
Zápis č. 6/2019 

z jednání komise pro místní Agendu 21 dne 27. 6. 2019 

  

Přítomni: Mgr. Jan Berki, Ph.D., Ondřej Hink, Lumír Vadovský, Ing. Jiří Němeček, Monika 

Klemšová, Ing. Michaela Maturová - SML 

Omluveni: Mgr. Barbara Steinzová, Ivana Hujerová – KÚ LK 

 

Celkem bylo jednání přítomno 6 účastníků. 

 

1. Program jednání: 

 Shrnutí informací z předchozích jednání k zásadním dokumentům MA21 

 Stručné informace z Letní školy Zdravých měst v Táboře 

 Informace k veřejnému projednání – Zborovská rokle 

 Diskuze 

 

Schválení programu: všichni souhlasí 

 

2. Průběh jednání: 

 Pan Berki seznámil se stavem dokumentů Výroční zpráva 2018 a Plán zlepšování 2019 

 Zpráva z VF 2018 je v řešení, je nutno posunout do porady vedení, pan Mejsnar musí 

ještě upravit příslušné body na základě vyjádření pana Berkiho. Forma Veřejného fóra se 

bude střídat. Klasické pojetí bude probíhat každý druhý rok 

 Pan Berki a paní Klemšová předali informace o průběhu Letní školy Zdravých měst v 

Táboře 

 Pan Berki navrhuje, aby na veřejné projednání o budoucnosti parku tzv. Zborovské rokle, 

resp. přilehlé komunikace byl přizván facilitátor Národní sítě Zdravých měst, který zajistí 

potřebnou úroveň jednání. Pan Vadovský osvětlil přítomným podstatu problému této 

lokality 

 

3. Diskuze. 

 Náměstek primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu Jiří Němeček 

informoval o tom, že i město Liberec se zabývá problematikou klimatických změn a 

pracuje na stanovisku ke klimatické krizi. Paní Klemšová k tomu zjišťovala stav v dalších 

městech, která se snaží s problémem aktivně vypořádat 

 Pan Berki bude během dalších schůzek informovat členy komise o vývoji participativního 

rozpočtu 

 Nadále trvá řešení náhrady 1 člena komise – paní Loučkové Kotasové 

 

Příští termín jednání komise pro MA21 bude 26. 9. 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  


