Zápis z 1. schůze Výboru pro místní Agendu 21 obce Bystřice
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dne:

12. července 2018, zasedací místnost OÚ Bystřice

Přítomni:

dle prezenční listiny

1/1 Úvodní slovo
Pan starosta obce Bystřice, zároveň zodpovědný politik MA21, Mgr. Roman Wróbel zahájil
úvodním slovem první jednání Výboru pro místní Agendu 21.
2/1 Představení členů Výboru pro MA21
Předseda:

Mgr. Roman Wróbel, zodpovědný politik MA21

Místopředsedkyně:

Mgr. Kateřina Dubská, koordinátorka MA21

Za veřejný sektor:

Mgr. Marcel Čmiel, místostarosta obce Bystřice

Za neziskový sektor:

Věslav Szpak, biskup LECAV
Bc. Jarmila Wróblová, ředitelka DDM Bystřice

Za podnikatelský sektor:

Ing. Stanislav Mitręga, S.S.K., a.s.

3/1 Představení funkce Výboru pro MA21
Zodpovědný politik, společně s koordinátorkou MA21, představili úkoly a funkce výboru:
- Výbor Zdravé obce Bystřice a místní Agendy 21 je poradním orgánem rady obce, který
odborně a manažersky dohlíží na procesy Zdravé obce Bystřice a MA21.
- Výbor se vyslovuje ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví,
udržitelný rozvoj a kvalitu života v obci. Výbor aktivně spolupracuje na rozvoji Zdravé obce
Bystřice a MA21 v obci prostřednictvím řady aktivit (např. kampaně, akce pro veřejnost,
Fórum Zdravé obce, práce s výstupy komunitního plánování, plán zlepšování atd.).
- Je významným partnerem koordinátora i politika Zdravé obce a MA21. Je orgánem
fungujícím na základě „mezisektorového“ partnerství – je důležité, aby zde byly zastoupeny
subjekty z řad veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru.
- Prostřednictvím výboru je zajištěno, aby Zdravá obec a MA21 nebyla v obci reprezentována
pouze v osobě politika a koordinátora, ale aby byla provázána do chodu celé municipality
a stabilizována napříč více volebními obdobími.

4/1 Veřejné fórum a školní fóra
Všichni přítomní členové byli seznámeni s výstupy z fór a požádáni o připomínky a náměty
k řešení na další schůzi Výboru.
5/1 Projednání Plánu zlepšování 2019
Koordinátorka MA21, Mgr. Kateřina Dubská, společně s ostatními členy Výboru pracovali na
dalších aktivitách a metodách, jak vykonat pokrok v oblasti MA21.
Diskuze probíhala otevřeně na témata – medializace MA21, akce Den Zdraví, druhý ročník
Alis run, akreditovaná školení od NSZM ČR, vzdělávání zaměstnanců úřadu a osvěta
veřejnosti.
6/1 Závěr
Pan předseda Mgr. Roman Wróbel uzavřel první zasedání Výboru pro MA21.

Další zasedání Výboru se bude konat ve čtvrtek 11. října 2018, v 16:00 v zasedací místnosti
OÚ Bystřice.

Zapsala: Mgr. Kateřina Dubská
Dne: 13. července 2018

