmi povrchní a vyžaduje celkové přepracování.
V rámci předchozích jednání pracovní skupiny EUREX – lesy, zabývající se
lesnickými problémy zemí Euroregionu Nisa, byla dohodnuta exkurze do
oblasti okresů Görlitz a Bautzen pro lesníky z české a německé části
Euroregionu Nisa. Exkurze se týkala problematiky lesního hospodářství a
povrchového dobývání nerostných surovin. Zde konkrétně odlesnění z důvodů
dobývání hnědého uhlí a následně, po ukončení těžby, lesnická rekultivace
tohoto území. Dalším bodem exkurze byla prezentace praktických ukázek
jednotlivých pěstebních a obnovních zásahů v porostech borovice a dubu.
Servis paní náměstkyně
Ve dnech 17. – 21. 09. 2012 se uskutečnila pracovní cesta níže uvedených
zaměstnanců Krajského úřadu LK (dále jen zaměstnanci) do Bruselu, jejímž
předmětem bylo seznámení se s praktickou činností zastoupení Libereckého
kraje v Bruselu a s vybranými činnostmi evropských institucí a to i
v návaznosti na příslušnou odbornost zaměstnanců. Součástí zahraniční

Mgr. Zdeněk Valášek,
Miroslav Hojný
Bořivoj Pohl,
Milan Kulhánek,

19 834,- Kč
19 834,- Kč
21 674,- Kč

pracovní cesty byla mj. návštěva Evropského parlamentu, Evropské komise a
Výboru regionů, kde se zaměstnanci zúčastnili plánované konference na téma
transevropské dopravní sítě, ekonomická podpora, rozvoj a udržitelnost,
seminářů k řízení udržitelného urbanistického rozvoje a role evropských
regionů a měst v ekonomice. Z iniciativy a za podpory vedoucího zastoupení
Libereckého kraje v Bruselu pana Lukáše Vorla se dále uskutečnila pracovní
schůzka s asistentem poslance Evropského parlamentu pana Hynka Fajmona.
Stěžejním motivem zahraniční cesty bylo seznámit zaměstnance s veškerými
činnostmi vykonávanými a realizovanými v rámci zastoupení Libereckého
kraje v Bruselu a to zejména v praktické rovině, způsob nastavení
organizačních a administrativních procedur, jednání, časových harmonogramů
apod. V sídle jednotlivých evropských institucí měli zaměstnanci možnost vidět
a seznámit se s činnostmi Evropského parlamentu, Evropské komise a Výboru
regionů, konkrétně se účastnili vybraných konferencí a seminářů ve Výboru
regionů na témata věnované rozvoji transevropským dopravním sítím, jejich
ekonomické podpoře a udržitelnosti, řízení udržitelného urbanistického rozvoje
a role evropských regionů a měst v ekonomice. Pro poznání činností,
organizování a administrace agendy EU přispěly i neformální schůzky a
pracovní diskuse s asistentem europoslance za Českou republiku mj. i v
prostorách zastoupení LK.
Zahraniční pracovní cesta umožnila zaměstnancům fyzicky poznat a klást
bezprostřední dotazy ke všem činnostem týkající se každodenní i koncepční
práce a angažovanosti zastoupení Libereckého kraje v Bruselu, zaměstnanci
měli možnost získat podrobný a ucelený přehled o jednotlivých evropských
institucích vykonávající činnosti v Bruselu. Důležitým aspektem byl celkový
pohled a vnímání kontextu fungování, projednávání a administrace tvorby
jednotlivých právních předpisů, které vznikají právě na evropské úrovni. Pro
zjištění neformálního názoru jednotlivých evropských institucí na jednotlivé
oblasti, strategii rozvoje nebo dalšího směřování prostřednictvím koncepčním
materiálů nebo přímo závazných právních norem je činnost zastoupení LK
v Bruselu žádoucí. Jde o informace, názory a postoje, ke kterým je důležité
„mít přístup“, účastnit se těchto jednání a případně pozitivně ovlivňovat
případná budoucí rozhodnutí, které mohou mít pozitivní dopad i na náš region
nebo území České republiky. Tento možný pozitivní vliv bude možné mj.
prosazovat zejména při klíčovém sestavování následujícího programovacího
období EU v letech 2013 až 2020.
Všichni zaměstnanci, kteří se zahraniční pracovní cesty zúčastnili, jednoznačně
ocenili možnost reálně a fyzicky se seznámit s jednotlivými zástupci
vykonávajícími agendu realizovanou v EU, být přítomni v jednotlivých
institucích a mít možnost konzultací a rozhovorů s jednotlivými zástupci
působícími přímo v Bruselu. Pokud by podobné konzultace v Bruselu mohly
pokračovat i v následujícím období, určitě by jej ocenili i ostatní zaměstnanci,
neboť jejich nesporným přínosem je rozšíření povědomí, praktické setkání se
s evropskou politikou a fungováním evropských institucí a dále by tímto mohla
být vyjádřena i podpora aktivit zastoupení LK při prosazování názorů a zájmů
Libereckého kraje v rámci společné evropské regionální politiky.

