
 

Zápis č. 5/2021 

z online jednání komise pro místní Agendu 21 dne 21. 10. 2021 

  

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

Ing. Helena Gajdošová, František Homolka, Lumír Vadovský, Ing. Michaela Maturová, Mgr. Barbara 

Steinzová, MUDr. Anna Kšírová 

 

Celkem bylo online jednání přítomno 10 účastníků. 

 

Program jednání:  

 Participativní rozpočet 

 Uskutečněné a plánované kampaně 

 Občanské shromáždění 

 Změna předsedy komise MA21 a zodpovědného politika MA21 

 

Schválení programu: bez námitek 

Průběh jednání: 

Participativní rozpočet 

 J. Berki informoval, že v den konání jednání komise budou předloženy ke schválení ZM 

pravidla participativního rozpočtu na následující dva roky. Tato pravidla byla upravena dle 

připomínek členů komise MA21. Součástí materiálu je i shrnující zpráva z předchozího ročníku, 

kterou připravila H. Gajdošová. 

 J. Berki uvedl, že byl výborem pro rozvoj a životní prostředí vznesen dotaz k těmto pravidlům. 

A to, proč námět nemohou podat i právnické osoby. J. Berki reagoval, že právnická osoba vždy 

může podat návrh jako osoba fyzická. Vzhledem k tomu, že participativní rozpočet cílí na 

aktivizaci obyvatel města, nebyla připomínka komisí akceptována. 

Uskutečněné a plánované kampaně 

 M. Klemšová shrnula proběhlé kampaně a představila plánované: 

 Dne 20. 9. 2021 proběhl Evropský týden mobility. Součástí bylo i vyhlášení soutěže 

Chodím pěšky, která bude 22. 10. 2021 ukončena. 

 V rámci Světového dne srdce proběhla akce v Koloseu. Na Novém magistrátě probíhá 

k tomuto tématu výstava. V této souvislosti se uskuteční také několik seminářů. Jeden 

z nich proběhne 27. 10. 2021 v historické radnici. 

 Kampaň Dost bylo plastu byla momentálně přerušena z důvodu práce na plánovaných 

akcích. Dosud probíhaly kontroly třídění odpadu na MML.  

 Dne 25. 10. 2021 proběhne v Domě kultury Veřejné fórum 2021. 

 J. Berki uvedl, že v případě konání plánovaného Mladého fóra se aktuálně vyčkává na vývoj 

šíření covid-19 a s ním souvisejících mimořádných opatření. V rámci kampaně Dost bylo plastu 

byly plánovány školní fóra. Ty budou nakonec uskutečněny pouze na dvou školách. Pro 

zbývající školy, které neměly o tuto spolupráci zájem, budou uspořádány přednášky. Aktuálně 

ale není možné se setkávat napříč školami. 

 M. Klemšová informovala o tom, že paní ředitelka na ZŠ Sokolovská nabízela prostor 

k uspořádání školního fóra. 

 

 



 

Občanské shromáždění 

 A. Kšírová, která je členkou Rady pro klima, informovala o činnosti tohoto poradního orgánu 

RM. Aktuálně proběhlo opakovaně výběrové řízení na energetického manažera. Tvorba 

adaptační strategie byla odložena, z důvodu poruchy letadla, které mělo provést teplotní 

mapování. Součástí adaptační strategie je i anketa, která bude distribuována i na následujícím 

veřejném fóru. 

 A. Kšírová dále navrhla uspořádání nové formy zapojování veřejnosti – občanské shromáždění, 

které probíhá v evropských zemích – např. v Polsku. Cílem je řešení společensko-

kontroverzních a závažných témat. Na rozdíl od veřejného fóra se lidé neúčastní pouze na 

základě svého zájmu, ale jsou předem vybráni ve spolupráci s matrikou, aby byla zajištěna 

reprezentativnost vybraného vzorku dle zvolených znaků. Členové se také pravidelně vzdělávají 

ve zvolených oblastech. 

 J. Berki uvedl, že návrh částečně souvisí s kulatými stoly. V letošním roce se plánuje realizace 

sociologického průzkumu, jehož první část bude kvalitativní výzkum zastoupený metodou 

focus groups. Tyto focus groups lze také aplikovat na závažná společensko-kontroverzní 

témata. Klasické veřejné fórum se pořádá jednou za 2 roky, v roce kdy se nekoná, ho lze 

tematicky zaměřit také na tato témata. 

 I. Hujerová se dotázala, zda je ustanovený název a metodika. A. Kšírová reagovala, že názvy 

jsou různé a metodika variabilní. Některé země mají pořádání občanských shromáždění 

v Ústavě. V Irsku se tímto způsobem rozhodovalo např. o potratech.  

 J. Berki uvedl, že cesta střídání aktivit je možná. Do příště se komise rozhodne, zda a jakým 

způsobem bude tato forma zapojování veřejnosti využita. 

 A. Kšírová uvedla, že organizátor občanského shromáždění z Polska je ochoten přijet, případně 

online předat informace. R. Loučková Kotasová s tímto souhlasí, chtěla, aby komise do RM 

občanské shromáždění také doporučila. 

 J. Berki uvedl, že je třeba domluvit se na schůzce s R. Loučkovou Kotasovou, zástupci komise 

MA21 a zástupcem z NSZM. Cílem je dohodnout se na tom, jak moc zapojit RM. Příští rok by 

mohlo být občanské shromáždění realizované místo veřejného fóra. 

 Bude vznesen dotaz na NSZM, zda probíhá něco podobného v českých městech. I. Hujerová 

uvedla, že dotaz lze podat na následující podzimní škole. 

 Kdo bude mít zájem zúčastnit se online schůzky má zaslat informaci M. Klemšové. 

 A. Kšírová zašle podklady k občanskému shromáždění. 

Změna předsedy komise MA21 a zodpovědného politika MA21 

 J. Berki informoval, že má tipy na předsedu komise MA21. Pověřeným politikem by byl 

pravděpodobně pan primátor. 

Termín příštího jednání komise pro MA21 bude 25. 11. 2021 v 13.00, forma bude zvolena dle možností. 

 

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

manažer oddělení rozvojové koncepce předseda komise 

 

 

 

 

 


