
Zápis č. 3/2020 

z jednání komise pro místní Agendu 21 dne 26. 5. 2020 

  

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

Ing. Michaela Maturová, Ing. Radka Loučková Kotasová, František Homolka, Mgr. Antonín Ferdan, 

Mgr. Barbara Steinzová, Ing. Helena Gajdošová 

 

Omluveni: Ivana Hujerová, Ing. Barbara Vítková 

 

Celkem bylo jednání přítomno 10 účastníků. 

 

1. Program jednání:  

 Aktuality z participativního rozpočtu 

 Hodnotící zpráva 2019 a Plán zlepšování 2020 

 Systém hodnocení kvality 

 Školení facilitačních dovedností, VF 2020 

 Kampaně zaměřené na ŽP 

Schválení programu: všichni souhlasí 

2. Průběh jednání: 

 J. Berki informoval o pravděpodobném přesunu jednání komise v novém pololetí znovu na 

čtvrteční termíny – bude dále upřesněno. 

Aktuality z participativního rozpočtu 

 H. Gajdošová představila stav participativního rozpočtu. Texty k projektům jsou již 

připraveny, ale nejsou zveřejněny na webu z důvodu chybějících oprávnění. Videa 

k projektům zatím nejsou kompletní. Před spuštěním hlasování by medailonky už měly být 

připraveny. Bude projednáno s J. Mejsnarem. 

Hodnotící zpráva 2019 a Plán zlepšování 2020 

 Proběhla diskuze nad obsahem Hodnotící zprávy. J. Berki představil své připomínky, se 

kterými všichni členové souhlasí a budou tak zapracovány.  

 Plán zlepšování se měl původně připravovat již v březnu, došlo k pozdržení z důvodu 

COVID-19. J. Berki navrhl vytvořit plán dohromady s akčním plánem. M. Klemšová ověří, 

zda je spojení v souladu s pravidly NSZM. Dokument by tak měl 2 části – udržovací a plán 

zlepšování. Část věnovaná zlepšování by obsahovala i vyhodnocení participativního 

rozpočtu a informace o SR SML 2021+. 

 Systém osadních výborů se z důvodu COVID-19 pravděpodobně nestihne do konce roku 

2020 realizovat. Měla by ale k tématu proběhnout diskuze. 

 A. Ferdan vytvoří analýzu do finále nepostupujících návrhů z VF 2019. Výsledky budou 

sloužit i pro potřeby SR SML 2021+. 

Systém hodnocení kvality 

 J. Berki představil možnost využit jiný systém hodnocení kvality v souvislosti s výzvou 

č. 109 (podklady jsou uložené na sdíleném úložišti) a případné upuštění od MA21. 

M. Maturová upozornila na projekt „Liberec plánuje chytře a bezpečně“, jehož součástí je 

i procesní řízení, na jehož základě budou zmapovány procesy úřadu, čehož by následně 



mohlo být využito. Z těchto důvodu navrhuje zatím vyčkat a podat žádost až do opakované 

výzvy – komise souhlasí. 

Školení facilitačních dovedností, VF 2020 

 M. Klemšová informovala o nabídce NSZM na školení facilitačních dovedností, které by 

mělo nahradit školení garantů na začátku VF. Školení se musí zúčastnit minimálně 8 osob.  

Diskutovalo se o tom, kdo by se měl jednání zúčastnit – úředníci, vedoucí odborů, analytici 

či gesční politici. Proběhla také diskuze ohledně termínu konání VF 2020 s ohledem na 

jeho požadované cíle (v souladu se SR SML 2021+) a o počtu kulatých stolů. Tyto 

záležitosti budou dále upřesněny na základě jednání s B. Vítkovou. M. Maturová také na 

příštím jednání představí harmonogram tvorby SR SML 2021+. 

Kampaně zaměřené na ŽP 

 M. Klemšová představila možnost zapojit se do kampaní zaměřených na životní prostředí 

– „Dost bylo plastu“ a „Hospodaření s vodou“. Kampaně by bylo možné navázat také 

např. na akci „Ukliďme Česko“ a další. 

 J. Berki poukázal na zamezení nahodilé volbě témat kampaní a navrhl možnosti, jak lze 

situaci předcházet. R. Loučková Kotasová uvedla, že by měla být témata vzájemně 

provázaná s jinými aktivitami. Zmíněné kampaně je na základě souhlasu členů komise 

možné realizovat – souvisí s připravovanou Adaptační strategií nebo existující Radou pro 

klima. M. Klemšová přidá tato témata na sdílené úložiště a do Plánu zlepšování. 

 

Termín příštího jednání komise pro MA21 bude 22. 6. 2020 od 14.30 ve 3. patře budovy historické 

radnice, zasedací místnost č. 317. 

 

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

tajemnice komise předseda komise  


