Zápis z 2. schůze Výboru pro místní Agendu 21 obce Bystřice
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dne:

11. října 2018, zasedací místnost OÚ Bystřice

Přítomni:

dle prezenční listiny

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

2/2 Diskuze o dalším rozvoji obce
Na minulé schůzi byly představeny výsledky ze školních fór a veřejného fóra. Podrobné
materiály byly členům Výboru poskytnuty k prostudování doma. Na tomto setkání byly
jednotlivé výsledky prodiskutovány, každý člen Výboru se vyjádřil a volil námět, který by se
měl řešit prioritně.
Konkrétně se diskutovalo o tématech:
-

Dokončení klidové zóny kolem Hluchové

-

Vybudování nového prostorného společenského sálu

-

Rozšíření péče o seniory na 24 hodin

-

Zavedení inteligentního svozu odpadů v obci

-

Dokončení chodníku na Nýdek

-

Vytvoření naučné cyklostezky kolem Bystřice

-

Metody posílení kulturních a výjezdových akcí pro žáky základních škol

-

Zavedení radarů pro měření rychlosti

-

Posílení služby Obecní policie

3/2 Představení Hodnotící zprávy 2018 a Plánu zlepšování na rok 2019
Koordinátorka MA21 představila finálně vypracované a Radou obce schválené dokumenty.
Prvním z nich byla „Hodnotící zpráva aktivit Zdravé obce Bystřice a místní Agendy 21“, kde
jsou shrnuty veškeré činnosti spojené s implementací místní Agendy v obci.

Druhým důležitým dokumentem byl „Plán zlepšování na rok 2019“, ve kterém je rozvržena
aktivita v plnění a realizaci MA21 na příští rok.
Členové Výboru pak následovně komentovali a diskutovali nad jednotlivými body Plánu a
celkovým přínosem implementace MA21 v obci a členství v NSZM ČR.
4/2 Komunikace s veřejností
Posledním bodem programu na zasedání Výboru pro MA21 bylo rozšíření komunikace
s veřejností a to konkrétně „Metody způsoby komunikace“ a „Motivace ke spolupráci“. Tyto
poznatky, jež byly předmětem setkání jednotlivých školy NSZM, představila koordinátorka
MA21.
5/2 Závěr
Pan předseda Výboru pro MA21, Mgr. Roman Wróbel, uzavřel druhé zasedání.

Další zasedání Výboru se bude konat v roce 2019, přesný čas a místo bude upřesněno.

Zapsala: Mgr. Kateřina Dubská
Dne: 12. října 2018

