Zápis č. 7/2019
z jednání komise pro místní Agendu 21 dne 26. 9. 2019
Přítomni: Mgr. Jan Berki, Ph.D., Lumír Vadovský, Monika Klemšová, Mgr. Barbara Steinzová, Ivana
Hujerová – KÚ LK, Ing. Barbara Vítková – koordinátorka tvorby nové strategie rozvoje SML
Omluveni: Ing. Jiří Němeček, Ondřej Hink
Celkem bylo jednání přítomno 6 účastníků.
1. Program jednání:






Participativní rozpočet – základní informace
Posunutí termínu Veřejného fóra 2019 s ohledem na tvorbu nové strategie města
Informace o proběhlých akcích
Informace o akcích, které nás čekají
Diskuze

Schválení programu: všichni souhlasí
2. Průběh jednání:
 Pan Berki seznámil s vývojem participativního rozpočtu, dále informoval o účasti na
akcích souvisejících (jednání v Praze, úvodní schůzka s veřejností Liberec). Osvětlil
pravidla a funkci Kanceláře architekta města v celém procesu.
 Pan Vadovský varuje před zneužitím participativního rozpočtu k politické kampani
některých stran.
 Paní Hujerová vyzdvihla, že realizace návrhů k participativnímu rozpočtu je vždy pod
kontrolou veřejnosti, která pro jednotlivé návrhy musí hlasovat. Navrhuje upravovat
pravidla pro další ročníky v reakci na proběhlé.
 Paní Klemšová informovala o posunutí Veřejného fóra 2019 s ohledem na tvorbu nové
strategie rozvoje města. Dále podala informace o akcích proběhlých a plánovaných.
 Diskuze
 Paní Barbara Vítková informovala o tom, v jaké fázi je příprava nové strategie.
V současnosti probíhá přípravné období, v RM byla schválena metodika k tvorbě. Do
prosince 2019 by měla být hotova analytická část. Po Novém roce se naplno rozjede
spolupráce s veřejností. V únoru 2020 se spustí 1. kolo pracovních skupin, další bude
následovat v březnu, v dubnu pak proběhne velké společné jednání všech 4
pracovních skupin. Návrhová část je plánována na duben až prosinec 2020.
Následovat bude v prosinci téhož roku další společné jednání všech pracovních
skupin. Forma příštích veřejných fór se bude střídat a vždy reagovat na aktuální fázi
přípravy strategie – 10 priorit a strategie. V rámci jednání RM bude 1x měsíčně
vyhrazen prostor k tomuto tématu.
 Paní Hujerová upozornila, že na webových stránkách KÚ LK je k tématu strategie
k dispozici řada užitečných materiálů.
Příští termín jednání komise pro MA21 bude 31. 10. 2019 od 13.00 ve 3. patře budovy historické
liberecké radnice, zasedací místnost č. 317.

Zapsala: Monika Klemšová
tajemnice komise

Mgr. Jan Berki, Ph.D.
předseda komise