90/2012

9. 10. 2012

Ing. Viktor Liška

Německo, Leipzig

451,- Kč

Jednalo se o úřední jednání před 1. komorou pro zadávací řízení Svobodného

Ing. Monika Šulcová

451,- Kč

státu Sasko (dále jen „komora pro zadávací řízení“) za účasti zástupců
zadavatelů výběrového řízení na provozovatele spěšných vlaků na mezinárodní
železniční trati Liberec – Hrádek n.N. – Zittau (– Dresden) pro období od
jízdního řádu 2014/2015, a to odborných pracovníků Libereckého kraje,
Účelového sdružení Dopravní svaz Horní Lužice – Dolní Slezsko (dále
„ZVON“), Dopravního svazu Horní Polabí (dále „VVO“) a společného
právního zástupce ZVON a VVO Dr. Thomase Stockmanna, a zástupců
navrhovatele, dopravce DB Regio.
Návrh na přezkum výše uvedeného výběrového řízení ke komoře pro zadávací
řízení předložil uchazeč – německý dopravce DB Regio (dceřiná společnost
národního železničního dopravce Deutsche Bahn – DB). Ústnímu jednání před
zadávací komorou předcházela možnost písemného vyjádření a předložení
stanovisek účastníků řízení, poté komora pro zadávací řízení pozvala účastníky
řízení na jednání konané dne 9. 10. 2012 ve svém sídle v Lipsku. Vzhledem k
tomu, že objednatelé se dohodli a zavázali postupovat ve věcech společného
zadávacího řízení jednotně, nebyla nutná přítomnost zvláštního právního
zástupce pro LK; účast odborných zástupců Libereckého kraje byla podmíněna
výhradou dodatečného schválení případně přijatých rozhodnutí v orgánech LK.
Navrhovatel DB Regio napadl výběrové řízení ve dvou bodech, a to z hlediska
správnosti zvoleného právního rámce, dle kterého bylo vyhlášeno uvedené
mezinárodní výběrové řízení (zda nedochází k porušení národního německého
spolkového zákona) a dále z důvodu nedostatečné lhůty pro vypracování
nabídek pro takto komplexní zadání. Obě strany přednesly své argumenty, svůj
náhled na posouzení záležitosti přednesla i předsedkyně komory pro zadávací
řízení.
Na základě všech doložených skutečností je komora pro zadávací řízení
povinna vydat rozhodnutí o předloženém návrhu do 19. 10. 2012.

Zahraniční pracovní cesty členů Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje
za období : 1. 9. – 30. 9. 2012
ČÍSLO
CESTY

TERMÍN
CESTY

2/2012

19. 9. 2012

2/2012

20. 9. 2012

75/2012

25. – 26. 9. 2012

ÚČASTNÍCI
Mgr. Stanislav Eichler
Mgr. Stanislav Eichler
RNDr. Vít Příkaský

MÍSTO POBYTU
Belgie, Brusel
Belgie, Brusel
Německo, Annaberg

NÁKLA
DY LK
(v Kč)
0,00
0,00
1 316,- Kč

Přínos ZPC
Zasedání komise Ecos
Zasedání komise Enve
Česko-saský Monitorovací výbor Programu Cíl 3/Ziel 3 doporučil na zasedání
v Annaberg- Buchholz dne 26. září 2012 ke schválení dalších 14
přeshraničních projektů se zaměřením na dopravu, vzdělávání, kulturu,
hospodářství, cestovní ruch i životní prostředí. V rámci Pro-gramu Cíl 3/Ziel
3 tak budou realizovány projekty s celkovými náklady přibližně 17,4 milionů
eur, které získají příspěvek Evropské unie ca. 14,8 milionů eur. Od zahájení
programu v srpnu 2008 bylo k realizaci schváleno již 190 projektů. Na území

80/2012
86/2012

9. 9. 2012
22.- 23. 9. 2012

Mgr. Stanislav Eichler
Ing. Lidie Vajnerová,
MBA

Polsko, Dzirdzoniów
Německo, Frankfurt

0,00
3 052,- Kč

Libereckého kraje se budou realizovat projekty Lubahn, Realizace
významných železničních zastávek na trati Liberec-Zittau-VarnsdorfSeifhennersdorf, Iniciativa historické tramvaje, Aquamundi, které byly na
tomto zasedání schváleny.
Zrušeno
Heinrich Liebig, mecenáš a jeden z největších sběratelů uměleckých děl
Rakousko-Uherska, který věnoval svou rozsáhlou sbírku Oblastní galerii
Liberec a Severočeskému muzeu Liberec, měl vřelý vztah k městu Frankfurt
nad Mohanem, kde je též velmi dobře znám. Proto se Muzeum Giersch, které
sídlí přímo vedle domu, který městu Liebig věnoval, rozhodlo požádat
Liberecký kraj o zapůjčení jeho děl a uspořádání obsáhlé výstavy. Oblastní
galerie na výstavu zapůjčila 70 nejcennějších děl, dalších 70 uměleckých
předmětů bylo zapůjčeno Severočeským muzeem v Liberci. Byla tak
vytvořena reprezentativní kolekce, která představila ve Frankfurtu Liebigovu
obsáhlou sběratelskou činnost.
Na vernisáž, které se zúčastnilo kolem 300 pozvaných hostů, přijelo mnoho
významných osobností kulturního života.
Vzhledem k tomu, že výstava potrvá až do 27. ledna 2013 a je doprovázena
řadou dalších kulturních akcí, připravených ve spolupráci s českou stranou,
včetně vydání obsáhlého česko-německého katalogu, jedná se o zcela
mimořádnou prezentaci Libereckého kraje v zahraničí.

