
Zápis č. 2/2022 

z jednání komise pro místní Agendu 21 dne 28. 4. 2022 

  

Přítomni: Mgr. Jan Berki, Ph.D. (online), Mgr. Lukáš Hájek, M.A., Ph.D., Monika Klemšová, 

Ivana Hujerová, František Homolka, Tomáš Trejbal 

 

Omluveni: Mgr. Barbara Steinzová, Ing. Michaela Maturová, Ing. Helena Gajdošová, 

Lumír Vadovský, Ing. Radka Loučková Kotasová 

 

Celkem bylo na jednání přítomno 6 účastníků. 

 

Program jednání:  

 Představení nového člena a předsedy komise 

 Představení návrhů do participativního rozpočtu 

 Podání informace o stavu Zprávy z Veřejného fóra 2021 

 Přestavení finální podoby Výroční zprávy za rok 2021 a Akčního plánu MA21 pro rok 2022 

 Informace o plánovaných akcích  

Schválení programu: bez námitek 

Průběh jednání: 

Představení nového člena a nového předsedy komise 

 V úvodní části schůzky se v online režimu připojil Jan Berki, poté se představil nový člen a 

zároveň předseda komise Lukáš Hájek. Zmínil své předchozí zkušenosti a místa působení, 

proběhlo vzájemné seznámení. 

Představení návrhů do participativního rozpočtu 

 Pan Tomáš Trejbal informoval přítomné o návrzích do 2. ročníku participativního rozpočtu. 

39 z podaných návrhů bylo zařazeno do hlasování, 12 bylo označeno jako nerealizovatelné 

z důvodu nesplnění pravidel, případně kvůli konfliktu s dlouhodobými záměry města v dané 

lokalitě. Všechny návrhy byly příslušnými úředníky projednány, úpravy proběhly jen u 4-5 

projektů. U jednoho projektu proběhne přezkoumání důvodu vyřazení. Harmonogram probíhá 

dle plánu.  

 Z diskuze vyplynula nutnost zajištění přístupu koordinátorky participativního rozpočtu Heleny 

Gajdošové do sdíleného úložiště, dále je třeba zabývat se otázkou čerpání rozpočtu na 

projekty, které spadají spíš do sféry technické infrastruktury a měly by být financovány jinak. 

Podání informace o stavu Zprávy z Veřejného fóra 2021 

 Jan Berki odevzdal doplněnou Zprávu z Veřejného fóra a Lukáš Hájek zajistil posun do 

kanceláře primátora Jaroslava Zámečníka k určení odpovědných osob a úředníků, kteří do 

zprávy doplní aktuální stav a výhled jednotlivých témat k řešení.  

Představení finální podoby Výroční zprávy za rok 2021 a Akčního plánu MA21 pro rok 2022 

 Jan Berki představil finální podobu dokumentu a vysvětlil změny, které zapracoval. Upozornil 

také, že bylo nutné zmínit rok 2022 jako volební, protože naplňování plánu tím bude ovlivněno. 

 Ivana Hujerová vznesla připomínku k funkci zodpovědného politika, a to, že funkce nezaniká 

s volebním obdobím, ale trvá, dokud nebude stanoven nástupce. 



 Proběhla debata k jednotlivým bodům zprávy. Jan Berki zmínil školení pro zaměstnance SML, 

jehož potřeba vyplynula přímo ze zájmu pracovníků v reakci na osvětovou kampaň „Světový 

den srdce“, dále upozornil na nutnost podpory školních parlamentů, vysvětlil také princip Fóra 

mladých. Monika Klemšová objasnila současný stav spolupráce se základními školami. 

 Všichni přítomní se shodli na lhůtě korespondenční formy schválení dokumentu. 

Informace o plánovaných akcích 

 Monika Klemšová podala zprávu o stavu příprav osvětové akce „Krajský Ekoden“, který 

proběhne 22. 5. 2022 na loukách u hřiště FC Slovan ve spolupráci KÚLK, SML a neziskových 

organizací. 

 Lukáš Hájek informoval o průběhu jednání vedení města se zástupci osadních výborů. 

Termín příštího jednání komise pro MA21 je předpokládán dne 26. 5. 2022 ve 13.00. 

 

Zapsala: Monika Klemšová Mgr. Lukáš Hájek, M.A., Ph.D. 

tajemnice komise předseda komise 

 

 

 

 

 


