Zápis č. 2/2019
z jednání komise pro místní Agendu 21 dne 28. 2. 2019
Přítomni
: Mgr. Jan Berki, Ph.D., Mgr. Antonín Ferdan, Ondřej Hink, Lumír Vadovský,
Ing. Radka Loučková Kotasová, Ing. Němeček Jiří, Monika Klemšová
Omluveni
:
Hosté:Ivana Hujerová – KÚ LK, Ing. Jiří Mejsnar, CSc., Ing. Michaela Maturová,
Celkem bylo jednání přítomno 10 účastníků.
1. Seznámení účastníků s plněním úkolů z minulého jednání

● informace o účasti na jednáních předána účtárně jako podklad odměňování
● materiál do 4. RM s návrhem na jmenování Mgr. Jan Berkiho, Ph.D. předsedou
komise, zajistit podpisy a nutné procedury - hotovo
● ověřit, zda pan Hink musí dodat podklady pro personální odd., když už je členem
jiného výboru – hotovo - nemusí
● tajemnice zajistí do dalšího jednání vyhotovení jmenovacích listin - hotovo
● zajistit nástroj pro sdílení materiálů, aby se nemusely posílat emailem a všichni k nim
měli přístup – hotovo
2.
Program jednání
● Projednání a připomínkování Statutu komise pro místní Agendu 21 s ohledem na
směřování nové komise, Jednacího řádu komise atd.
● Navržení výstupů z jednání komise pro předložení Radě města Liberec
● Dořešení personálního obsazení
3. Komentář paní Ivany Hujerové a společná diskuse k problematice MA21
● Paní Hujerová zajistila metodický komentář k problematice Místní Agendy 21 a
programu Světové zdravotnické organizace. Seznámila přítomné také s postoji a
programem Zdravý Liberecký kraj. Následovala diskuse nad naplňováním kritérií
MA21. Nastínila časový harmonogram plnění nejzákladnějších povinností a s tím, co
obnáší naplňování kritérií.
● Pan Berki navrhuje přistoupit v dubnu k projednání zprávy z Veřejného fóra 2018.
● Paní Kotasová navrhuje provést zhodnocení a seznámení členů s aktivitami v r. 2018,
další se připojují (hodnotící zpráva je již zpracována předchozím koordinátorem
MA21)
● Pan Berki navrhuje pověřit pana Ferdana zjištěním možných anketních metod.
● Pan Berki otevírá debatu s hosty jednání na téma vyjasnění postojů k materiálům
z Veřejného fóra. Navrhuje vyškrtnout matoucí části Statutu komise, připraví návrh
úpravy. Námitky p. Berkiho jsou zatím k bodu III/5, vyhodit bod II/2 – nechat to na
radě (věk člena).

4. Návrh programu na další zasedání
● Projednání dokumentů Hodnotící zpráva 2018, Zpráva z Veřejného fóra 2018, Statut
komise atd.
● Bylo navrženo a odsouhlaseno pravidelné konání komise vždy poslední čtvrtek
v měsíci v 13:00 před jednáním ZM.
● dořešení personálního obsazení

Úkoly do příštího jednání
Monika Klemšová:
● Rozeslat všem odkaz na stránky Zdravého města Liberec

Příští termín jednání komise pro MA21 bude 28. 3. 2019 ve 13:00 ve 3. patře budovy
historické liberecké radnice, zasedací místnost č. 317.

Zapsala: Monika Klemšová
Ph.D.
tajemnice komise

Mgr. Jan Berki,
předseda komise

