STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

8. schůze rady města dne: 06.04.2021
Bod pořadu jednání:
Výroční zpráva za rok 2020 a Akční plán MA21 pro rok 2021
Stručný obsah: Radě města je předkládána ke schválení Výroční zpráva za rok 2020 a Akční plán
MA21 na rok 2021 v rámci projektu Statutární město Liberec - Zdravé město.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: Nezbytná podmínka plnění kritérií kvality MA21 v rámci členství SML v Národní
síti Zdravých měst ČR
Zpracoval:

Klemšová Monika - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací, tajemnice
komise MA 21

Projednáno s:

Mgr. Barbara Steinzová, vedoucí oddělení rozvojové koncepce
Mgr. Jan Berki, Ph.D. - zastupitel, zodpovědný politik MA21
Ing. Radka Loučková Kotasová - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a
dotace

Předkládá:

Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:

ZM 4 - 29.04.2021 (informace)
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
Výroční zprávu za rok 2020 a Akční plán MA21 pro rok 2021 v rámci projektu Statutární
město Liberec - Zdravé město.
ukládá
předložit Výroční zprávu za rok 2020 a Akční plán MA21 pro rok 2021 v rámci projektu
Statutární město Liberec - Zdravé město pro informaci Zastupitelstvu města Liberec.
P: Loučková Kotasová Radka, Ing. - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace
T: 29.04.2021
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Důvodová zpráva
Statutární město Liberec vstoupilo v roce 2013 do Národní sítě Zdravých měst ČR. Dle povinných
Kritérií a Pravidel MA21 pro rok 2021, které schválila v listopadu 2020 Pracovní skupina pro místní
Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, je každoročně třeba vypracovat Výroční zprávu a Plán
zlepšování (Akční plán) MA21. Plnění podmínek Kritérií a Pravidel MA21 je základem pro hodnocení
úrovně kvality. Z hlediska naplňování kritérií se město nachází v kategorii D. Koordinátor spolu se
zodpovědným politikem pro MA21 a projekt Statutární město Liberec - Zdravé město navrhuje vybrané
aktivity k realizaci. Dokument byl projednán komisí pro místní Agendu 21.
První část dokumentu shrnuje činnost a aplikování MA21 v rámci SML. Informuje o stavu
institucionálního ukotvení, o aktivitách týkajících se plánování s veřejností a stavu webové sekce o
MA21 na webu města. Součástí jsou příklady prezentace činnosti v médiích a realizace osvětových
kampaní a akcí orientovaných na udržitelný rozvoj, do kterého jsou zapojeny nevládní organizace,
podnikatelský sektor i veřejná správa nebo informace o realizaci participativního rozpočtu. V neposlední
řadě zpráva obsahuje informace o průběžném vzdělávání koordinátorky MA21 a také příklad vzdělávací
akce pro pracovníky úřadu.
V plánu aktivit na rok 2021 jsou záměry a cíle, které by měly zlepšit uplatňování místní Agendy 21. Je
jimi především plánování za účasti veřejnosti a další osvětové akce, jako například „Světový den srdce“.
Pokračovat budou například práce na osvětové kampani „Dost bylo plastu“ proti nadužívání
jednorázových plastů a vzdělávací akce pro veřejnost zaměřená na hospodaření s vodou, která se kvůli
epidemiologické situaci v roce 2020 neuskutečnila. Nastaven by měl být po loňských zkušenostech
systém a pravidla pro další kola participativního rozpočtu a pro fungování osadních výborů. Nově je
také uveden záměr uskutečnit v Liberci Fórum mladých.
Přílohy:
Příloha_Vyroc_zprava_2020_Plan_2021_final
Příloha_2_košilkaZM
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S TATUTÁRNÍ M ĚSTO
LIBEREC
Projekt Statutární město Liberec – Zdravé město

Výroční zpráva za rok 2020
a
Akční plán MA21 pro rok 2021
Zpracovala: Monika Klemšová, koordinátorka MA21 a projektu
„Statutární město Liberec – Zdravé město“
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Statutární město Liberec – Zdravé město
Statutární město Liberec vstoupilo do Národní sítě Zdravých měst ČR v roce 2013.
Zastupitelstvo města schválilo členství na svém zasedání 25. 4. 2013 a zároveň se
přihlásilo k podpisu Deklarace Zdravého města.
Podle kritérií MA21 a pravidel hodnocení se město nachází v kategorii D, ve které plánujeme
setrvat i v roce 2021.
Pracovní skupina pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj schválila v listopadu 2020 Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2021. K výroční zprávě o MA21 je
vždy nutné připojit akční plán zlepšování.

