Zahraniční pracovní cesty zaměstnanců Libereckého kraje
za období : 1. 11. – 30. 11. 2012
ČÍSLO
CESTY

TERMÍN
CESTY

ÚČASTNÍCI

MÍSTO
POBYTU

NÁKLADY LK
(v Kč)

102/2012

6. 11. 2012

Ing. Eva Hajflerová
Ing. Jana
Frontzová
Ing. Kateřina
Tížková

Německo,
Dresden

189,- Kč
190,- Kč
189,- Kč

103/2012

8. 11. 2012

Ing. Kateřina
Tížková
Řidič

Německo,
Hirschfelde

191,- Kč
454,- Kč

104/2012

6. 11. 2012

Ing. Viktor Liška

Německo,
Dresden

253,- Kč

105/2012

7. 11. 2012

Ing. Jan Čáp
Ing. Kamila
Mikulecká
Ing. Viktor Liška
Ing. Monika

Německo, Oybin

473,- Kč
454,- Kč
454,- Kč
454,- Kč
469,- Kč

Přínos ZPC
Seminář se konal v konferenčním sále Saské rozvojové banky. V rámci
programu semináře bylo probrány informace pro příjemce v Programu na
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným
státem Sasko 2007-2013 a to bod 1 Realizace projektu (úloha lead partnera,
smlouva a roční plán plateb, změny v projektu, publicita, veřejné zakázky),
bod 2 Kontrola podle článku 16 (postup kontroly dokladů, soupisky výdajů).
Po přestávce byl projednán bod 3 Postupy vyplácení a bod 4 Kontrola
projektů Auditním orgánem.
Prezentace německé části příručky (Umgebindehaus-Ratgeber) autorkou
Kerstin Richter se konala za účasti německého tisku v poutním domku
Pilgerhäusl v Hirschfelde, zástupci za českou stranu prezentovali, jak se
následně zapojí do realizace české části příručky a v jakém časovém
harmongramu bude připravována. Poté se konala prohlídka staveniště
(přeložená z 24.10.2012) s výkladem architekta Knuta Wolfa. V posledním
bodě se řešila kniha o krajině podstávkových domů resp. její český překlad a
korektura.
V závěru jednání se zúčastnění domluvili, jaký bude následující postup
přípravy české verze příručky/rádce k podstávkovým domům. Komunikace
týkající se této publikace bude probíhat mezi projektovou manažerkou a
německou autorkou příručky. Předběžně byl domluven termín pro setkání
členů českého expertního týmu. Projektová manažerka dále navrhne řešení,
které povede ke zdárnému dokončení korektury knihy o krajině podstávkových
domů.
Seminář se konal v konferenčním sále Saské rozvojové banky. V rámci
programu semináře byly prezentovány informace pro příjemce v Programu na
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným
státem Sasko 2007-2013 a to bod 1 Realizace projektu (úloha lead partnera,
smlouva a roční plán plateb, změny v projektu, publicita, veřejné zakázky),
bod 2 Kontrola podle článku 16 (postup kontroly dokladů, soupisky výdajů).
Po přestávce byl projednán bod 3 Postupy vyplácení a bod 4 Kontrola
projektů auditorským orgánem.
Slavnostní zahájení ostrého provozu systému NISA GO proběhlo v Kurort
Oybin s tímto programem:
•
9:00 hod. Odjezd vlakem SOEG z Zittau směr Oybin
•
10:00 hod. Přivítání a úvod „NISA:GO" – Příspěvek ke zvýšení
atraktivity veřejné dopravy v Euroregionu Nisa Hans-Jürgen Pfeiffer, ZVON a
Ing. Jiří Hruboň, KORID LK
•
10:20 hod. Rozvoj cestovního ruchu v Horní Lužici - společné

Šulcová
Ing. Eva Hajflerová
Ing. Jana
Frontzová

106/2012

7. 11. 2012

Mgr. Eva Hornová

107/2012

16. – 18. 11.
2012

Mgr. Eva Hornová
Mgr. Pavla
Peterová

108/2012

9. 11. 2012

109/2012

13. 11. 2012

Mgr. Michael Otta
RNDr. Ivana
Pecháčková
Mgr. Radomír
Studený
RNDr. Jitka
Šádková
Mgr. Michael Otta

110/2012

27. 11. – 1. 12.
2012

Ing. Markéta
Miklasová

469,- Kč

Německo, Zittau,
Görlitz
Polsko, Wroclaw

Polsko

Polsko,
Zgorzelec
Slovensko,
Štrbské pleso

produkty ERN
Susanne Mädler, Marketinggesellschaft Oberlausitz mbH
•
10:35 hod. Potenciály Euroregionu Nisa v cestovním ruchu
budoucnosti
Prof. Dr. Ute Pflicke, Vysoká škola Zittau/Görlitz, Fakulta managementu a
kulturních věd
•
11:00 hod. Projekt NISA:GO – obsah a vznik projektu
Dr. Johannes von Korff, Korff Agentur für Regionalentwicklung
•
11:20 hod. Datový management v Libereckém kraji – názorná
ukázka na příkladu
projektu NISA:GO Ing. Stanislav Holý, HELP SERVICE REMOTE
SENSING s.r.o.,
•
11.40 hod. NISA:GO v praxi – příklady využití
Ing. Stanislav Holý, Dr. Dietmar Bothmer, IDU GmbH a Dr. Johannes von
Korff
•
13:00 hod. Možnost a příležitost společné prohlídky hradu Oybin
•
14:50 hod. Jízda zpět vlakem SOEG
Stanovení dalšího pracovního setkání na 29.11.2012 v Liberci na KÚLK.
Spolucestující: Ing. Jan Čáp, Ing. Viktor Liška, Ing. Monika Šulcová, Ing. Eva
Hajflerová,
Ing. Jana Frontzová

