Zápis č. 1/2021
z online jednání komise pro místní Agendu 21 dne 11. 2. 2021
Přítomni: Mgr. Jan Berki, Ph.D., Ing. Radka Loučková Kotasová, Lumír Vadovský, Monika
Klemšová, František Homolka, Ing. Michaela Maturová, Mgr. Monika Kumstová, Ing. Helena
Gajdošová
Omluveni: Ivana Hujerová, Mgr. Barbara Steinzová
Celkem bylo online jednání přítomno 8 účastníků.
Program jednání:





Kampaň Dost bylo plastu
Participativní rozpočet – vyhodnocení dotazníků
Zpráva o stavu tvorby Strategie rozvoje SML 2021+
Výroční zpráva 2020

Schválení programu: bez námitek

Průběh jednání:

Dost bylo plastu
 M. Klemšová informovala o materiálech, které jsou uloženy na Google disku ve sdílené složce
Dost bylo plastu. Je zde také dokument zpracovaný panem M. Vinařem z odboru ekologie a
veřejného prostoru. M. Klemšová přednesla hlavní témata v něm obsažená. Jedním z nich je
osvěta na školách v podobě různých programů. Upozornila především na potřebu vytvoření
podmínek ke třídění odpadu ve školách, jako jsou nádoby, zajištění svozu odpadů apod.
 J. Berki navrhl vytipovat např. sídlištní školy, kde by umístění nádob navazovalo na kontejnery
na třídění pro veřejnost a zjistit, jak daleko tyto kontejnery od škol jsou.
 M. Klemšová uvedla další téma – vratné nádobí k využití na akcích pořádaných městem.
Možným opatřením jsou např. zálohované kelímky pro účastníky, případně pronájem/zapůjčení
tohoto vybavení dalším pořadatelům různých akcí. Město by dále mělo zakázat na akcích
používání jednorázových plastů. Některá města mají pro tyto účely vlastní inventář, bylo by
vhodné se u nich informovat a posbírat zkušenosti.
 J. Berki zvažoval, zda by u akcí nepořádaných městem bylo vhodné a možné podmínku o zákazu
jednorázových plastů uvést do podmínek smluv např. o využití území, pronájmu plochy atd.
Věc lze konzultovat s Elsetem, který realizuje akce pro město, navíc znají podmínky pro
vystavovatele na trzích apod.
 M. Klemšová uvedla dále potřebu provedení analýzy stavu na MML, konkrétně nakládání
s vytříděným odpadem nebo dodržování prevence vzniku odpadu. Bylo by vhodné zjistit situaci
na jednotlivých odborech.
 M. Klemšová dále předala informaci z odboru ekologie a veř. prostoru o chystané novince
v mapových podkladech Maruschka, a to, že momentálně vzniká mapová vrstva se subjekty,
které fungují v souladu s principy udržitelnosti (např. bezobalové prodejny).
 J. Berki uvedl, že si není jistý, zda prodejny obecně nyní neřeší spíš jiné otázky, než jsou odpady.
Ideální by podle něho byla spolupráce s odborem cestovního ruchu k zajištění propagace těchto








subjektů. Upozornil, že s odborem ekologie by se měla asi vyřešit certifikace těchto prodejen,
aby nedocházelo ke zneužití.
M. Klemšová uvedla, že pro upřesnění těchto informací bude na příští setkání vhodné přizvat
pana Vinaře, případně paní Sládkovou.
R. Loučková Kotasová informovala, že LIS momentálně provádí analýzu síťového připojení
v MŠ a ZŠ. Zároveň by tak v rámci akce mohli zjistit i situaci s nakládáním odpadů. Doporučila
také organizaci soutěží pro firmy.
J. Berki uvedl, že vše nemusí být řešeno najednou. Měl by být proveden výběr opatření, která
je možné postupně realizovat dle aktuálních podmínek. V rámci MA21 by bylo vhodné zapojit
školní fóra a zakomponovat téma odpadů. Zjistit, jaká opatření by mladá generace navrhla.
R. Loučková Kotasová uvedla, že k vyhlášení soutěže společensky odpovědných firem by mělo
dojít v budoucnu s ohledem na opatření proti šíření COVID-19. Nabídla možnost předání
kontaktu na další osobu, která se v tématice orientuje.