Zdravé město WHO – obecné informace
Mezinárodní program „Zdravé město WHO“ je již, jak název napovídá,
od roku 1988 realizován v gesci Světové zdravotní organizace (WHO),
obdobně jako program „Zdravý region“. Pro evropský region WHO je
centrála programu umístěna v Kodani.
V Evropě je aktuálně zapojeno 1300 Zdravých měst ve 30 zemích. Jedná se o aktivní hnutí
evropských municipalit a regionů, které systematicky postupují ke kvalitě života a zdraví svých
obyvatel podle Cílů udržitelného rozvoje OSN (tzv. SDGs) a dokumentu Zdraví 2020
WHO. Pro Zdravá města, obce, regiony v Česku je důležitým vodítkem dokument Česká republika 2030.
Zdravá města, obce a regiony v naší republice koordinuje a reprezentuje mezinárodně certifikovaná asociace Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Asociace spolupracuje v rámci
mezinárodních uskupení na evropské i globální úrovni: Platforma sítí Zdravých měst WHO
v Evropě, ICLEI, Energy Cities, ad. Oficiálním partnerem NSZM ČR je řada ministerstev a
dalších národních institucí, akademických a odborných pracovišť. Asociace spolupracuje s desítkami expertů na nejrůznější témata rozvoje měst, zdraví a kvality života obyvatel.
Postup Zdravých měst je systematicky zaměřen na kvalitu života, udržitelný rozvoj a zdraví.
Aktuálně je globálním rámcem postupu Agenda 2030 OSN (tzv. SDGs) a dokument Zdraví
2020. V podmínkách ČR jsou aktivity Zdravých měst a regionů zaměřeny též na implementaci
Strategického rámce ČR 2030.
Důležitým znakem Zdravých měst, obcí a regionů je síťování – networking, jenž umožňuje
intenzívní odbornou spolupráci, sdílení dobré praxe a know-how v rámci České republiky i vůči
zahraničí.
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Místní Agenda 21 – obecné informace
Místní Agenda 21představuje program konkrétních obcí, měst a regionů, který zavádí do praxe principy trvale udržitelného rozvoje při zohledňování místních specifik. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi, cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí v daném místě. Vychází z dokumentu Agenda
21, který byl přijat v roce 1992 na Summitu Země v Rio de Janeiru
v souvislosti s debatou, jak systematicky směřovat k udržitelnému rozvoji. Hlavní roli v procesu
MA21 hraje místní samospráva a státní správa, protože veřejná správa je iniciátorem spolupráce
s ostatními subjekty.
MA21 představuje proces zvyšující kvalitu života ve všech směrech, který je naplňován prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování, zapojováním veřejnosti a využíváním všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji.
Principy MA21 jsou zakotveny ve strategických dokumentech na národní úrovni (Koncepce
podpory místní Agendy 21 v ČR na období 2012–2020, Strategický rámec udržitelného rozvoje
ČR na období 2010–2030), i na úrovni regionální.

Části zprávy
Výroční zpráva za rok 2020 ............................................................................. 4
Akční plán pro rok 2021 .................................................................................. 15
Plán stabilizace ....................................................................................... 15
Plán progrese .......................................................................................... 18
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020
Statutární město Liberec – Zdravé město
Naplňování Plánu zlepšování MA21
Plán zlepšování MA21 pro rok 2020 byl schválen radou města na 15. zasedání dne 14. 7. 2020
usnesením č. 703/2020. Cílem pro rok 2020 bylo splnění kritérií kvality MA21 v kategorii D.
1. Institucionální ukotvení
Cíl pro rok 2020:
Pozice zodpovědného politika a koordinátora MA21 budou po celý rok 2020 zajištěné
a Komise pro MA21 se bude kromě prázdninového období pravidelně scházet přibližně
jednou za měsíc.
Odpovědnost: zodpovědný politik MA21, Rada města Liberce
SPLNĚNO
Personální obsazení pozic zodpovědného politika a koordinátora pro MA21 a projekt
Zdravé město setrvalo beze změn po celý rok 2020. Zajištěno bylo usnesením zastupitelstva města Liberec č. 158/2019 z 30. 5. 2019. Zodpovědným politikem MA21 a projektu Zdravé město je Mgr. Jan Berki, Ph.D., koordinátorkou je Monika Klemšová. Jednání komise pro MA21 probíhala buď formou osobní, nebo online s nižší četností s ohledem na epidemiologickou situaci a prevenci šíření onemocnění COVID-19. Zápisy
z jednání jsou veřejně dostupné na webu města.

