Zápis č. 6/2020
z online jednání komise pro místní Agendu 21 dne 26. 11. 2020
Přítomni: Mgr. Jan Berki, Ph.D., Lumír Vadovský, Monika Klemšová, Ivana Hujerová,
František Homolka,
Omluveni: Ing. Michaela Maturová, Ing. Jiří Mejsnar, Mgr. Barbara Steinzová, Mgr. Antonín Ferdan
Ing. Radka Loučková Kotasová
Celkem bylo online jednání přítomno 5 účastníků.
Program jednání:




Vyhodnocení participativního rozpočtu
Stav řešení osadních výborů
Co zbývá z Plánu zlepšování MA21 pro rok 2020

Schválení programu: všichni souhlasí

Průběh jednání:

Participativní rozpočet
 J. Berki na základě dodané zprávy od Ing. Heleny Gajdošové informoval přítomné o stavu
participativního rozpočtu a fázi řešení. V každé kategorii zúčastněných nutno zajistit
zpracování výsledků od vytipovaných respondentů a zajistit tak zpětnou vazbu k akci.
Osadní výbory
 Dále J. Berki informoval o tom, že proběhlo setkání s osadními výbory, kterého se zúčastnili
zástupci 4 osadních výborů, s nimiž proběhla diskuze. Vyplynulo, že výbory vznikají
obvykle v kontextu s nějakým zásadním problémem, nikoli systémově. Domnívají se, že
není vhodné členům osadních výborů vyplácet finanční odměnu za členství. Informoval dále,
že výbory mají zájem dostávat informace o záležitostech, které se jejich lokality týkají a
půjdou do ZM. Poukázal na to, že celý systém je třeba rozběhnout postupně po etapách.
 L. Vadovský nadnesl otázku, zda osadní výbory budou poradním orgánem RM, zda se budou
vyjadřovat k dokumentům a řešit tyto záležitosti s příslušným náměstkem.
Plán zlepšování 2020 – stav a co zbylo k řešení
 M. Klemšová podala zprávu dle jednotlivých položek plánu a k proběhlým akcím,
upozornila, že s ohledem na epidemiologickou situaci je vhodné přesunout vzdělávací
seminář pro veřejnost na téma Hospodaření s vodou na příznivější dobu. Ze stejných důvodů
se posouvá plánované Veřejné fórum k nové strategii rozvoje města. Termín není určen.
 I. Hujerová upozornila, že při vkládání dokladů k hodnocení MA21 do systému je třeba pro
jistotu informovat pana Šindeláře (Cenia), s ohledem na jeho zdravotní stav a vytížení.

Úkoly


M. Klemšová umístí na sdílené úložiště pracovní verzi a další podklady k akci Dost bylo
plastu.

Termín příštího jednání komise pro MA21 nebyl vzhledem k epidemiologické situaci určen.

Zapsala: Monika Klemšová
tajemnice komise

Mgr. Jan Berki, Ph.D.
předseda komise

