
 

 
 

 
 
 
 
 

 

USNESENÍ ZE 4. JEDNÁNÍ  
VÝBORU MÍSTNÍ AGENDY 21 

V ROCE 2021 
 

dne 21. 9. 2021 
Výbor: 

 
Předseda výboru:    Ing. Vít Bobysud 
Místopředseda výboru:    Mgr. Yveta Kvapilová 
Členové výboru:    Doc. Ing. Petr Praus, CSc. – omluven 

RNDr. Jiří Mašek, CSs. – omluven 
Daria Křivánková 

      Ing. Josef Zobal  
      Daniel Sychra  

Ludmila Tichá 
Mgr. Václav Hrdlička  

Koordinátorka:     Jana Janotová – omluvena 
Tajemnice výboru:    Hana Zelenková 
 
Odpovědný politik MA21:   Aneta Ečeková Maršálová 

 

Program jednání:   

1- Zhodnocení akce Veřejné fórum ze dne 8. 9. 2021 
2- Přehled aktivit na další období 
3- Plnění kritérií pro rok 2021 – informace koordinátorka MA 21 
4- Různé 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Schválení programu 
USNESENÍ Č. 26: 
Navržený program byl schválen všemi členy.    7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

1-Zhodnocení akce Veřejné fórum ze dne 8. 9. 2021 
Předseda výboru informoval o průběhu akce Veřejné fórum 2021, poděkoval za aktivní přístup všem, 

kteří se na akci podíleli a za pomoc při realizaci samotné akce. 

Aktuálně probíhá ověřovací anketa, do které se může zapojit široká veřejnost pomocí online 

hlasování, hlasování pomocí anketních lístků v časopise STOP, nebo pomocí hlasování přes e-mail 

forum2021@praha13.cz Hlasování bude ukončeno k 31. 10. 2021. Poté dojde k vyhodnocení finální 

skladby priorit pro nadcházející období. 

USNESENÍ Č. 27: 

Výbor bere informaci na vědomí.     7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 

 
2- Přehled aktivit na další období 
Předseda výboru informoval o dalších aktivitách, které bude MA 21 realizovat. 
Další aktivity budou vycházet z aktuálních potřeb. 
V listopadu se uskuteční prezenční formou Podzimní škola NSZM v Novém Jičíně (10. 11. – 12. 11. 
2021) povinná pro koordinátora a s doporučenou účastí odpovědného politika pro MA21. 
V rámci této celorepublikové akce se bude realizovat výjezdní zasedání místní Agendy 21 těch členů, 
kteří o tuto akci projeví zájem.  
Zájemce o účast se budou hlásit u předsedy výboru pana Bobysuda.  
USNESENÍ Č. 28: 

Výbor bere informaci na vědomí.     7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
Člen výboru pan Hrdlička požádal o informaci, v jaké fázi se zavedení Participačního rozpočtu 
aktuálně nachází. Jednání o tomto bodě bude zařazeno na další zasedání výboru pro místní Agendu 
21. 
USNESENÍ Č. 29: 

Výbor bere informaci na vědomí.     7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
3 - Plnění kritérií pro rok 2021 – informace koordinátorka MA 21 
Předseda výboru informoval o dlouhodobé absenci koordinátorky místní Agendy 21 paní Janotové.  
Plnění povinných kritérií probíhá tak, aby nedošlo z důvodu absence koordinátorky k ohrožení 
příslušné kategorie. 
Výsledky o dosažené kategorii budou k dispozici v průběhu listopadu / prosince. 
USNESENÍ Č. 30: 
Výbor bere informaci na vědomí.     7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
4-RŮZNÉ 
Další zasedání výboru se uskuteční dle potřeby, o termínu budou členové výboru předem informováni 

v dostatečném časovém předstihu. 

USNESENÍ Č. 31: 
Výbor bere informaci na vědomí.     7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

Podpis předsedy výboru – Ing. Vít Bobysud 
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