2. Plánování s veřejností
Cíl pro rok 2020:
V průběhu roku budou realizována minimálně 2 veřejná projednání, například formou
kulatých stolů, kde budou zástupci města řešit s veřejností investice nebo projednávat
důležité projekty. Zástupci veřejnosti budou také zapojeni do přípravy Strategie 2021+.
V poslední čtvrtině roku 2020 se uskuteční veřejné fórum zaměřené na tvorbu strategie
města. Dále se předpokládá veřejné projednání Plánu udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2030.
Odpovědnost: koordinátorka MA21, zodpovědný politik MA21, Rada města Liberce
ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO
Akcí, jejichž cílem bylo společné plánování s veřejností, proběhla v roce 2020 řada.
 Jednou z nich bylo kanceláří architektury města organizované veřejné projednání
revitalizace veseckého rybníka „Tajch“, které proběhlo v terénu 26. 6. 2020.
Předcházelo mu dotazníkové šetření a v uvedený den pak na místě také společná
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prohlídka řešeného území. Následně proběhl přímo na místě další sběr námětů k zapracování do návrhu revitalizace.
Ve věci tvorby nové Strategie rozvoje statutárního města Liberec 2021+ se uskutečnilo 24. 6. 2020 v liberecké kavárně Pošta společné projednání analytické části
za osobní účasti široké laické i odborné veřejnosti (viz příloha č. 1). Tvorbu nové
strategie podpořilo v březnu 2020 dotazníkové šetření v tištěné i elektronické podobě, kterého se zúčastnilo 485 respondentů. S ohledem na epidemiologickou situaci se veřejné projednání návrhové části plánované na konec roku nemohlo uskutečnit v podobě Veřejného fóra, proběhlo proto online formou v termínu 9. 12. 2020.
Projednání se zúčastnilo 60 osob.
První veřejné projednání souvisejících s tvorbou Plánu udržitelné městské mobility pro města Liberec, Jablonec n. Nisou 2021–2030 proběhlo 25. 11. 2020 opět
z důvodu epidemiologické situace online formou (viz příloha č. 2). Přímý přenos
přes YouTube kanál probíhal ve dvou blocích, a to od 16.00 do 17.30, další pak od
18.00 do 19.30, získané podněty byly zapracovány do analytických podkladů plánu.

3. Aktualizace webové stránky s informacemi o MA21
Cíl pro rok 2020:
Průběžně doplňovat informace o aktivitách, pozvánky, novinky a zápisy z důležitých
jednání, koordinovat webové stránky Zdravého města Liberec s FB stránkou Zdravého
města Liberec, aby docházelo k provázání a lepšímu šíření informací.
Odpovědnost: koordinátorka MA21, tajemnice Komise pro MA21, tiskové oddělení
SPLNĚNO
Webová sekce je průběžně aktualizována, jsou doplněny články, dokumenty, informace
o proběhlých i plánovaných akcích. K informování veřejnosti využíván také FB profil
Zdravého města Liberec, je koordinován s FB profilem statutárního města Liberec. Webová stránka je doplňována pravidelně vždy v návaznosti na aktuální dění.

4. Prezentace činnosti a výstupů MA21 v médiích
Cíl pro rok 2020:
V mediích budou zveřejněny alespoň 4 zprávy o aktivitách týkajících se MA21, z toho
alespoň 2 budou otištěny v Libereckém zpravodaji.
Odpovědnost: specialista pro zapojování veřejnosti, koordinátorka MA21, tiskové oddělení
SPLNĚNO
V řadě médií proběhly v tištěné i elektronické podobě informace o aktivitách MA21,
například:
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Na portálu Liberecká Drbna byl 6. 6. 2020 zveřejněn článek pod titulkem „V libereckém participativním rozpočtu je 29 projektů. Bude o nich hlasovat veřejnost“
s informacemi o participativním rozpočtu:
https://liberecka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/23016-v-libereckem-participativnimrozpoctu-je-29-projektu-bude-o-nich-hlasovat-verejnost.html
Na portálu Liberecký deník byl 20. 5. 2020 zveřejněn článek „Obyvatelé Liberce
budou hlasovat o projektech, které navrhli jejich sousedé“ opět s informacemi o participativním rozpočtu:
https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/obyvatele-liberce-budou-hlasovat-o-projektech-ktere-navrhli-jejich-sousede-20200520.html
V prázdninovém vydání Zpravodaje Liberec vyšla zpráva pod názvem „Liberec se
na podzim zapojí do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko“, která informuje, že se
Liberec, jako Zdravé město opět zapojuje do této tradiční kampaně a vyzívá občany
k účasti na úklidu. Další informací je pozvánka na dětský úklidový den.
V měsíci září vyšla ve Zpravodaji Liberec zpráva pod názvem „Liberečané rozhodli
o projektech“, která informuje, že se do hlasování o participativním rozpočtu zapojilo téměř tři a půl tisíce občanů, seznamuje s vítěznými projekty a zmiňuje časový
výhled jejich realizace.
V září vyšla ve Zpravodaji Liberec pozvánka na osvětovou akci pořádanou u příležitosti Evropského týdne mobility na náměstí Dr. E Beneše, v souvislosti s ní také
informace o soutěži „Chodím pěšky“, dále výzva k účasti na dopravním průzkumu
(SUMP).

