
Zápis č. 4/2020 

z jednání komise pro místní Agendu 21 dne 22. 6. 2020 

  

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

Mgr. Antonín Ferdan, Mgr. Barbara Steinzová, Ing. Helena Gajdošová, Ivana Hujerová, Ing. Jiří 

Mejsnar 

 

Omluveni: Ing. Barbara Vítková, Ing. Radka Loučková Kotasová, Ing. Michaela Maturová 

 

Celkem bylo jednání přítomno 9 účastníků. 

 

Program jednání:  

 Hodnotící zpráva 2019 

 Plán zlepšování 2020 

 Aktuality z participativního rozpočtu 

 

Schválení programu: všichni souhlasí 

Průběh jednání: 

 J. Berki informoval, že od září budou probíhat jednání komise znovu ve čtvrtečních 

termínech před zasedáním ZM.  

Hodnotící zpráva 2019 

 J. Berki informoval o finální verzi Hodnotící zprávy, která je již pro členy komise zveřejněna. 

Zpráva bude nejprve předložena ke schválení RM a následně pro informaci (v září) ZM. 

Plán zlepšování 2020 

 J. Berki uvedl, že Plán zlepšování bude mít dvě části – plán stabilizace a plán progrese. Plán 

stabilizace bude obsahovat opakující se aktivity. Otázkou je do jaké části zařadit tvorbu SR 

SML 2021+, vzhledem k tomu, že se již příští rok nebude realizovat.  

 J. Berki navrhl i zařazení bodu – zlepšení plánu vzdělávání úředníků. V souvislosti s tím 

i vytvoření systému předávání nabídek školení. Problematika bude dále řešena. J. Berki se 

pokusí nalézt dobrou praxi z jiných měst.  

 Do plánu se zařadí i rozpracovaní systému osadních výborů s provedenou vstupní analýzou 

a diskusí i s částmi města, které nemají osadní výbory. 

 M. Klemšová uvedla, že součástí plánu je i Strategie rozvoje SML 2021+ nebo akce Dost 

bylo plastu, na kterou bude spolupracovat i Rada pro klima. Na podzim proběhne také 

osvěta ohledně hospodaření s vodou v domácnostech.  

 M. Klemšová informovala o nabídce workshopu – Nácvik facilitačních dovedností od 

NSZM.  

Aktuality z participativního rozpočtu 

 J. Berki informoval o spuštěném hlasování projektů participativního rozpočtu. Požádal také 

členy komise o sdílení této informace na sociálních sítích. Na podzim proběhne 

vyhodnocení 1. kola participativního rozpočtu. Další ročník bude vyhlášen na konci roku 

2021. 

 A. Ferdan provedl a zveřejnil analýzu námětů z VF 2019, z níž ale nakonec nevzešly nové 

podněty odlišné od těch publikovaných ve Zprávě z VF 2020.  



 I. Hujerová informovala o plánovaných akcích v rámci Zdravého kraje. Dne 2. 9. proběhne 

zahájení k Světovému dni srdce. Kraj se dále přidá k Evropskému týdnu mobility dne 21. 9. 

V OC Fóru proběhne 11. ročník akce Pojďme žít zdravě. A dále pak také akce v rámci 

Týdnů duševního zdraví. Seznam těchto akcí rozešle I. Hujerová členům komise. 

 

Termín příštího jednání komise pro MA21 bude 24. 9. od 13.00 ve 3. patře budovy historické radnice, 

zasedací místnost č. 317. 

 

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

manažerka odd. rozvojové koncepce předseda komise  


