
Zápis č. 4/2019 

z jednání komise pro místní Agendu 21 dne 25. 4. 2019 

  

Přítomni: Mgr. Jan Berki, Ph.D., Ondřej Hink, Lumír Vadovský,  

Ing. Jiří Němeček, Monika Klemšová, 

Hosté: Ivana Hujerová – KÚ LK, Mgr. Barbara Steinzová, Ing. Michaela Maturová, 

Omluveni: Mgr. Antonín Ferdan, Ing. Radka Loučková Kotasová, Ing. Jiří Mejsnar 

 

Celkem bylo jednání přítomno 8 účastníků. 

 

1. Program jednání: 

 Předání informací k úkolům z minulého jednání – M. Klemšová 

 Připomínkování dokumentů Výroční/hodnotící zpráva 2018 a Plán zlepšování MA21 2019 - 

pokračování předchozího jednání 

 Diskuze 

 

Schválení programu 4. schůze: všichni souhlasí 

 

2. Předání informací k úkolům z minulého jednání: 

 Počet zúčastněných na osvětových akcích a celkový zásah lze vyčíslit jen přibližně, 

přesnější čísla dohledáme jen u některých akcí. 

 K počtu hlasů a hlasujících osob na Veřejnému fóru 2018: v následné anketě ověřující 

výsledek Veřejného fóra se vyjádřilo 158 občanů. Každý měl dle pravidel možnost dát 2 

hlasy. 314 hlasů bylo uděleno vybraným tématům (někteří dali jen jeden hlas).  

 Na rekonstrukci Lesního koupaliště nebyly využity finanční prostředky z fondu pro 

Zdravé město a MA21 – šlo z rozpočtu města. 

 K hromadné rozesílce mailů by měl být vytvořen systém Alias ve spolupráci s panem 

Vavřinou ze SML – v řešení. 

 K úkolům budeme přiřazovat termíny, do kdy mají být splněny. 

 Týden před konáním komise připomenout panu Berkimu rozesílku mailové pozvánky – 

plněno 

 Zápisy z jednání komise MA21 jsou průběžně umisťovány na webové stránky. 

 

    Připomínkování dokumentů: 

 J. Berki otevřel pokračování diskuze z minula nad dokumenty Výroční zpráva 

2018, Zpráva z VF 2018 a Plán zlepšování MA21 2019 

 J. Berki – navrhuje dopracovat a opravit zprávu z VF 2018, aby v dokumentech byly 

uváděny i skutečnosti, ze kterých se můžeme poučit, například i ne zcela povedené 

akce. Navrhne doplnění textu k akci Lesní koupaliště. 

 I. Hujerová podala vysvětlení k principu Hodnotící/výroční zprávy. Upozorňuje, že 

nejvyšší prioritou je Plán zlepšování 2019, dále také Hodnotící zpráva 2018. Uvedla 

příklady z KÚ LK a jiných měst. Vysvětluje důležitost úvodních informací 

v dokumentech Zlepšování a Hodnocení. 

 B. Steinzová – informuje, že z projektu Strategické dokumenty města Liberec plyne 

povinnost konání VF 2019. 



 J. Berki – doporučuje neptat se na VF na další požadavky/problémy (ty jsou už 

většinou zformulované a některé nedořešené), ale spíš shrnout, co se udělalo s úkoly 

z minula, informovat a debatovat o současném stavu a možných dalších krocích. 

Cílem by bylo zapojit občany do hledání způsobů řešení identifikovaných problémů. 

 Společný závěr – plakáty jako přílohy Hodnotící zprávy 2018 do rady nedávat, do 

databáze NSZM ale ano, ilustrují proběhlé akce. Je třeba zjistit, do kdy je třeba mít 

dokumenty hotové a schválené radou. 

 

 K Plánu zlepšování 2019: 

 J. Berki – doporučuje držet se struktury původního plánu, navrhuje držet se a 

stabilizovat v hodnocení pro kategorii D. 

 I. Hujerová – připomíná, že je nutné uvést, co bude ukazatelem a nečlenit podle 

kategorií. Zásadní je Organizační struktura a ustanovení Komisi MA21. 

 J. Berki – k úkolu Plánování s veřejností: zavázat se k informování o stavu věcí a 

zjištění, jaký je k tomu postoj veřejnosti – získání zpětné vazby. Do plánu zlepšování 

zakomponovat osvětu politiků a úředníků o tom, co je ZM a co je MA21, společné 

s KÚ. 

 

Diskuze: 

 I. Hujerová – na valnou hromadu NSZM musí jet primátor, nebo pan Němeček, nebo 

odpovědný politik, účast musí být podložena plnou mocí 

 J. Berki a I. Hujerová – je nutné přiřadit odpovědné osoby řešení – RM, koordinátor a 

politik k aktivitám v plánu zlepšování 

 I. Hujerová – navrhuje spolupráci s KÚ na Evropském týdnu mobility i dalších akcích. 

 J. Berki – je třeba rozhodnout a vybrat akce, ke kterým se připojíme, pověřit realizací a 

zapojit například neziskový sektor. Navrhuje najít a stanovit si cíl, aby si v budoucnu RM 

vybrala konkrétní témata a rozhodla, ke kterým osvětovým akcím se připojit. 

 J. Němeček – přednesl příspěvek k tématu 17 cílů udržitelného rozvoje, dále připomíná, že 

např. p. náměstek Šolc upozorňuje na možnosti smart technologií. Dále připomněl 

společně s B. Steinzovou započetí práce na aktualizace strategie. 

 I. Hujerová – upozorňuje, že je nutné upravit pracovní náplň a název pozice koordinátor 

MA 

 

3. Úkoly do příštího jednání – Monika Klemšová: 

 Je třeba zjistit, do kdy je třeba mít dokumenty hotové a schválené radou. 

 Dopracovat Zprávu z VF 2018 a pak podle připomínek Hodnotící zprávu 2018, Plán 

zlepšování. Předat vše k finální korektuře p. Berkimu. Ten je následně nechá per rollam 

schválit komisí. 

 Připravit tyto materiály ideálně do 10. nebo 11. RM. 

 Ověřit zajištění VF – u NSZM a pronájem prostor. 

 Zajistit aktivní proklik z titulní strany webu města na stránku zapojování veřejnosti (Zdravé 

město a MA21). 

 

Příští termín jednání komise pro MA21 bude 30. 5. 2019 od 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  