5. Partnerství veřejné správy, nevládního a podnikatelského sektoru
Cíl pro rok 2020:
Na realizaci alespoň 1 aktivity se budou podílet instituce zastupující každý z výše uvedených sektorů. Předpokládáme, že spolupráce bude využita při Evropském týdnu mobility či dalších akcích a osvětových kampaních.
Odpovědnost: koordinátorka MA21
SPLNĚNO
V roce 2020 proběhla osvětová kampaň Evropský týden mobility na náměstí Dr. E. Beneše. Podařilo se propojit všechny tři sektory. Tato kampaň motivuje veřejnost k zamyšlení nad způsobem přepravy městem a možnostmi využití zdravějších a ekologičtějších
alternativ. Klíčový je soulad s udržitelným rozvojem. Je nutné občanům připomínat, že
osobní automobily nejsou jedinou možností přepravy. Zatěžují životní prostředí ve
městě, jsou zdrojem hluku, znečištění ovzduší, v neposlední řadě jsou náročné na parkovacích plochu, která by mohla být využita pro pěší, cyklisty a městskou zeleň. Zapojen byl nevládní sektor – Klub českých turistů, Tým silniční bezpečnosti, BESIP se simulátorem autonehody, sportovní uskupení MM Parkour, která předvedla biketrialovou
show. Podnikatelský sektor zastupovala společnost Cyklosport Kerda s poradenským
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stanovištěm pro cyklistiku a elektrokola, společnost SportKids prezentovala důležitost
pohybových aktivit dětí. S výhodami a možnosti sdílení osobních vozů seznamovala
společnost Autonapůl. K dispozici bylo také stanoviště s informacemi o vozidlech na
elektropohon. Veřejnou správu reprezentovaly bezpečnostní složky PČR, KÚ LK, stanoviště SML s dotazníkovým průzkumem k Plánu udržitelné městské mobility. Velký
zájem byl o stanoviště s nácvikem první pomoci. Výhody přepravy MHD a pravidla
využívání přestavil DPMLJ.

6. Hodnocení procesu MA21
Cíl pro rok 2020:
Radou města budou schváleny Akční plánu MA21 na rok 2020 a Výroční zpráva Zdravého města za rok 2019 Radou města Liberec. Oba dokumenty dostane Zastupitelstvo
města pro informaci. Zprávu z Veřejného fóra 2019 projedná a schválí Zastupitelstvo
města.
Odpovědnost: zodpovědný politik MA21, koordinátorka MA21, Rada města Liberec
SPLNĚNO
Výroční zpráva 2019 – Projekt statutární město Liberec – Zdravé město a Akční plán
zlepšování MA21 na rok 2020 byl schválen Radou města Liberec na řádné schůzi dne
14. 7. 2020 usnesením č. 703/2020. Následně byly oba dokumenty předloženy pro informaci Zastupitelstvu města Liberec na 7. zasedání dne 3. 9. 2020.

7. Akce v rámci osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji
Cíl pro rok 2020:
Opětovné zapojení do Evropského týdne mobility a jedné další kampaně.
Odpovědnost: koordinátorka MA21
SPLNĚNO




U příležitosti Evropského týdne mobility jsme zorganizovali 17. 9. 2020 Zábavné
odpoledne na Dětském dopravním hřišti, 21. 9. 2020 hlavní program k ETM na náměstí Dr. E. Beneše za účasti neziskového, podnikatelského i veřejného sektoru (viz
bod 5.), zajistili soutěž „Chodím pěšky“ v termínu 21. 9. až 30. 11. 2020. Partnersky
jsme se v souvislosti s kampaní podíleli 22. 9. 2020 na akci Cyklojízda s Cyklisty
Liberecka.
Další kampaní, ke které se město připojilo, byla akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“, která proběhla v termínu 19. 9. 2020. V téže souvislosti se uskutečnil Dětský odpadový den s bohatým programem v parku u Budyšínské ulice. Organizačně
zajištěný byl odborem ekologie a veřejného prostoru. Sběračům odpadu jsme zajistili ochranné prostředky, gumové rukavice.
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8. Vzdělávání koordinátora a vzdělávací akce pro úřad
Cíl pro rok 2020:
Koordinátorka se i nadále zúčastní alespoň 2 vzdělávacích kurzů Národní sítě Zdravých
měst ČR. A dále za pomoci NSZM zrealizujeme alespoň jednu vzdělávací akci pro úředníky či zaměstnance úřadu dle aktuálního zájmu.
Odpovědnost: koordinátorka MA21
SPLNĚNO




Koordinátorka Monika Klemšová se zúčastnila kompletní série online školení Národní sítě Zdravých měst České republiky, a to Jarní školy, Letní školy a Podzimní
školy NSZM, které ukončila 9. 10. 2020 ziskem Osvědčení o průběžném vzdělávání
AK/PV-316/2006 – „Komunitní plánování“.
Školení facilitačních dovedností pro pracovníky úřadu proběhlo 10. 6. 2020 online
v budově historické radnice pod vedením lektorky Dany Divákové. Zúčastnilo se
26 pracovníků.