547,- Kč
6 166,- Kč
6 166,- Kč

348,- Kč
348,- Kč
348,- Kč
348,- Kč

0,00
7 098,- Kč

Česká prezentace v OC Galerie Dominikanska ve Wroclawi dává možnost
návštěvníkům seznámit se s nabídkou zimní dovolené v příhraničí i ve
vzdálenějších regionech České republiky. Na výstavě se prezentovaly
zastoupení jednotlivých krajů, skirezortů, hotelů a lázní. Návštěvníkům byla na
stánku Libereckého kraje představena možnost trávení zimní dovolené v
celém území LK – lyžařské trasy, běžecké tratě, kulturní památky, atd.
Nejvyhledávanější informace se vztahovaly k lyžařským areálům a městu
Liberec a Jablonec nad Nisou k ubytování, turistika v Jizerských horách.
Cílem bylo motivovat turisty z Polska k návštěvě Libereckého kraje a strávení
dovolené v našem regionu.
V doprovodu pana Žáka, pracovníka obce Višňová, bylo provedeno terénní
šetření stavu výsypky dolu Turów v části, kde má být situován park větrných
elektráren. Jedná se o část výsypky, která se sklání k České republice (obce
Višňová – část Andělka a Kunratice). Povrch výsypky je porostlý převážně
náletovou vegetací, bez celistvého travního porostu. Místy je silně erodovaný.
V odvodňovacích kanálech tekla srážková voda se značným obsahem
splavenin. V místě plánované výstavby je situován stožár se zařízením měření
rychlosti větru. V území neprobíhají žádné stavební práce související s
plánovanou výstavbou parku větrných elektráren.
Zrušeno
Cílem cesty byla účast na mezinárodní konferenci (dle účasti hlavně ČeskoSlovensko) tematicky zaměřené na legislativu i praxi v oblasti ochrany

111/2012

20. – 25. 11.
2012

Mgr. Eva Hornová
Bc. Anna
Tajčmanová
Řidič
Řidič

Německo,
Lipsko

113/2012

28. 11. 2012

Mgr. Martin
Nechvíle

Německo, Zittau

114/2012

27. 11. 2012

Mgr. Tomáš Vaško
Ing. Antonín
Svoboda

Německo,
Kamenz

115/2012

30. 11. 2012

Mgr. Rudolf Broulík
řidič

Polsko, Lubaň

ovzduší. Zajímavé bylo mj. porovnání stávající české národní legislativy v této
oblasti se slovenským pojetím transpozice evropských předpisů (v SR je před
schválením novela vyhlášky o měření emisí). Jeden blok konference se zaměřil
na spalovací zařízení pro odpad a jejich související provozní parametry. Velmi
zajímavý byl v této souvislosti příspěvek spol. EVECO Brno nabízející
možnost ekonomicky provozovat jednotky energetického využití odpadů o
malé roční kapacitě (pro menší regiony).
5 843,- Kč Liberecký kraj prezentoval svoji nabídku turistických a volnočasových
možností v rámci výstavní expozice CzechTourismu, centrály cestovního
5 843,- Kč ruchu ČR. Němečtí návštěvníci se zajímali zejména o oblast Harrachova,
454,- Kč Krkonoš, Jizerských hor a Českého ráje. Zájem vzbuzovaly mapy, inforamce o
střediscích a ubytovacích kapacitách, materiály o hradech a
529,- Kč lyžařských
zámcích i silvestrovská nabídka.
Veletrh je hojně navštěvovaný, Německo je nejdůležitější cílovou skupinou
pro nabídku turistických možností Libereckého kraje. Účast na veletrhu proto
doporučujeme i v dalších letech.
454,- Kč Základní informace o zahraniční pracovní cestě (průběh, výsledky jednání a
naplnění cílů cesty):
Do řídícího výboru jsem byl nominován za Liberecký kraj. Na pravidelném
jednání bylo hodnoceno celkem 21 předložených projektů. Po podrobném
projednání byly všechny projekty schváleny. Dále byly podány informace k
oběžnému řízením a k termínu dalšího zasedání.
908,- Kč Liberecký kraj se jako partner projektu „CROSS-DATA“ zúčastnil workshopu
č. 8 pro řešení infomačního systému, jehož hlavním cílem bylo testování česko
908,- Kč - německého Informačního systému pro územní plánování (dále jen ISÚP)
formou školení u počítače.
Po krátké konzultaci s ostatními českými projektovými partnery, která se
týkala problematiky přidání podporování dalších požadovaných referenčních
systémů do publikovaných geoslužeb a náhradních možností využití
funkcionalit SLD, byl lead partnerem zahájen samotný workshop.
V dopoledním bloku workshopu firma Con Terra, která je externím
zhotovitelem ISÚP, představila aplikaci a seznámila účastníky s jeho stávající
funkčností. Odpoledne bylo věnováno testování jednotlivých příkladů použití,
podle zadávací dokumentace a dotazům uživatelů.
Na závěr byly projektovým partnerům předány aktuální požadavky na
technologickou specifikaci publikovaných geoslužeb, aby mohli být plně
využitelné pro ISÚP.
Další
průběh
a výsledky jednání včetně doporučení nebo návrhu dalšího postupu
345,- Kč
vyplývajícího ze závěru služební cesty:
345,- Kč Jednání probíhalo za vedení současného vedoucího pracovní skupiny, starosty
Boleslavce z PR dle programu pozvánky. Na jednání se řešila i otázka plánu práce
skupiny na rok 2013
a rotace ve vedení pracovní skupiny na příští rok. Vedoucím pracovní skupiny na rok
2013 má být zástupce české strany. Byl jsem zvolen vedoucím skupiny na období roku
2013, a to jednohlasně.

