
Zápis č. 5/2019 

z jednání komise pro místní Agendu 21 dne 30. 5 2019 

  

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

Ferdan 

Hosté: Ivana Hujerová – KÚ LK, Ing. Michaela Maturová - SML, Ing. Jiří Mejsnar- SML 

Omluveni: Ing. Jiří Němeček, Ing. Radka Loučková Kotasová, Mgr. Barbara Steinzová, 

 

Celkem bylo jednání přítomno 8 účastníků. 

 

1. Program jednání: 

 Zahájení schůzky, předání opravených materiálů k posouzení - Plán zlepšování MA21 2019 a 

Zpráva z VF 2018 

 Seznámení s tématy a podklady k obsazení politika a koordinátorky MA21 a ZM, které  

Jan Berki přednese na 5. jednání zastupitelstva 

 Připomínkování dokumentů - pokračování předchozího jednání 

 Diskuze 

 

Schválení programu: všichni souhlasí 

 

2. Průběh jednání: 

 J. Berki seznámil přítomné s tématy, které přednese na jednání zastupitelstva. 

 K úkolům z minulého jednání – M. Klemšová: 

o Ověřit zajištění VF 2019 – facilitátor NSZM a pronájem prostor – ověřeno 

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

město a MA21) – v řešení 

o Zápisy z komise MA21 průběžně umisťovat na webové stránky – umístěno 

o Přepracovat na základě připomínek z minulého jednání dokumenty Plán zlepšování, 

Hodnotící zpráva a Zpráva z VF – předáno J. Berkimu ke korektuře 

 Připomínkování opravených dokumentů: 

Zpráva z VF 2018: 

o Seznámení přítomných s úpravami, odsouhlasení bodů, komentáře. 

o Nutno ještě upřesnit, proč z VF vzešlo v první fázi 12, pak 10 a následně 8 

finálních priorit. 

o M. Klemšová podala vysvětlení k průběhu VF 2018. 

o Nutno navrhnout přiřazení jednotlivých problémů/priorit konkrétním 

řešitelům a odpovědným osobám, ujasnit vztahy a kompetence. Nutno probrat 

rozřazení na poradě vedení. 

 

K Plánu zlepšování 2019: 

o V databázi NSZM můžeme témata rozvést podrobněji. 

o I. Hujerová navrhuje přidat do plánu spolupráci s KÚ LK, předat ke schválení 

RM, ZM a výboru dát na vědomí. Dále navrhuje v plánu uvést návštěvy 

primátora různých míst regionu – aktivní komunikace s občany. 

o V bodu 3 – Aktuální stav – opravit chybu. 

o K bodu 6 a 7 – nesmí být uvedena identická akce. 

o K bodu 8 by se rád připojil KÚ LK. 

o K bodu 9 – opravit slovo projednání na SCHVÁLENÍ. 

o K bodu 10 – ideálně do roka absolvovat 3 školy NSZM. 



3. Diskuze. 

 J. Berki se vrátil k úvodnímu tématu a doplnil, jaké další informace přednese na 

zastupitelstvu. Podá informaci o pozici zodpovědný politik, výhody a nevýhody plynoucí 

z toho, že jím bude neuvolněný politik. Pro vysvětlení pojmů (MA21, Zdravé město, 

udržitelný rozvoj) bude organizováno školení pro úředníky a politiky. Výhodou 

neuvolněného politika bude jeho pohled na problematiku „zvenku“. Poděkuje paní 

Hujerové za přínos k fungování komise MA21. Dále otevře například témata revize 

metody MA21, podoby veřejných projednávání, kulatých stolů, veřejných fór, 

participativního rozpočtu a osadních výborů, způsoby projednávání ve výborech. 

 J. Mejsnar a J. Berki přednesli informace k plánovanému participativnímu rozpočtu, 

osadním výborům a způsobu jejich podpory. Kritéria je nutné stanovit v rámci komise, 

nastartovat spolupráci a získat důvěru. Osadní výbor je výborem zastupitelstva. 

Harmonogram aktivit je zhruba hotov, podmínky by mělo schválit zastupitelstvo. 

 I. Hujerová připomněla, že zástupci SML přislíbili společnosti Agora podporu projektu 

Studentské simulované zastupitelstvo pro 1 místní školu. Lze využít jako ukázka 

metodické práce. Dává ke zvážení, zda by mohl Liberec podpořit finančně i školu druhou.  

 

Příští termín jednání komise pro MA21 bude 27. 6. 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  