Plán progrese
1. Nové kampaně
Cíl pro rok 2020:
 Zapojení do iniciativy „Dost bylo plastu“
Ministerstvo životního prostředí ČR iniciovalo kampaň proti nadužívání jednorázového
nádobí a plastových obalů. V souvislosti s tímto celosvětovým problémem je nutno rozšiřovat povědomí veřejnosti o tom, proč a jak minimalizovat vznik odpadů. S restauracemi, občerstveními v nákupních centrech a kavárnami bychom chtěli proto uzavřít dohody a docílit, aby zákazníci měli možnost se plastového nádobí a obalů vzdát.
Odpovědnost: koordinátorka MA21
ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO
Je rozpracován základní koncept postupu ve spolupráci s odborem ekologie a veřejného
prostoru a vytipovány hlavní směry, na kterých je třeba pracovat. Úkoly, osvěta a opatření nejen ohledně předcházení vzniku plastového odpadu, ale odpadu obecně, jsou
otázkou dlouhodobého časového horizontu a pracovat na něm budeme dlouhodobě.


Vzdělávací akce pro veřejnost „Hospodaření s vodou“
V souvislosti s problémem změny klimatu je nutné provést řadu opatření s cílem zlepšení hospodaření s vodou a zadržování vody v krajině. Opatření jsou nutná nejen v oblasti velkých územních celků, ale také na úrovni domácností. Je proto žádoucí poskytnout občanům informace a tipy pro jednoduché i sofistikovanější řešení nakládání s vodou pro její efektivnější využití v běžných domácnostech, ale i při řešení nové zástavby.
Bezplatný seminář s odborníky pro veřejnost.
Odpovědnost: koordinátorka MA21
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NESPLNĚNO
Vzhledem k situaci ohledně šíření nákazy COVID-19 a platným vládním opatřením se
podzimní seminář neuskutečnil. Je odložen a bude realizován později dle situace ve
formě živé, aby se jej mohli osobně účastnit různé věkové kategorie a mohli s odborníky konzultovat konkrétní dotazy.

2. Participativní rozpočet
Cíl pro rok 2020:
Pravidla prvního ročníku Participativního rozpočtu byla schválena Zastupitelstvem města
usnesením č. 310/2019 dne 24. 10. 2019. Na konec července 2020 bylo plánováno hlasování
o výběru projektů k realizaci. V září 2020 měl být předložen seznam ke schválení Zastupitelstvu města. V poslední části roku 2020 měl být mimo jiné i formou kulatého stolu první
ročník vyhodnocen a na základě toho bude navržena úprava pravidel pro další ročník.
Odpovědnost: zodpovědný politik MA21, primátor, Zastupitelstvo města
ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO
První ročník participativního ročníku byl vyhlášen a také odhlasován. Část vítězných projektů byla realizována v roce 2020, další budou dokončeny v roce 2021. Vyhodnocení prvního ročníku probíhalo dotazníkovým šetřením mezi hlasujícími. Se vzorkem žadatelů byly
nakonec místo kulatých stolů realizovány online meetingy. V roce 2021 proběhnou další a
také fokusní skupina se zástupci MML. Návrh úpravy pravidel bude formulován po dokončení šetření v druhé polovině roku 2021.

3. Příprava systémového zapojení veřejnosti do rozhodování
Cíl pro rok 2020:
Usneseními Zastupitelstva města bylo postupně zřízeno 11 osadních výborů, které jsou
různě aktivní a různě personálně obsazeny. V roce 2020 se připraví analýza fungování osadních výborů a rešerše nastavení systému zřizování a fungování osadních výborů v jiných
městech. Do přípravy výstupů z analýzy a rešerše budou zapojeni zástupci současných osadních výborů. Výstupy budou projednány do konce roku 2020 v Komisi pro MA21. Kromě
toho bude v roce 2020 pokračovat setkávání vedení města s občany jednotlivých částí a to
především v součinnosti s osadními výbory v těch částech, pro něž jsou zřízeny.
Odpovědnost: zodpovědný politik MA21, primátor
ČÁSTEČNÉ SPLNĚNO
V mezidobí, kdy byla mírně uvolněna vládní opatření, se stihlo zrealizovat jedno setkání se
zástupci osadních výborů na téma systém spolupráce mezi osadními výbory a magistrátem,
resp. zastupitelstvem. Bohužel se setkání zúčastnili zástupci pouze tří osadních výborů.
O výsledcích byla komise informována, závěry jednání ale musí být ještě v roce 2021 verifikovány v rámci opakovaného kulatého stolu se zástupci osadních výborů.
9

Další události a zprávy o naplňování principů MA21 a Zdravého města Liberec naleznete
na webové stránce aktualit: https://www.liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdrave-mesto/aktuality/

Naplňování kritérií MA21
Cíl pro rok 2020:
Splnění kritérií kvality MA21 pro kategorii D.
SPLNĚNO
Výsledky a dokladování postupu MA21 v kategorii D jsou veřejně přístupné na oficiálních
stránkách informačního systému místní Agendy 21 – CENIA, česká informační agentura životního prostředí:
https://ma21.cenia.cz/Str%C3%A1nkymunicipalit/00262978/tabid/12401/language/cs-CZ/Default.aspx

Složení komise pro místní Agendu 21 v roce 2020
Veřejný sektor
Mgr. Jan Berki, Ph.D.

předseda komise a zodpovědný politik MA21 a ZM

Ivana Hujerová

koordinátorka neziskového sektoru a MA21, KÚ LK

Neziskový sektor
Mgr. Antonín Ferdan

LOS – Liberecká občanská společnost, z.s.

