Zápis č. 2/2021
z online jednání komise pro místní Agendu 21 dne 19. 3. 2021
Přítomni: Mgr. Jan Berki, Ph.D., Lumír Vadovský, Monika Klemšová, František Homolka,
Ing. Michaela Maturová, Mgr. Monika Kumstová, Mgr. Barbara Steinzová
Omluveni: Ivana Hujerová
Celkem bylo online jednání přítomno 7 účastníků.
Program jednání:



Výroční zpráva 2020
Akční plán 2021

Schválení programu: bez námitek

Průběh jednání:
Výroční zpráva 2020





J. Berki představil hlavní připomínky k dokumentu k možné diskuzi. U některých bodů plánu
progrese navrhuje označení „splněno“ nahradit za „částečně splněno“. Konstatoval, že některé
aktivity nemohly být realizovány z důvodu mimořádných opatření proti šíření COVID-19.
Prvním z nich je bod Dost bylo plastu, kde se nyní podařilo zpracovat koncept a je v plánu
navázat dohody s restauracemi. Ty ale momentálně řeší spíš existenciální potíže. Dohody tedy
budou uskutečněny dle vývoje pandemie COVID-19. Částečně splněn je i bod týkající se
Participativního rozpočtu, kde bylo realizováno dotazníkové šetření a také polostrukturované
rozhovory s žadateli. Zatím ale nedošlo na realizaci fokusních skupin s pracovníky MML.
Částečně se podařilo naplnit i spolupráci s osadními výbory. Dosud došlo k první schůzce
s představiteli osadních výborů. V tuto chvíli projevili zájem o zasílání informací, ponechali by
spíše na dobrovolnosti. S tím souvisí, že osadní výbory neprojevily zájem o odměnu za činnost,
mohlo by být potenciálem sporů.
M. Klemšová upraví dokument na základě těchto připomínek.
J. Berki diskutoval možnost přesunu některých informací ze stabilizační části do části progrese.
Konkrétně se jedná o revizi participativního rozpočtu – realizaci fokusních skupin a revidování
pravidel Participativního rozpočtu. Dále osadní výbory – realizace druhého kola diskusí
k výročnímu plánu a vytipování a zasílání materiálů do ZM osadním výborům.

Akční plán
 J. Berki navrhl, zda je možné výroční zprávu formálně propojit v jeden dokument s akčním
plánem. M. Klemšová ověří tuto možnost s CENIA či NSZM.
 Oba dokumenty budou doplněny, upraveny a zaslány členům komise k případným
připomínkám před předáním materiálu do RM.
 J. Berki uvedl, že termíny dalších jednání komise budou dále probíhat již standardně před
zasedáním ZM od 13.00.
Různé
 M. Klemšová informovala o zájmu paní I. Svobodové na spolupráci v rámci akce Dost bylo
plastu. Dále uvedla výsledek dohody s paní Poláčkovou a paní D. Divákovou ohledně školních





a mladých fór. Dle informací od paní Poláčkové mají školní fóra metodicky stanovenou
konkrétní formu, zatímco mladá fóra lze organizovat volněji.
M. Klemšová uvedla, že v případě spolupráce se školami by bylo dobré o tomto záměru
informovat školy již nyní. V současnosti již bylo požádáno o facilitační zajištění, a to zhruba na
listopad. J. Berki přítomným připomněl, že v tuto dobu probíhá i veřejné fórum a upozornil na
organizační náročnost plánovaných aktivit v krátkém odstupu. U těchto akcí je potřebná
podpora ze strany NSZM, ale spíš metodická a facilitační během Mladých fór. Následně budou
akce již v gesci SML.
M. Klemšová dohodne realizaci videohovoru s panem J. Berkim a paní Poláčkovou, kde bude
téma řešeno.

Termín příštího jednání komise pro MA21 bude 29. 4. 2021 ve 13.00, forma bude zvolena dle možností.

Zapsala: Mgr. Monika Kumstová
manažer oddělení rozvojové koncepce

Mgr. Jan Berki, Ph.D.
předseda komise