Zahraniční pracovní cesty členů Rady a Zastupitelstva Libereckého kraje
za období : 1. 11. – 30. 11. 2012

ČÍSLO
CESTY

TERMÍN
CESTY

ÚČASTNÍCI

MÍSTO
POBYTU

2/2012

29. – 30. 11.
2012

Mgr. Stanislav
Eichler

Belgie, Brusel

100/2012

5. – 7. 11. 2012

Mgr. Stanislav
Eichler
Bc. Martin Půta

Belgie, Brusel

116/2012

29. 11. 2012

Martin Půta

Německo, Zittau

NÁKLADY LK
(v Kč)

Přínos ZPC
Zasedání Výboru regionů

0,00

26 572,- Kč
24 755,- Kč

530,- Kč

Ve dnech 5. – 7. listopadu 2012 se uskutečnila zahraniční pracovní
cesta Mgr. Stanislava Eichlera a Bc. Martina Půty do Bruselu. Cílem
pracovní cesty hejtmana bylo uvedení budoucího hejtmana do
problematiky zastoupení Libereckého kraje při EU.
Pondělí 5.11.
14:00 – setkání se zástupcem Ministerstva školství ČR – Norské a
Švýcarské fondy
15:00 – setkání se zástupci regionu Dolní Slezsko
16:00 – setkání se zástupci Svobodného státu Sasko v Bruselu
Úterý 6.11.
11:00 – setkání s Velvyslancem ČR při EU Martinem Povejšilem, Stálé
zastoupení ČR při EU
13:00 – setkání s místopředsedou Evropského parlamentu Oldřichem
Vlasákem, Evropský parlament
14:30 – setkání se zástupci České styčné kanceláře pro vědu a výzkum
CZELO
16:00 – setkání se zástupkyní Svobodného státu Sasko v ČR – projekt
European Community of Sport
Středa 7. 11.
Odlet zpět do ČR
Hejtman Libereckého kraje, Martin Půta, se ve čtvrtek 29. 11. 2012
zúčastnil mezinárodního občanského fóra v divadle Gerharta
Hauptmanna v Žitavě.
Na tomto semináři pro veřejnost z Čech i Německa se diskutovaly
zejména otázky budoucnosti Evropské Unie a témata týkající se
hraničních regionů a jejich užší přeshraniční spolupráce.
Toto občanské fórum pořádaly Informační kanceláře Evropského
parlamentu v Praze
a v Berlíně. Na dotazy přítomných odpovídali mimo pana Půty

117/2012

30. 11. 2012

Martin Půta

Německo, Zittau

531,- Kč

europslanec pan Fajmon (ODS) a akademik Prof. Dr. Voght z Žitavské
VŠ. Velké množství otázek od účastníků směřovalo právě na pana Půtu,
který má dlouholeté praktické zkušenosti s přeshraniční spoluprací a tuto
problematiku dokonale zná. O tom, že občany z obou států v této
příhraniční oblasti užší propojení a spolupráce zajímá, svědčila živá
diskuse, která se v sále rozvinula a také vysoká účast občanů, a to jak z
Německa tak i z Čech, kteří zcela zaplnili sál žitavského divadla.
Hejtman Libereckého kraje, Martin Půta, se v pátek 30. 11. 2012
zúčastnil 58. zasedání presidia Euroregion Neisse-Nisa-Nysa.
Na tomto zasedání byly projednávány následující body:
•
jednání k FOR-BE-S 2012 (dopis na předsedu vlády ČR pana
Nečase)
Rozhovor s představiteli Policie
•
Schválení nositelů cen soutěže CENA ERN 2012
•
stav a následné opatření k tématu ESUS ERN
•
Pracovní stav a aktivity k budoucímu zaměření ERN
•
Záležitost k těžbě uranu

