Zápis č. 9/2019
z jednání komise pro místní Agendu 21 dne 28. 11. 2019
Přítomni: Mgr. Jan Berki, Ph.D., Lumír Vadovský, Monika Klemšová, Mgr. Barbara Steinzová, Ing.
Barbara Vítková – koordinátorka tvorby nové strategie rozvoje SML, Mgr. Antonín Ferdan, Ondřej
Hink, Ing. Michaela Maturová, František Homolka
Celkem bylo jednání přítomno 9 účastníků.
1. Program jednání:




Veřejné fórum 2019
Postup při ověřování výsledků
Informování o realizaci priorit vzešlých z VF

Schválení programu: všichni souhlasí
2. Průběh jednání:
 Pan Berki představil priority vzešlé z hlasování na VF 2019. Komise se shodla, že
anketou bude ověřováno všech 14 námětů.
 Paní Vítková informovala, že pro potřeby SR SML 2021+ budou využity všechny podněty
navržené na VF, tedy bez ohledu na počet získaných hlasů.
 Paní Maturová upozornila na nutnost návaznosti priorit na již vytvořený rozpočet pro rok
2020. Komise souhlasí, že musí být v souladu rozpočtový výhled a výsledky hlasování.
Také je zřejmé, že posloupnost realizace nebude dána pouze výsledky hlasování. Záleží
také na rozložením čerpání do roku na základě vnějších faktorů, jako jsou dotační
příležitosti.
 Pan Berki upozornil na opakování návrhů mezi ročníky VF. Jako příklad uvedl řešení
cyklostezek, kde je problém zejména s majetkovými poměry, jak zmínila paní Maturová.
 Komise se shodla, že výsledná formulace námětů bude probíhat pomocí porovnání s jejich
prvotním zápisem u stolů.
 Pan Berki navrhl řadit podněty v ověřovací anketě dle pořadí, v jakém vzešly z VF.
V případě sdíleného pořadí bude přihlédnuto k počtu získaných hlasů u stolu. Výsledné
pořadí bude určené výhradně z výsledků ankety. Je nutné ověřit soulad tohoto postupu
s metodikou NSZM.
 Pan Berki navrhl pro sledování postupu u řešení navržených priorit vytvoření jednotné
databáze na webu města, kterou by každý měsíc aktualizovali jejich garanti. Věc je
potřeba nejprve předat k projednání Radě města.
 Paní Klemšová informovala o pravidlech hlasování v anketě, která bude zveřejněna na
webu města a ve Zpravodaji Liberec. Pro další ročníky VF zvažuje pan Berki vytvoření
aplikace od LIS, která už je o této záležitosti předběžně informována.
 Komise se dohodla, že bude hlasovat o výběru až dvou dalších námětů k řešení z těch,
které byly na VF navrženy, ale do závěrečného hlasování se nedostaly.
 Z důvodu opakujících se námětů u stolu „Ekonomika a rozvoj města“ a jiných stolů bude
diskutována změna – zavedení stolu “Úřad“, zaměřený by měl být na magistrát a jeho
fungování.
 Pan Berki informoval, že zpráva z VF 2019 by měla být dokončena do února 2020.
 Na jednání komise v lednu je v plánu dílčí vyhodnocení participativního rozpočtu,
z tohoto důvodu by se ho měl účastnit i zástupce kanceláře architektury města.

Příští termín jednání komise pro MA21 bude 12. 12. 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

