
 
 
 

USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO AGENDU MA 21 
ze dne 8. 3. 2016 

 
 
Přítomni: 
 
Předseda a odpovědný politik MA21:  Mgr. Štěpán Hošna 
Členové: Ing. Vít Bobysud, Ing. Josef Zobal,  

Ing. Iva Arnoštová 
Tajemnice výboru:    Ing. Dana Céová 
Koordinátor agendy MA 21:   Mgr. David Michut 
Hosté:      Ing. Pavel Jaroš, Mgr. František Nejedlý 
 
Nepřítomni:  
 
Omluveni:     Hana Zelenková, Luboš Petříček, Dis. 
Neomluveni:      
 
 
 

Program jednání: 
 

1) Schválení programu 
2) Průběžná informace o kritériích MA 21 pro rok 2016 
3) Žádost k výzvě č.11/2015 v rámci Národního programu Životního prostředí – průběžná 

informace 
4) Projednání návrhů akcí konaných v rámci MA 21 
5) Různé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bod 1 – Schválení programu 
 
Usnesení číslo 1: 
Výbor schválil navržený program    pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
 
 
Bod 2 – Průběžné informace o kritériích MA 21 pro rok 2016 
 
 Koordinátor místní Agendy 21 společně s předsedou výboru informovali přítomné 
s probíhajícími i plánovanými akcemi v roce 2016, které by bylo vhodné zařadit do MA 21. 
 
 
Bod 3 – Žádost k výzvě č.11/2015 v rámci Národního programu Životní prostředí – 
průběžná informace 
 
 Koordinátor MA 21 informoval přítomné o podání a potvrzení přijetí výzvy č.11/2015 
ministerstvem životního prostředí, dále pak rozdal v listinné podobě všem členům výboru pro 
MA 21 plánované aktivity uvedené v této výzvě. 
 
 
Bod 4 – Projednání návrhů akcí konaných v rámci MA 21 
 
Usnesení číslo 2: 
Výbor ukládá koordinátorovi MA 21 projednat s ředitelem Střediska sociálních služeb RNDr. 
Jiřím Maškem, CSc. možné akce pořádané Střediskem sociálních služeb vhodné pro zařazení 
do MA21, dále pak možnost uspořádání veřejného projednávání na téma „hodnocení a 
případné rozšíření portfolia poskytování služeb tohoto střediska“. 
 
Usnesení číslo 3: 
Výbor stanovuje na den 19. května 2016 v 17:00 hodin uspořádání veřejného projednávání 
v oblasti životního prostředí se zaměřením na revitalizace a rekonstrukce uvedených částí. 
 
Nové Butovice - Revitalizace vnitrobloku Fingerova – komplexní rekonstrukce dětských hřišť a 
sportoviště, dále obnova cestní sítě, mobiliáře. Dále nové výsadby stromů, keřů a založení 
záhonu trvalek. 
 
Stodůlky - Rekonstrukce sportovního hřiště Hostinského a obnova přilehlého parčíku s novými 
výsadbami dřevin a květin, založení trvalkového záhonu. 
 
Lužiny - Revitalizace plochy před ZŠ Brdičkova – obnova zpevněné plochy, nové výsadby 
stromů, oprava zídek.   
 
Stodůlky - DH Kociánova - komplexní rekonstrukce dětského hřiště, dále obnova cestní sítě a 
mobiliáře, nové výsadby stromů a keřů. 
 
 
 



Usnesení číslo 4: 
Výbor doporučil uspořádání veřejného projednávání k akci Farmářské trhy v první polovině 
dubna 2016. 
 
Usnesení číslo 5: 
Výborem byla nastíněna možná témata dalších veřejných projednávání ve druhém pololetí 
roku 2016 a to především z oblasti dopravy – pražský okruh, Radlická spojka, parkovací zóny 
na Praze 13. 
 
Usnesení číslo 6: 
Výbor stanovil uspořádání veřejného fóra v jednom z termínů 6., 13. nebo 20. října 2016 
(čtvrtek) od 18:00 hodin vše v  návaznosti na časové a místní možnosti moderátora akce.  
 
        pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 
Bod 5 – Různé 
 
Usnesení číslo 7: 
Výbor ukládá asistentce koordinátora MA 21 prověřit stav standardizace plakátu, letáku a 
jiných distribučních materiálů u tiskového mluvčího a šéfredaktora zpravodaje STOP. 

 
       pro: 4 proti: 0 zdržel se: 0 

 
Další jednání výboru pro MA 21 bylo stanoveno na 3. května 2016, od 13:00 hodin, v 
zasedací místnosti číslo 537, ve 4. patře ÚMČ Praha 13. 
 
 
Zápis provedl David Michut referent krizového řízení a koordinátor MA 21, dne 9. 3. 2016 
 
Podpis předsedy výboru pro MA 21 Mgr. Štěpána Hošny 


