
Zápis č. 1/2020 

z jednání komise pro místní Agendu 21 dne 30. 1. 2020 

  

Přítomni: Mgr. Jan Berki, Ph.D., Lumír Vadovský, Monika Klemšová, Mgr. Barbara Steinzová,  

Ing. Barbara Vítková – koordinátorka tvorby nové strategie rozvoje SML, Mgr. Antonín Ferdan,  

Mgr. Monika Kumstová, Ing. Jiří Mejsnar, František Homolka, Marie Eliášová 

 

Celkem bylo jednání přítomno 10 účastníků. 

 

1. Program jednání: 

 Vyhodnocení ankety k námětům z Veřejného fóra 2019 

 Informace z přípravy projektů v rámci participativního rozpočtu 

 Diskuse k přípravě koncepce osadních výborů 

Schválení programu: všichni souhlasí 

2. Průběh jednání: 

 M. Klemšová seznámila přítomné s výsledky ověřovací ankety. Proběhla diskuse nad 

dalšími podněty z elektronické ankety a nízkou účastí v tištěné verzi ve Zpravodaji 

Liberec. 

 B. Vítková zvažuje využití Zpravodaje v souvislosti s plánovanou distribucí dotazníků ke 

Strategii rozvoje SML 2021+. 

 M. Klemšová upozornila, že anketa byla v tomto ročníku propagována/sponzorována ze 

strany Mobilního rozhlasu. Pan Berki dodal, že cestou, jak zvýšit počet respondentů, je 

opakované sdílení příspěvku např. předsedou i členy komise, tento způsob podpory je 

nutné využít příště. 

 M. Klemšová dále informovala o zaslání fotografií z ETM a VF 2019 do ročenky NSZM. 

 J. Berki vyzdvihl vysoký počet účastníků na VF 2019 i počet hlasujících v anketě 

v porovnání s VF 2018. Z tohoto důvodu by pro další ročníky bylo vhodnější najít větší 

prostory, než nabízí kavárna Pošta. 

 J. Berki uvedl, že by bylo vhodné s předstihem informovat veřejnost o systému hlasování 

a principu VF formou článku ve Zpravodaji. Pan Berki článek připraví a následně ho zašle 

ostatním členům komise k připomínkování. Paní Vítková doplnila, že osvětou bude 

i využití výstupů z VF na pracovních skupinách Strategie rozvoje SML 2021+. 

 Proběhla diskuze nad tím, jak vybrat náměty, která budou doporučeny Radě města. 

Komise se shodla, že vyřadí náměty, které získaly méně než 40 hlasů, zůstane tedy 

8 návrhů. Pan Berki navrhl k těmto podnětům vytipovat i dvě další témata, z těch, která se 

opakovaně objevovala v poznámkách pod čarou online ankety. Paní Vítková uvedla, že 

i tyto podněty budou součástí Strategie rozvoje SML 2021+, jejich řešení by však bylo 

v delším časovém horizontu. Komise se shodla, že vyhodnocení těchto opakujících se 

témat bude provedeno ve zvláštním dokumentu. Pan Ferdan pro tento účel připraví 

podklady a paní Klemšová vloží do sdílené složky pro členy komise. Na příštím zasedání 

se k tomuto podkladu komise vrátí. 

 Radě města doporučíme tedy ve zprávě z Fóra 2019 osm podnětů a určení odpovědné 

osoby z řad úředníků a politiků. Koncept zprávy připraví p. Klemšová a po odsouhlasení 

předsedou komise bude předloženo na následné zasedání RM. 

 J. Mejsnar a M. Eliášová informovali členy komise o stavu přípravy projektů 

participativního rozpočtu. Bylo podáno celkem 30 návrhů. Stav zpracování projektů je 

různý, s některými předkladateli dále komunikuje kancelář architektury města za účelem 

dopracování projektové dokumentace. V současnosti se připravují prezentace jednotlivých 



projektů, které budou probíhat ve Zpravodaji Liberec, RTM, na webu a facebookovém 

profilu města. Následně bude spuštěno hlasování.  

 J. Mejsnar uvedl důvody vyřazení některých projektů, které nesplnily podmínky, jako 

například zajištění veřejné přístupnosti. Pro příští ročník by bylo vhodné přesněji 

specifikovat podmínky v pravidlech. 

 M. Eliášová uvedla, že stanovený časový harmonogram je dostatečný a není nutné jej 

prodlužovat.  

 Proběhla diskuse nad tvorbou systému osadních výborů a tím, jakým způsobem se s nimi 

bude spolupracovat. Pan Berki zašle ostatním členům návrh způsobu i cílového stavu. 

Příští termín jednání komise pro MA21 bude 27. 2. 2020 od 13.00 ve 3. patře budovy historické 

liberecké radnice, zasedací místnost č. 317. 

 

Zapsala: Monika Klemšová Mgr. Jan Berki, Ph.D. 

tajemnice komise předseda komise  