František Homolka

občan

Podnikatelský sektor
Lumír Vadovský

M&M reality

Tajemnice komise
Monika Klemšová
Stálí hosté (nečlenové)
Ing. Radka Loučková Kotasová

koordinátorka MA21, specialista pro zapojování veřejnosti, SML

náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Ing. Michaela Maturová

vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací, SML

Ing. Jiří Mejsnar

vedoucí odboru kancelář primátora, SML

Ing. Helena Gajdošová

koordinátorka participativního rozpočtu, SML

Mgr. Steinzová Barbara

vedoucí oddělení rozvojové koncepce, SML

Mgr. Monika Kumstová

manažerka oddělení rozvojové koncepce, SML
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Přínosy projektu pro statutární město Liberec v roce 2020
Členství v NSZM ČR mělo v roce 2020 pro město Liberec následující přínosy:
 poskytnutí konzultací a odborné metodické podpory, poskytnutí facilitátora na akce,
odborné diskuzní online semináře pro politiky, koordinátorku a pracovníky úřadu,
 sdílení dobré praxe a možnost snazší konzultace konkrétních problémů s dalšími obcemi,
 akreditovaná školení pro koordinátorku, zodpovědného politika a další zájemce,
 možnost prezentace vlastních zkušeností z Liberce širšímu okruhu obcí.

Poděkování
Statutární město Liberec děkuje všem osobám a institucím, které se podílely na organizaci osvětových akcí a veřejných projednání, občanům města za jejich účast a zapojení do procesů, hlasování a anket směřujících ke zlepšení života ve městě.
Seznam zkratek:
ECI
MA21
NNO
NSZM ČR
OSN
RM
ZM
UR
WHO

Společné Evropské indikátory
místní Agenda 21
nestátní neziskové organizace
Národní síť Zdravých měst ČR
Organizace spojených národů
Rada města
Zastupitelstvo města
udržitelný rozvoj
Světová zdravotnická organizace

Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Veřejné projednání analytické části Strategie rozvoje statutárního města Liberec
2021+
Příloha č. 2 – Veřejné projednání Plánu udržitelné městské mobility Liberec, Jablonec nad Nisou
Příloha č. 3 – Zpravodaj Liberec - publicita
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Příloha č. 1 – Veřejné projednání analytické části Strategie rozvoje statutárního města Liberec
2021+
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/zdrave-mesto/aktuality/tvorbu-strategickeho-planu-mesta-koronakrize-nezastavila-znovu-se-sesly-pracovni-skupiny.html
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Příloha č. 2 – Veřejné projednání Plánu udržitelné městské mobility Liberec, Jablonec n. Nisou
https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/zdrave-mesto/aktuality/mate-vlastni-nazor-dopravni-situaci-liberci-zapojte-se.html
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Příloha č. 3 – Zpravodaj Liberec – publicita
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AKČNÍ PLÁN PRO ROK 2021
PLÁN STABILIZACE
1. Institucionální zakotvení
Aktuální stav:
Pozice zodpovědného politika a koordinátorky pro MA21 a Zdravé město byly po celý rok 2020
zajištěny. Zodpovědným politikem je Mgr. Jan Berki, Ph.D., koordinátorkou Monika
Klemšová. O personálním obsazení obou pozic bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva
č. 158/2019. Rada města usnesením č. 18/2019 v lednu 2019 zřídila Komisi pro MA21.
Cíle pro rok 2021:
Pozice koordinátora a zodpovědného politika, a také komise pro MA21, budou po celý rok 2021
obsazené. Jednání komise budou, vyjma prázdninového období, probíhat dle epidemiologické
situace zhruba jednou za dva měsíce, nebo dle potřeby, a to v rovině osobní, nebo online.
Odpovědnost: zodpovědný politik MA21, Rada města Liberce
2. Plánování s veřejností
Aktuální stav:
V roce 2020 proběhlo veřejné projednání a sběr podnětů k tvorbě nové Strategie SML 2021+ ,
dále například občané hlasováním vybrali projekty k realizaci v rámci Participativního rozpočtu, veřejně byla projednána také rekultivace Veseckého rybníka a mnohé další.
Cíle pro rok 2021:
V průběhu roku budou realizována minimálně 2 veřejná projednání, kde budou zástupci města
řešit s veřejností investice, záměry, nebo projednávat důležité projekty. Zástupci veřejnosti budou zapojeni do přípravy Strategie SML 2021+ a také tvorby Plánu udržitelné městské mobility
Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2030. V poslední čtvrtině roku 2021 se uskuteční Veřejné
fórum, pokračovat by měl rozvoj systému osadních výborů.
Odpovědnost: koordinátorka MA21, zodpovědný politik MA21, Rada města Liberce
3. Aktuální webové stránky s informacemi o MA21
Aktuální stav:
Webová sekce pro uveřejňování informací týkající se MA21, NSZM a projektu Statutární město
Liberec – Zdravé město je dostupná na adrese: http://liberec.cz/cz/prakticke-informace/zdravemesto/. V průběhu roku 2020 byly stránky aktualizovány a průběžně doplňovány.
Cíle pro rok 2021:
Je nutné stránky nadále průběžně doplňovat, zveřejňovat pozvánky na akce, novinky, informace
o aktivitách a zápisy z důležitých jednání. Zároveň budeme koordinovat webové stránky Zdravého města Liberec s facebookovou stránkou Zdravého města Liberec, aby docházelo k lepšímu
šíření informací o kampaních a dalších akcích souvisejících s MA21.
Odpovědnost: koordinátorka MA21, tiskové oddělení
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4. Prezentace činností a výstupů MA21 v médiích
Aktuální stav:
V roce 2020 proběhly v médiích informace o aktivitách MA21. Příkladem jsou zprávy o realizaci participativního rozpočtu v Libereckém deníku, Zpravodaji Liberec nebo na portálu Liberecká drbna. O kampani „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ se občané dozvěděli ve Zpravodaji
Liberec. Kampani „Evropský týden mobility 2020“ byla věnována celá jedna strana ve Zpravodaji Liberec.
Cíle pro rok 2021:
V mediích budou zveřejněny alespoň 4 zprávy o aktivitách týkajících se MA21, z toho alespoň
2 budou otištěny v Libereckém zpravodaji.
Odpovědnost: specialistka pro zapojování veřejnosti a koordinátorka MA21, tiskové oddělení
5. Partnerství veřejné správy, nevládního a podnikatelského sektoru
Aktuální stav:
V roce 2020 proběhla v Liberci už tradičně osvětová kampaň Evropský týden mobility. Propojeny byly všechny tři sektory. Kampaň se snažila motivovat veřejnost k využívání vhodnějších
a ekologičtějších alternativ přepravy v souladu s udržitelným rozvojem.
Cíle pro rok 2021:
Realizace alespoň 1 aktivity, na které se budou podílet zástupci jednotlivých sektorů. Předpokládáme, že bude opět navázána spolupráce při tradičním Evropském týdnu mobility a dalších
osvětových kampaních.
Odpovědnost: koordinátorka MA21
6. Hodnocení procesu MA21
Aktuální stav:
Rada města schválila 14. 7. 2020 usnesením č. 703/2020 Výroční zprávu Zdravého města za
rok 2019 a Akční plán zlepšování MA21 na rok 2020.
Cíle pro rok 2021:
Radou města bude schválen Akční plán zlepšování MA21 na rok 2021 a Výroční zpráva Zdravého města za rok 2020. Oba dokumenty dostane Zastupitelstvo města pro informaci.
Odpovědnost: zodpovědný politik, koordinátorka MA21, Rada města
7. Akce v rámci osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji
Aktuální stav:
V roce 2020 proběhlo několik osvětových kampaní k udržitelnému rozvoji. Jednalo se například o Evropský týden mobility a kampaň Ukliďme Česko.
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Cíle pro rok 2021:
Zapojíme se do organizace „Evropského týdne mobility 2021“ (září) a nejméně jedné další
osvětové kampaně. Nově to bude akce „Světový den srdce“ (29. 9.), dlouhodobě rozvíjet budeme kampaň „Dost bylo plastu“ zaměřenou nejen na omezení využívání jednorázových plastů,
ale obecně na předcházení vzniku odpadů.
Odpovědnost: koordinátorka MA21
8. Vzdělávání koordinátora
Aktuální stav:
Koordinátorka Monika Klemšová se v roce 2020 účastnila série tří akreditovaných školení Národní sítě Zdravých měst ČR.
Cíle pro rok 2021:
Koordinátorka se i v roce 2021 zúčastní nejméně 2 akreditovaných vzdělávacích kurzů a školení Národní sítě Zdravých měst ČR.
Odpovědnost: koordinátorka MA21
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PLÁN PROGRESE
I.

