
 

Zápis č. 1/2022 

z online jednání komise pro místní Agendu 21 dne 27. 1. 2022 

  

Přítomni: Mgr. Jan Berki, Ph.D., Monika Klemšová, František Homolka, Ing. Michaela Maturová, 

Mgr. Barbara Steinzová, Mgr. Lukáš Hájek, M.A., Ph.D. 

 

Omluveni: Ivana Hujerová, Lumír Vadovský, Ing. Helena Gajdošová, 

Neomluveni: Mgr. Antonín Ferdan 

 

Celkem bylo online jednání přítomno 6 účastníků. Komise není usnášení schopná. 

 

Program jednání:  

 Zpráva z Veřejného fóra 2021 

 Výroční zpráva 2021 a Plán zlepšování 2022 

 

Schválení programu: bez námitek 

Průběh jednání: 

Zpráva z Veřejného fóra 2021 

Přítomní byli předem seznámeni s pracovní verzí. Fórum proběhlo 25. 10. 2021 v Domě kultury Liberec. 

Během této akce, jejímž základním principem je zapojení veřejnosti do rozhodování, proběhl sběr 

podnětů a následně bylo uspořádáno anketní šetření v tištěné i elektronické verzi, aby byla ověřena 

závažnost jednotlivých témat. 

 J. Berki doporučil, aby byl do dokumentu ještě doplněn historický sled témat, a to ze 

3 předchozích ročníků. Dále u odpovídajících témat doporučil přiřadit jako zodpovědného 

úředníka ředitele Městské policie. U deseti témat, která byla dle metodiky ověřena, navrhuje 

ještě rozdělení dle počtu hlasů na 7 s vyšší prioritou a 3 s nižší prioritou. Nikdo z přítomných 

nemá námitky. 

 M. Klemšová podala vysvětlení k uplatněné metodice. 

 

Výroční zpráva za rok 2021 a Plán zlepšování na rok 2022 

 J. Berki uvedl k jednotlivým bodům zprávy, u nichž je zmíněn jako zodpovědná osoba, 

současný stav a přislíbil doplnění informací do dokumentu (osadní výbory aj.).  

 K bodu „Zajištění praktického nácviku první pomoci a proškolení odborníkem pro zaměstnance 

magistrátu“ navrhuje J. Berki, aby M. Klemšová zjistila potřebné náklady na školení, počet osob 

k proškolení a prostřednictvím tajemníka úřadu také případné zařazení do vzdělávacích 

programů zaměstnanců. 

 Osvětové kampaně – J. Berki navrhl zařadit kampaň Světový den srdce mezi pravidelné akce. 

K navržené akci na rok 2022 - Světový den vody M. Klemšová vysvětlila propojení 

s dlouhodobými cíli a dotačními projekty úřadu.  

 K bodu týkajícímu se výhod členství Liberce v NSZM J. Berki navrhl doplnit semináře, školení 

a workshopy, které zprostředkovalo NSZM a kterých se pracovníci SML účastnili.  

 K sekci „Progrese“ J. Berki navrhuje upřesnit princip zapojování mladých, doplnit informaci 

k osadním výborům, dále navrhuje zajistit trvalý prostor ve Zpravodaji Liberec pro informace 

osadních výborů. 

 J. Berki odpověděl na dotaz F. Homolky, jak v současnosti osadní výbory fungují. 



 

 

 

J. Berki připomněl, že je v jednání změna umístění koordinátora MA21 v organizační struktuře úřadu. 

 

Termín příštího jednání komise pro MA21 bude standardně před jednáním zastupitelstva 24. 2. 2022 

ve 13.00. 

 

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

tajemnice komise předseda komise 

 

 

 

 

 


