
 
 

S T A T U T Á R N Í   M Ě S T O 

L I B E R E C  

 

4.  zasedání zastupitelstva města dne: 29.4. 2010 

Bod pořadu jednání:        

Věc:  Centrum  pro výzkum energetického využití litosféry , veřejná výzkumná 
instituce - jmenování zástupce zřizovatele v dozorčí radě  

Zpracoval: Ing. Dana Štefanová   

odbor, oddělení: odbor rozvojových projektů 

telefon: 485 24 3502 

Schválil: vedoucí oddělení Ing. Martin Čech 

 vedoucí odboru Ing. Tomáš Kubica, vedoucí odboru rozvojových projektů 

Projednáno: v radě města dne 6.4.2010 

Poznámka:       

Předkládá: 
Ing. Jiří  Kittner, v. r. 
primátor  města 

 
Ing. František Hruša, náměstek primátora 

 
Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e 

 
j m e n o v á n í   

Ing. Františka Hruši zástupcem zřizovatele a členem Dozorčí rady instituce Centrum pro 
výzkum energetického využití litosféry, v.v.i. s účinností ke dni 1.5.2010. 

 

 



 

Důvodová zpráva 

Město na základě schválení zastupitelstva města, usnesení 143/07, zřídilo Centrum pro 
výzkum energetického využití litosféry, v.v.i. (dále jen „CVEVL“), k ověření možného 
využití geotermálního potenciálu nacházejícího se hluboko pod městem pro výrobu elektřiny 
a tepla v průmyslovém měřítku. 

Na ustavujícím zasedání Rady CVEVL 17.10.2007 byl zvolen do dozorčí rady zástupce 
zřizovatele Ing. Ivo Palouš-tehdejší náměstek pro rozvoj a územní plánování. Dozorčí rada 
má 5 členů (předseda Ing. Rybář, místopředseda Ing. Palouš, členové: Ing. Hendrych, Ing. 
Smutný a Ing. Váňová). 

Dle Zákona 341/2005 v platném znění (Zákon o veřejných výzkumných institucích), do 
působnosti zřizovatele (SML) patří dle § 15 odst. i) jmenování a odvolávání členů dozorčí 
rady v.v.i. Dozorčí rada je schopna usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů a 
k rozhodnutí je třeba prosté většiny přítomných. Délka funkčního období člena dozorčí rady 
je 5 let. Člen dozorčí rady a místopředseda Ing. Palouš fungoval v orgánu v.v.i, na základě 
rozhodnutí ustavující Rady v.v.i., nebyl však oficielně jmenován zřizovatelem (ani radou 
města ani zastupitelstvem města). 

Usnesením 1/2009 zastupitelstvo města vzalo v lednu 2009 na vědomí rezignaci Ing. 
Palouše na funkci náměstka pro rozvoj a územní plánování a současně byl zvolen nový 
náměstek pro rozvoj  a územní plánování - Ing. František Hruša.  

Má-li tedy zřizovatel-město jmenovat svého zástupce v Dozorčí radě CVEVL, 
navrhujeme jmenovat Ing. F. Hrušu v souladu se zákonem  341/2005 (Zákon o veřejných 
výzkumných institucích).  

 

CVEVL připravuje žádosti o financování výzkumu souvisejícího s energetickým 
využitím litosféry do různých operačních programů. V této chvíli máme informaci, že v roce 
2009 zažádal v rámci výzvy č. 2.2 Ministerstva školství ,mládeže a tělovýchovy o dotaci 
z Operačního programu Věda a výzkum pro inovace (100 % dotace celkových uznatelných 
výdajů-z toho 85 % dotace EU a 15 % dotace státu) na projekt „Centrum pro výzkum 
energetického využití litosféry“ v rámci prioritní osy 2. Regionální V a V centra (věda a 
výzkum).Dne 26.1.2010 obdržel CVEVL zprávu, že projekt splnil předběžná kritéria 
přijatelnosti a postoupil do dalšího hodnocení. Z mailu z 29.3.2010 předsedy Dozorčí rady 
CVEVL jsme se dozvěděli, že z dalšího hodnocení byl již vyřazen.  

Pro další podávání projektových žádostí  bude nutné doložit některé doklady, které 
jsou v působnosti schvalování nejen zřizovatele, ale i dozorčí rady v.v.i.. Současně je nutné 
zachovat operativnost a komunikační toky mezi zřizovatelem (SML) a CVEVL (žadatelem). 
Proto je vhodné jmenovat zástupcem zřizovatele v Dozorčí radě CVEVL Ing. F. Hrušu 
v souladu se zákonem  341/2005 (Zákon o veřejných výzkumných institucích).  

Doporučení odboru rozvojových projektů 

Předat Ing. F. Hrušovi rozhodnutí o jmenování do funkce.  

 

Příloha 1 – Oznámení o jmenování Ing. F. Hruši 

 



 

Příloha 1 - Oznámení o jmenování Ing. F. Hruši 

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 

 

 

 

 

 

V Liberci. dne 30.dubna 2010 

 

 

 

Vážený pane, 

 

 

dovoluji si Vám oznámit, že STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC, jako zřizovatel 
Centra pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i., Vás v souladu s usnesením 
zastupitelstva města z 29.4.2010 jmenuje do funkce místopředsedy a člena Dozorčí rady 
Centra pro výzkum energetického využití litosféry, v.v.i., s účinností ke dni 1.5.2010. 

 

 

 

 

Ing. Jiří Kittner 

primátor 

 

 

Vážený pan 

 

I n g .  F r a n t i š e k  H r u š a  

Zde 

 

 

 


