Statut
KOMISE REVITALIZACE RALSKA
Rady Libereckého kraje

I.
Zřízení komise
1. Komise Rady Libereckého kraje REVITALIZACE RALSKA (dále jen „komise“) byla
zřízena dle ust. § 80 ve spojení s ust. § 59 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením Rady Libereckého kraje
(dále jen „rada kraje“) č. 298/VI/20/RK dne 15. 12. 2020.
II.
Postavení komise
1. Komise je zřízena jako iniciativní a poradní orgán rady kraje.
2. Komise je za svou činnost plně odpovědná radě kraje, která jmenuje a odvolává členy
komise a schvaluje jednací řád komise a její statut.
3. Komise je oprávněna předkládat své podněty, návrhy nebo stanoviska z oblasti své
působnosti radě kraje.
III.
Působnost komise
1. Komise iniciuje aktivity na podporu revitalizace a rozvoje bývalého vojenského prostoru
Ralsko na území Libereckého kraje zejména v oblastech:
-

komplexního řešení území

-

regionálního rozvoje

-

cestovního ruchu

-

životního prostředí

-

dopravní a technické infrastruktury

-

a v dalších souvisejících oblastech

2. Komise při své činnosti vychází ze základních koncepčních dokumentů Libereckého kraje
– Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021 - 2027, Zásady územního rozvoje Libereckého
kraje a z dalších resortně příslušných koncepčních dokumentů kraje. Dalšími výchozími
podklady jsou základní rozvojové dokumenty a územně plánovací dokumentace dotčených
obcí a na národní úrovni Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-27 a Politika územního

rozvoje ČR. Komise v případě potřeby iniciuje jednání s ústředními orgány státní správy,
případně dalšími subjekty.
IV.
Složení komise
1. Komise má 12 řádných členů, kterými jsou předseda, místopředseda a další členové.
2. Předsedu, místopředsedu a ostatní členy komise jmenuje a odvolává rada kraje na návrh
člena rady kraje, do jehož resortu činnost komise spadá.
3. Tajemníkem komise (dále jen „tajemník“) je zaměstnanec kraje zařazený do Krajského
úřadu Libereckého kraje, který zajišťuje organizační a administrativní práce dle pokynů
předsedy komise. Tajemníka určuje ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje po
projednání s předsedou komise.
V.
Náklady na činnost komise
1. Prostředky na činnost komise jsou hrazeny z rozpočtu kraje.
2. Členům komise náleží za odvedenou práci odměna v souladu s platným zněním Směrnice
Zastupitelstva Libereckého kraje č. 1/2013.
3. Za hospodaření a čerpání finančních prostředků je zodpovědný předseda komise.
VI.
Závěrečná ustanovení
1. Příprava zasedání, způsob jednání a rozhodování, přijímání usnesení a závěrů z jednání a
zabezpečování plnění usnesení a závěrů z jednání komise jsou upraveny Jednacím řádem
komise schváleným usnesením č. 298/VI/20/RK ze dne 15. 12. 2020.
2. Veškeré změny tohoto statutu podléhají schválení rady kraje.
3. Komise i členství v komisi zanikají současně s mandátem Zastupitelstva Libereckého
kraje.

V Liberci dne
__________________________
Martin Půta
hejtman

