
 

Zápis č. 3/2019 
z jednání komise pro místní Agendu 21 dne 28. 3. 2019 

  
Přítomni: Mgr. Jan Berki, Ph.D., Mgr. Antonín Ferdan, Ondřej Hink, Lumír Vadovský,  
Monika Klemšová 
Omluveni: Ing. Jiří Němeček, Ing. Radka Loučková Kotasová, Ivana Hujerová – KÚ LK, 
Ing. Michaela Maturová, Mgr. Barbara Steinzová,  
 
Celkem bylo jednání přítomno 5 účastníků. 
 
1. Schválení programu 3. schůze – všichni souhlasí 
 

2. Program jednání 

● Projednání a připomínkování dokumentů  
● Zpráva z Veřejného fóra 2018 
● Výroční zpráva 2018 
● Plán zlepšování MA21 pro rok 2019 

● Předání informací o průběhu Jarní školy Zdravých měst 

 

3. Projednání dokumentů 

Předseda komise pan Berki otevřel diskusi nad dokumenty: 

Zpráva z Veřejného fóra 2018 
● P. Ferdan: chybí informace, jak bylo se zjištěním z fóra naloženo. 
● P. Vadovský: navrhuje, aby Rada města vzala zprávu na vědomí.  
● P. Berki: přiklání se, aby se letos VF nekonalo, je třeba vyřešit, co s touto akcí do 

budoucna, dále co z již zjištěných podnětů řešit a co ne. 
● Je nutné rozklíčovat, zda počet udělených hlasů odpovídá počtu hlasujících, zjistit 

skutečný počet. 
● Doporučit RM na podzim diskusi s veřejností – rekapitulace toho, co se udělalo 

s problémy z roku 2018 a 2017. 
● P. Berki: vedení města mělo by říct, co se v tom pro určité období udělá. 
● P. Hink: řešit celkový výsledek by se měl až v roce 2020. 
● P. Vadovský: navrhuje uvést u některých problémů – odloženo.  
● P. Berki a p. Vadovský: k tématu „náprava stavebního úřadu“ – byla by vhodná 

osvěta, jak fungují procesy, přenesená působnost atd. Nutno podat informace, proč 
tyto procesy někdy brání rychlejšímu průběhu řízení. Akce pro občany. 

● P. Berki: navrhuje zjistit, zda ve stavebním i jiných odvětvích došlo k nějakému 
legislativnímu posunu. V roce 2020 by bylo vhodné provést celkovou revizi problémů. 

● P. Ferdan: zasazuje se za lepší strukturu dokumentů, doplnění a lepší nakládání se 
zjištěním. 



 

Závěr a doporučení: Bude vhodné dát do RM materiál s výzvou k zaujetí postojů a 
doporučení. Nutno doplnit počty lidí na akcích a odstranit body, které by nás zavazovaly ke 
konání VF 2019. U jednotlivých problémů doporučíme RM doplnit její postoj k danému 
problému, případně stanovit konkrétní kroky k nápravě, doplnit popis uskutečněných kroků a 
případné cíle u problémů se kterými se Rada identifikuje. Doplnit zodpovědného politika a 
úředníka k danému problému.  
 
Výroční zpráva 2018 

● v dokumentu vynechat úvodní obecné informace nebo je výrazně zkrátit 
● u kritéria 1 doplnit tabulku na str. 16 
● u všech bodů zavést stejnou strukturu popisu. 
● přidat Vyhodnocení dopadu a účinnosti akcí 
● doplnit bod 4. A, upravit bod 12. Spolupráce, bod 4. a 9.  
● na str. 16 doplnit jména v tabulce.  
● nutno celé správně formátovat.  
● doplnit, jaká byla sestava předchozí komise pro MA21 
● P. Hink: navrhuje vypustit všechny plakáty a grafické přílohy.  

Závěr: Výroční zpráva bude upravena dle podnětů. Další doplnění nebudeme zpětně 
vzhledem ke změně koordinátora vyžadovat. 
 

4. Návrh programu na další zasedání 

● Pokračování projednání dokumentů Hodnotící zpráva 2018, Zpráva z Veřejného fóra 
2018 atd. 

● Bylo navrženo a odsouhlaseno pravidelné konání komise vždy poslední čtvrtek 
v měsíci v 13:00 před jednáním ZM. 

 

Úkoly do příštího jednání 

Monika Klemšová: 

● Zjistit, kolik občanů se zúčastnilo jednotlivých akcí pořádaných v minulých letech 
(včetně Veřejného fóra 2018). 

● K Veřejnému fóru: zjistit, kolik lidí hlasovalo v následné anketě a zda 1 hlas je 
totožný s počtem hlasujících osob (1 hlas = 1 osoba?) 

● Zjistit, zda na Lesní koupaliště byly využity finanční prostředky z fondu pro Zdravé 
město a MA21 

● K hromadné rozesílce mailů by měl být vytvořen systém Alias ve spolupráci s panem 
Vavřinou ze SML. 

● K úkolům budeme přiřazovat termíny, do kdy mají být splněny. 
● Týden před dalším konáním komise připomenout panu Berkimu rozesílku mailové 

pozvánky. 
● Umístit na webové stránky zápisy z jednání komise MA21. 



 

 

Příští termín jednání komise pro MA21 bude 25. 4. 2019 - 13:00 ve 3. patře budovy historické 
liberecké radnice, zasedací místnost č. 317. 

 

Zapsala: Monika Klemšová                                                                      Mgr. Jan Berki, Ph.D. 
tajemnice komise                                                                                      předseda komise  
 