Participativní rozpočet
 J. Berki informoval, že probíhá vyhodnocování zpětné vazby k participativnímu rozpočtu.
Šetření proběhlo pomocí dotazníků, které vyplnili někteří z účastníků hlasování. Dále probíhalo
prostřednictvím rozhovorů s vybranými žadateli. Forma rozhovorů nemá vždy pevnou
strukturu.
 H. Gajdošová podala zprávu o výsledcích. Celkem bylo rozesláno 793 dotazníků, vrátilo se
okolo 30 %. H. Gajdošová dále představila věkovou strukturu respondentů. Nejvíce dotázaných
se o průběhu participativního rozpočtu dozvědělo od známých a z FB, ze Zpravodaje Liberec,
webu města a plakátu na Lesním koupališti. Navrhovatele projektu znalo 25 % respondentů.
Více než polovina oslovených neplánuje podání projektu do příštím ročníku. Zveřejněné
informace byly podle dotazovaných dostatečné. Forma hlasování přes webový formulář
vyhovuje 94 % dotázaných. Problematická je jeho délka, dále byly zaznamenány připomínky
k možnosti falšování hlasů. Projekty z okrajových částí města většinu obyvatel nezajímají,
nemají takovou šanci oproti ostatním projektům. Propagace byla dle 50 % oslovených
dostatečná. Většina uvedla, že bude v příštím ročníku opět hlasovat (přes 90 %). Rozdělení na
velké/malé projekty vyhovuje cca 60 % respondentů. Udělení negativních hlasů označilo 45 %
osob za správné, 18 % osob je považuje za nepotřebné, zbývající nemají na věc názor.
 H. Gajdošová dále uvedla obsah otevřených odpovědí. K podnětům na další propagaci patřilo
např. rozeslání informace e-mailem. Na FB narazili na tuto informaci spíš náhodně, ve
Zpravodaji Liberec se o průběhu dozvěděli pozdě. Dále lidé navrhovali možnost představení
projektů ještě před hlasováním formou workshopu. J. Berki ovšem upozornil, že se jedná
o jednotlivce, kteří se vyjádřili v otevřených odpovědích, proto někdy nekorespondují s daty
v uzavřených otázkách.
 J. Berki informoval, že na tomto jednání nebudou výsledky dotazníků diskutovány. K těmto
datům přibydou informace z polostrukturovaných rozhovorů s vybranými žadateli a fokusní
skupiny se zaměstnanci MML. Bude vytvořena souhrnný podklad, která bude následně
projednán v komisi.
 M. Klemšová uvedla, že je třeba se intenzivněji věnovat aktualizaci webu k participativnímu
rozpočtu. Stejně tak je třeba uplatnit sponzorovaný příspěvek na FB města.
 J. Berki vyjádřil potřebu lepší organizaci akce, což projedná s panem J. Mejsnarem.
 M. Klemšová nabídla možnost využití pomoci od NSZM zdarma.
 J. Berki uvedl, že by preferoval mít projekt pouze pod vlastním dohledem SML. Spolupráci
s Agorou už nepovažuje za nutnou, byť byla dobrá. Web a další záležitosti by mohly být řešeny
s LIS.

Strategie rozvoje SML 2021+
 M. Maturová uvedla, že Covid-19 zkomplikoval tvorbu dokumentu, konkrétně setkávání
s pracovními skupinami, nastavený harmonogram je ale dodržován a dokument by měl být
dokončen v červnu 2021. Analytická část je zpracovaná, návrhová část se dokončuje, probíhá
tvorba implementační části. Momentálně k tomuto probíhají schůzky v rámci MML. Tvoří se
akční plán 2022-2024. V dubnu se předpokládá projednání tohoto dokumentu s odborníky a
veřejností. Současně probíhá i tvorba ITI, ta by měla být dokončena v půlce tohoto roku.
 J. Berki se dotázal na náhradní formu setkání s veřejností, M. Maturová uvedla, že spolupráce
s pracovními skupinami probíhala online.
Výroční zpráva 2020
 J. Berki uvedl, že by bylo vhodné do plánu zlepšování na rok 2021 zahrnout studentská fóra.
 M. Klemšová sdělila, že Výroční zpráva bude připravena do konce února.

Termín příštího jednání komise pro MA21 nebyl vzhledem k epidemiologické situaci určen,
pravděpodobně proběhne online v 1. březnovém týdnu po ZM.

Zapsala: Monika Klemšová
tajemnice komise

Mgr. Jan Berki, Ph.D.
předseda komise

