Zápis č. 1/2019
z jednání komise pro místní Agendu 21 dne 14. 2. 2019
Přítomni: Mgr. Jan Berki, Ph.D., Mgr. Antonín Ferdan, Ondřej Hink, Lumír Vadovský
Omluveni: Ing. Radka Loučková Kotasová
Hosté: Monika Klemšová – tajemnice, Ivana Hujerová – KÚ LK, Ing. Jaromír Kvasnička –
SML
Komise je v počtu 4 členů usnášení schopná.
1. Představení členů a hostů komise
 Pan Berki – představení, přivítání členů a hostů, úvodní slovo, prioritami je
systemizace a podpora osadních výborů, participativní rozpočet
 Pan Hink – představení, dále nabízí pomoc a své zkušenosti při zapojování veřejnosti
s ohledem na své studijní zaměření
 Pan Vadovský – představení, dále nabízí svou podporu v tématech týkajících se
městské zeleně
 Paní Hujerová – představení, nabídka metodické pomoci a spolupráce (MA21 a
NSZM)
 Pan Kvasnička - představení, nabídka spolupráce ze strany oddělení cestovního ruchu,
kultury a sportu SML
 Pan Ferdan – představení, nabídka osobních zkušeností s moderními metodami včetně
participace, práce s mládeží, podnikatelský inkubátor atd.
 Paní Klemšová – představení
Panem Berkim byli přítomní seznámeni s tím, že paní Klemšová bude v rámci komise
plnit především administrativní funkci, přípravu podkladů apod.
Členům komise byly v úvodu předány informační materiály k NSZM a MA21, dále
personální podklady (dotazníky člena komise, prohlášení OSVČ, souhlasy se zpracováním
osobních údajů a další), které musí odevzdat tajemnici nejdéle do dalšího zasedání komise
dne 28. 2. 2019.
2. Návrh úpravy programu jednání a jeho schválení
 Panem Berkim bylo navrženo odložení části programu, které se týká projednání
dokumentů Výroční zpráva 2018, Návrh Plánu zlepšování MA21 pro rok 2019 a
Zprávy z Veřejného fóra na některé z dalších jednání. A to do té doby, než si komise
ujasní své další směřování a metody, které k tomu bude používat. Totéž se týká
představení minulých i plánovaných aktivit v duchu MA21 – odloženo.
 Další náměty na doplnění programu nejsou.
 Bez námitek, úprava programu byla schválena.
3. Seznámení se základními principy projektu Zdravého města a MA21
 Paní Hujerová podrobně vysvětlila přítomným rozdíl mezi Národní sítí Zdravých měst
a MA21. Rozdala materiály, seznámila se základními principy, uvedla příklady a
důvody uplatňování místní Agendy 21. Zároveň informovala přítomné o zkušenostech
a stanovisku, které k MA21 a NSZM zaujímá KÚ LK. Odpovídala na dotazy členů.

4. Návrh programu na další zasedání
 projednání a připomínkování Statutu komise pro místní Agendu 21 s ohledem na
směřování nové komise, teprve poté se budeme zabývat Jednacím řádem komise atd.
 navržení výstupů z jednání komise pro předložení Radě města Liberec
 dořešení personálního obsazení

Úkoly do příštího jednání
Monika Klemšová:
 zjistit, kdy a kam je nutno dodávat informace o účasti na jednáních komise a v jaké
formě kvůli odměňování členů komise
 připravit materiál do 4. RM s návrhem na jmenování Mgr. Jan Berkiho, Ph.D.
předsedou komise, zajistit podpisy a nutné procedury
 ověřit, zda pan Hink musí dodat podklady pro personální odd., když už je členem
jiného výboru
 pokusí se zajistit do dalšího jednání vyhotovení jmenovacích listin
 zajistit nástroj pro sdílení materiálů, aby se nemusely posílat emailem a měli všichni
k nim přístup

Příští termín jednání komise pro MA21 bude 28. 2. 2019 ve 13.00 ve 3. patře budovy
historické liberecké radnice, zasedací místnost č. 317.

Zapsala:

Monika Klemšová
tajemnice komise

Mgr. Jan Berki, Ph.D.
předseda komise