Nové kampaně

Zapojení do iniciativy „Světový den srdce“
Posláním kampaně je šířit povědomí o kardiovaskulárních onemocněních, nutnosti prevence,
a předcházení jejich vzniku dodržováním zdravého životního stylu. Zvlášť v době epidemie
onemocnění covid-19 jsou osoby s nemocemi srdce a oběhového systému jednou z nejohroženějších skupin. Odkládaná nebo zanedbaná péče zásadním způsobem ovlivňuje prognózu a
šanci na kvalitní život. Chceme apelovat a podpořit odpovědný přístup k životu a zdraví.
Vzdělávací akce pro veřejnost „Hospodaření s vodou“
V souvislosti s problémem změny klimatu je nutné provést řadu opatření s cílem zlepšení hospodaření s vodou a zadržování vody v krajině. Opatření jsou nutná nejen v oblasti velkých
územních celků, ale také na úrovni domácností. Je proto žádoucí poskytnout občanům informace a tipy pro jednoduché i sofistikovanější řešení nakládání s vodou pro její efektivnější využití v běžných domácnostech, ale i při řešení nové zástavby. Bezplatný seminář s odborníky
pro veřejnost.
Odpovědnost: koordinátorka MA21
II.

Fórum mladých

Prostřednictvím Mladého fóra bychom chtěli navázat spolupráci se školami a podpořit mladé
lidi k aktivnímu zapojení do řešení různých témat dotýkajících se města a společnosti. Pro rok
2021 jsme jako téma vybrali preventivní opatření proti nadužívání plastů a obecně vznik odpadů. Cílem je získat od dětí a mládeže co nejširší zpětnou vazbu, zapojit je do řešení problému
a získat od nich náměty ke zlepšení. Využijeme metodickou pomoc Národní sítě Zdravých měst
k zajištění optimální organizace a úspěšného průběhu.
Odpovědnost: zodpovědný politik, koordinátorka MA21
III.

Nastavení systému Participativního rozpočtu

V roce 2021 budou dokončeny všechny projekty prvního ročníku participativního rozpočtu.
Dokončeno bude také kolečko získávání zpětné vazby. Závěrem celého procesu bude vyhodnocení prvního ročníku a návrhu na úpravy pravidel, procesů a také vyhodnocování. Tím bude
nastaven celý systém pro následné ročníky.
Odpovědnost: zodpovědný politik, koordinátorka participativního rozpočtu
IV.

Zapojení osadních výborů

Návrhy na zapojení výborů budou verifikovány pomocí kulatého stolu, který bude nastaven
periodicky. Alespoň některá z verifikovaných opatření budou v roce 2021 realizována.
Odpovědnost: zodpovědný politik, vedoucí kanceláře primátora
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STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE
pro 4. zasedání zastupitelstva města 29.04.2021

Výroční zpráva za rok 2020 a Akční plán MA21 pro rok 2021

Zpracoval:

Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Klemšová Monika - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací, tajemnice komise
MA 21

Projednáno: Komisí pro MA21
8. Radou města dne 6. 4. 2021
Předkládá:

Loučková Kotasová Radka, Ing. v. r. - náměstkyně primátora pro strategický
rozvoj a dotace

Důvodová zpráva
Statutární město Liberec vstoupilo v roce 2013 do Národní sítě Zdravých měst ČR. Dle povinných
Kritérií a Pravidel MA21 pro rok 2021, které schválila v listopadu 2020 Pracovní skupina pro místní
Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, je každoročně třeba vypracovat Výroční zprávu a Plán
zlepšování (Akční plán) MA21. Plnění podmínek Kritérií a Pravidel MA21 je základem pro hodnocení
úrovně kvality. Z hlediska naplňování kritérií se město nachází v kategorii D. Koordinátor spolu se
zodpovědným politikem pro MA21 a projekt Statutární město Liberec - Zdravé město navrhuje vybrané
aktivity k realizaci. Dokument byl projednán komisí pro místní Agendu 21.
První část dokumentu shrnuje činnost a aplikování MA21 v rámci SML. Informuje o stavu
institucionálního ukotvení, o aktivitách týkajících se plánování s veřejností a stavu webové sekce o
MA21 na webu města. Součástí jsou příklady prezentace činnosti v médiích a realizace osvětových
kampaní a akcí orientovaných na udržitelný rozvoj, do kterého jsou zapojeny nevládní organizace,
podnikatelský sektor i veřejná správa nebo informace o realizaci participativního rozpočtu. V neposlední
řadě zpráva obsahuje informace o průběžném vzdělávání koordinátorky MA21 a také příklad vzdělávací
akce pro pracovníky úřadu.
V plánu aktivit na rok 2021 jsou záměry a cíle, které by měly zlepšit uplatňování místní Agendy 21. Je
jimi především plánování za účasti veřejnosti a další osvětové akce, jako například „Světový den srdce“.
Pokračovat budou například práce na osvětové kampani „Dost bylo plastu“ proti nadužívání
jednorázových plastů a vzdělávací akce pro veřejnost zaměřená na hospodaření s vodou, která se kvůli
epidemiologické situaci v roce 2020 neuskutečnila. Nastaven by měl být po loňských zkušenostech
systém a pravidla pro další kola participativního rozpočtu a pro fungování osadních výborů. Nově je
také uveden záměr uskutečnit v Liberci Fórum mladých.

Přílohy:
Příloha_Vyroc_zprava_2020_Plan_2021_final

