
 
Zápis č. 4/2021 

z online jednání komise pro místní Agendu 21 dne 29. 7. 2021 

  

Přítomni: Mgr. Jan Berki, Ph.D., Monika Klemšová, Ivana Hujerová, Mgr. Monika Kumstová, Ing. 

Helena Gajdošová, František Homolka, Lumír Vadovský, Ing. Radka Loučková Kotasová 

 

Omluveni: Mgr. Barbara Steinzová, Ing. Michaela Maturová 

 

Celkem bylo online jednání přítomno 8 účastníků. 

 

Program jednání:  

 Adopce zeleně 

 Participativní rozpočet 

 Veřejné fórum 2021 

 Osadní výbory 

 Kampaň Dost bylo plastu 

 Další plánované kampaně 

 

Schválení programu: bez námitek 

Průběh jednání: 

Adopce zeleně 

 R. Loučková Kotasová uvedla jako možnou aktivitu v rámci MA21 adopci zeleně, kde je 

potřeba zvýšit zájem veřejnosti. O adopci zeleně bylo hovořeno na jednání Rady pro klima. 

Obyvatelé města si mohou na základě smlouvy adoptovat veřejnou zeleň. Pod pojmem adopce 

je myšleno zasílání finančního příspěvku na péči o zeleň nebo se mohou lidé o zeleň starat sami. 

Adopce zeleně funguje cca 1–2 roky, zatím této možnosti využilo pouze 11 osob. Důvodem 

nezájmu může být administrativa nebo nedostatek PR. Na odboru ekologie a veřejného prostoru 

nejsou dostatečné personální kapacity pro zlepšení PR.  

 J. Berki reagoval, že je možné aktivitu doplnit do plánu zlepšování na další rok. Na příští jednání 

bude pozvána A. Kšírová a L. Sládková pro podání více informací.  

Participativní rozpočet 

 Na sdílený disk byla uložena nová pravidla na další ročník participativního rozpočtu 2021–

2022.  

 J. Berki vznesl podnět na úpravu termínů – 4. milník bude posunut o měsíc, čímž se posune 

i 5. milník, 6. milník bude v březnu 2023.  

 J. Berki navrhl, zda by nebylo vhodné zkonkretizovat, po jakou část dne má být přístup 

k realizovanému projektu. Komise se rozhodla ponechat v dokumentu pravidlo, že přístup má 

být po většinu dne.  

 J. Berki navrhl možnost rozdělení projektů tematicky. Komise se po diskusi rozhodla, že 

projekty nebudou děleny tímto způsobem. 

 J. Berki uvedl, že v dokumentu není uvedená ani možnost dělení dle městských čtvrtí. Šlo by se 

proti smyslu participace. Po diskusi bylo rozhodnuto, že k dělení nedojde. 

 J. Berki avizoval, že v dalším ročníku bude kladen větší důraz na pomoc s propagací projektů. 

M. Klemšová dodala, že by se měla zlepšit práce s webem. J. Berki reagoval, že web bude mít 

nyní na starosti paní H. Gajdošová, čímž by měl být problém vyřešen. I. Hujerová uvedla, že 



 
propagovat projekty by měli sami navrhovatelé. J. Berki plánuje schůzku s navrhovateli, kde 

jim budou nabídnuty možnosti k propagaci, jedná se tedy o spolupráci a není potlačován smysl 

participace. 

 J. Berki navrhl dle dosavadních zkušeností zvýšení hranice mezi malými a velkými projekty. 

Na základě návrhu R. Loučkové Kotasové bude hranice upravena na 200 000,- Kč.  

 J. Berki upozornil na potřebu upřesnění u tvrzení, že při rovnosti hlasů vyhrává rychlejší. 

Rozumí se tím projekt, který byl jako první zaregistrován vyplněním webového formuláře. 

 J. Berki navrhl možnost bonifikace projektů ze strany osadních výborů. Osadní výbory ale 

nejsou všude, z těchto důvodů se pro další ročník v tomto ohledu nic nemění. 

Veřejné fórum 2021 

 J. Berki uvedl, že letos proběhne standardní veřejné fórum. M. Klemšová upřesnila, že se 

uskuteční 25. 10. 2021.  

 J. Berki navrhl možnost uskutečnění ještě mladého fóra, které by proběhlo zvlášť před veřejným 

fórem – v jiný den v odpoledních hodinách. Díky tomu by pak na veřejném fóru nemusel být 

stůl mladých, ale zástupci této věkové kategorie by se mohli zúčastnit tematických stolů. 

Pozvánka by byla adresována studentům SŠ a VŠ. J. Berki požádá o moderování mladého fóra 

A. Ferdana. 

Kampaň Dost bylo plastu 

 J. Berki informoval, že spolupráce se školami v rámci kampaně byla zatím dohodnuta se ZŠ 

Sokolskou a Oblačnou, a to formou školních parlamentů. Celkem by proběhla dvě setkání – 

první by bylo zaměřeno na osvětu, mezi tím by probíhala komunikace zástupců školního 

parlamentu v rámci školy. Na druhé schůzce by byly prezentovány vybrané formy řešení. 

Osadní výbory 

 J. Berki informoval, že doposud proběhly dvě schůzky se zástupci osadních výborů. Z nich 

vyplynulo, že nemají zájem se přetvořit do klasických osadních výborů. Chtějí ovšem dostávat 

materiály do ZM před zasedáním ZM.  

 J. Berki navrhl možnou změnu při výběru zástupců osadních výborů. Aktuálně se může přihlásit 

kdokoliv. Jednou z možností je schůze města se zájemci, kde by se vybírali členové. Další 

možností je nominace ze strany ZM.  

 I. Hujerová se dotázala, kolik osob může být v osadním výboru. J. Berki odpověděl, že počet 

stanovuje ZM. Dle zákona osadní výbory zřizuje ZM. V NSZM s tímto nemají zkušenosti. 

 L. Vadovský uvedl, že pravidla má stanovit ZM (status, počet členů, pravomoce apod.). 

 J. Berki upřesnil, že se osadní výbory aktuálně vyvíjí samovolně. Územní vymezení je dle 

domluvy, ne vždy se reflektují místní čtvrti, hlídá se, aby nevznikala prázdná místa. Vymezení 

je více přirozené, odvíjí se od místní identity. Otázkou je, jak systém osadních výborů vybrat. 

J. Berki uvedl tři možnosti – dle politické dohody, kulatý stůl s veřejností, nebo popsat všechny 

varianty a hlasovat.  

Další plánované kampaně 

 M. Klemšová informovala o tom, že aktuálně probíhá na MML místní šetření třídění odpadu. 

Situace se postupně zlepšuje. Plánovaná je anketa mezi zaměstnanci.  

 M. Klemšová informovala o nadcházejících kampaních. Dne 29. 6. 2021 proběhne Evropský 

týden mobility se zaměřením na bezpečnou mobilitu ve městě. Dále proběhne Světový den 

srdce, kdy součástí budou přednášky, prevence srdečních chorob, výstava apod. Přednášky 

proběhnou v různých termínech. 

 



 
Termín příštího jednání komise pro MA21 bude 30. 9. 2021 ve 13.00, forma bude zvolena dle možností. 

 

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

manažer oddělení rozvojové koncepce předseda komise 

 

 

 

 

 


