
Zápis č. 2/2020 

z jednání komise pro místní Agendu 21 dne 9. 3. 2020 

  

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

Ing. Jiří Mejsnar, Ing. Michaela Maturová, Ing. Radka Loučková Kotasová, Ivana Hujerová, Tomáš 

Trejbal 

 

Celkem bylo jednání přítomno 9 účastníků. 

 

1. Program jednání: 

 Zpráva z VF 2019 

 Aktuality z participativního rozpočtu 

 Plán zlepšování 2020 a Hodnotící zpráva 2019 

Schválení programu: všichni souhlasí 

2. Průběh jednání: 

 M. Klemšová přivítala náměstkyni primátora pro strategický rozvoj a dotace Ing. Radku 

Loučkovou Kotasovou. 

 J. Berki představil Zprávu z VF 2019, která obsahuje podněty dle předchozí domluvy (s 

podporou nad 40 hlasů). Celkem tedy zahrnuje 8 námětů, k nimž jsou přiřazeni odpovědní lidé 

z řad zaměstnanců SML a politických zástupců. 

 T. Trejbal spolu s J. Mejsnarem představili aktuální stav participativního rozpočtu. Kancelář 

architektury města spolu s T. Trejbalem dopracovali projekty do prezentovatelné podoby 

(hotová studie a odhad nákladů). Spuštění hlasování o projektech se očekává na přelomu března 

a dubna. Předkladatelé projektů nyní pracují na propagačních videích, na webových stránkách 

města budou zveřejněny anotace projektů. Videa proběhnou v RTM v pořadí dle data předložení 

návrhu. Celkem bude prezentováno 27 projektů. Některé byly sloučeny či vyřazeny. Většina se 

řadí do kategorie velkých projektů. Finance na realizaci pravděpodobně překročí alokaci, bude 

tedy nutný následný výběr. U velkých projektů bude tento krok nevyhnutelný. Některé menší, 

z těch, které nebyly vybrány, budou také realizovány, financovány ale budou z jiných zdrojů.  

 Dva projekty zůstaly nedořešené. Jedním z nich je projekt v parku pod Klášterem, kde má svůj 

záměr odbor ekologie a veřejného prostoru. Dalšími byly 2 projekty na náměstí Českých bratří, 

kde by bylo vhodnější komplexnější řešení, než nabízí záměry. Tyto projekty byly sloučeny.  

 J. Berki informoval, že po hlasování začne příprava dalšího ročníku participativního rozpočtu. 

Ve výroční zprávě dojde k provázání některých výsledků z VF a projektů participativního 

rozpočtu. Diskutována nutnost dokončení Plánu zlepšování a Hodnotící zprávy. Novou 

aktivitou, která se objeví v Plánu zlepšování, bude systém osadních výboru. I. Hujerová 

upozornila, že by aktivity neměly být stejné jako v loňském roce. R. Loučková Kotasová uvedla, 

že veřejnost je v letošním roce značně zapojena do tvorby Strategie rozvoje SML 2021+ se 

zapojením se počítá i v rámci Adaptační strategie. Tyto aktivity budou tedy zahrnuty do Plánu 

zlepšování.  

 I. Hujerová informovala o akcích Libereckého kraje s dohodnutou spoluúčastí SML. 19. 4. 2020 

od proběhne Krajský Den Země v parku Prokopa Holého, realizátorem je sdružení Tatrhy, 

město pomáhá se zajištěním prostor a propagací. Dále proběhne 2. 6. 2020 popularizační akce 

Smokemann zaměřená na osvětu v oblasti šetrného vytápění a ochrany ovzduší. R. Loučková 

Kotasová upozornila, že by měly být na této akci představeny také výstupy SECAPu. 

 I. Hujerová vznesla dotaz, zda v Liberci proběhlo měření kvality ovzduší. M. Maturová 

informovala, že ano, v rámci SECAPu a je dále plánováno provést komplexnější měření.  



 J. Berki uvedl, že by bylo možné zahrnout do plánu i bikesharing. Pokračování projektu je ale 

nejisté, věc bude řešena na příštím jednání.  

 M. Klemšová upozornila na problém nalezení termínu konání Evropského týdne mobility.  

 I. Hujerová upozornila na akci Pojďme žít zdravě, která letos proběhne v Liberci, zatím také 

není jistý termín. Komise se shodla, že pro podobné akce budou hledány i jiné prostory, než 

náměstí Dr. E. Beneše. 

 M. Klemšová připraví prvotní návrh Hodnotící zprávy.  

 

Příští termín jednání komise pro MA21 bude 23. 3. 2020 od 14.30 ve 3. patře budovy historické 

liberecké radnice, zasedací místnost č. 317. 

 

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

tajemnice komise předseda komise  


