Zápis č. 5/2020
z jednání komise pro místní Agendu 21 dne 24. 9. 2020
Přítomni: Mgr. Jan Berki, Ph.D., Lumír Vadovský, Ivana Hujerová, František Homolka, Ing. Jiří
Mejsnar, Ing. Radka Loučková Kotasová, Ing. Michaela Maturová, Monika Klemšová, Mgr. Barbara
Steinzová, Ing. Helena Gajdošová,
Nepřítomni: Mgr. Antonín Ferdan
Celkem bylo jednání přítomno 10 účastníků.
Program jednání:




Informace o průběhu akcí ETM 2020
Informace o způsobu vyhodnocení participativního rozpočtu
Podzimní škola Zdravých měst

Schválení programu: všichni souhlasí

Průběh jednání:
 Monika Klemšová informovala o zajištění programu a průběhu jednotlivých akcí
Evropského týdne mobility v Liberci.
 Ivana Hujerová vysvětlila důvod finanční neúčasti na zajištění akce ETM.
 Jan Berki nastínil vizi reflexe na dosavadní průběh participativního rozpočtu, která spočívá
v zajištění ohlasů a informací od pěti skupin zúčastněných. Navrhuje tyto:
1) Zapojení pracovníci uvnitř úřadu
2) Navrhovatelé projektů PaR
3) Veřejnost
4) Hlasující
5) Politici (tato je s otazníkem, co by bylo cílem a zda vůbec)
 Dále Jan Berki nadnesl otázku, jaká by měla být forma zjišťování názorů pro tyto skupiny
a zda budou výsledky plošně zveřejněny. Ke skupině 1 navrhl, že se mohlo jednat o focus
group ze zástupců zapojených odborů (KAM, EP) a koordinátorů.
 Jiří Mejsnar upozornil, že oslovit můžeme ty respondenty ze strany hlasujících, kteří
poskytli svůj mailový kontakt.
 Ivana Hujerová navrhuje řízené rozhovory.
 Radka Loučková Kotasová nedoporučuje, aby PaR hodnotili politici z politického hlediska.
 Jiří Mejsnar informoval, že projekty PaR budou realizovat jednotlivé odbory nebo technické
služby, většina projektů se dokončí letos. Doplnil, že vzhledem k úsporám v jiných
odvětvích se nakonec podaří všechny vybrané projekty finančně pokrýt.
 Jan Berki připomněl, že další kolo PaR bude vyhlášeno v posledním čtvrtletí 2021 vzhledem
k předpokládané realizaci 2 roky (zakotveno v pravidlech).
 Monika Klemšová a Ivana Hujerová podaly informace k blížící se Podzimní škole NSZM.
 Jan Berki informoval o plánovaném jednání s osadními výbory a záměru pokrýt jimi celé
území města. Nadnesl, že je třeba zvážit, které dokumenty by byly postupovány osadním
výborům k vyjádření, jak by se měli členové nominovat a zda by mohly výbory fungovat
i jako správní fondy pro komunitní činnost.
 Jiří Mejsnar získal zpětnou vazbu jen od 4 osadních výborů. Upozornil dále, že Helena
Gajdošová by měla být vždy přítomna jednání všech osadních výborů.




Jan Berki přednesl návrh jiného časového harmonogramu pro předložení Hodnotící zprávy
a Plánu zlepšování, aby lépe navázal na realitu a nutné procesy.
Radka Loučková Kotasová informovala o programu plánované pracovní návštěvy
Olomouce.

Termín příštího jednání komise pro MA21 bude 22. 10. od 13.00 ve 3. patře budovy historické radnice,
zasedací místnost č. 317.

Zapsala: Monika Klemšová
tajemnice komise

Mgr. Jan Berki, Ph.D.
předseda komise

