
 
 

 
 

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ VÝBORU PRO AGENDU MA 21 
KONANÉHO DNE 17. 2. 2015 

 
 

Jednání se zúčastnili: 
 
Předseda: Mgr. Štěpán Hošna  
Členové: Ing. Vít Bobysud , Ing. Josef Zobal  
Tajemnice: Ing. Dana Céová  
Asistentka výboru MA 21: Mgr. Eva Beránková  
Asistentka výborů ZMČ: Hana Zelenková  
 
 
Program:  
1. Schválení programu  
2. Schválení termínů konání výboru pro rok 2015  
3. Vyhodnocení výsledku hodnocení MA 21 v roce 2014 a projednání dalšího postupu  
4. Informace o stavu plnění 10 priorit stanovených občany  
5. Informace o plnění Akčního plánu v návaznosti na Strategii udržitelného rozvoje  
6. Návrh akcí k zařazení do MA 21  
7. Různé 
 
 
V úvodu zasedání výboru byl panem předsedou p. Hošnou doplněn program jednání výboru a to  
o bod: Schválení náplně činnosti výboru.  

 
Bod 1 : Schválení programu  
 
Usnesení č.1/2015: 
Výbor se usnesl jednomyslně na doplnění programu a program byl schválen v tomto znění:  
 
1. - Schválení programu  

2. - Schválení náplně činnosti výboru  

3. - Schválení termínů konání výboru pro rok 2015  

4. - Vyhodnocení výsledku hodnocení MA 21 v roce 2014 a projednání dalšího postupu  

5. - Informace o stavu plnění 10 priorit stanovených občany  

6. - Informace o plnění Akčního plánu v návaznosti na Strategii udržitelného rozvoje  

7. - Návrh akcí k zařazení do MA 21  

8. - Různé  
 



 

Bod 2 – Schválení náplně činnosti výboru  
 
Předsedou výboru byl předložen jednací řád výborů ZMČ Prahy 13. Tímto jednacím řádem se řídí 
postavení a jednání všech členů výborů Zastupitelstva městské části Praha 13. Zároveň byla 
předložena i náplň činnosti výboru pro Agendu MA21.  
 
Usnesení č.2/2015: 
Výbor se usnesl jednomyslně na schválení jednacího řádu a náplně činností Výboru tak, jak byl 
předložen.  
 

Bod 3 – Schválení termínů konání výboru pro rok 2015  
 
Předsedou výboru byl předložen návrh na jednání Výboru pro Agendu MA21 vždy 1 x za 2 měsíce 
pravidelně vždy 2. úterý v měsíci od 13:00 hodin.  
 
Usnesení č.3/2015: 
Výbor se usnesl jednomyslně na schválení návrhu na termíny jednání Výboru pro Agendu MA21 s tím, 
že další jednání proběhne dne 14. 4. 2015 od 13:00 hodin. 

  
Bod 4 – Vyhodnocení výsledku hodnocení MA 21 v roce 2014 a projednání dalšího postupu  
 
Tajemnice výboru předložila předsedovi výboru vypracované hodnocení výsledků za uplynulý rok, 
informovala o nutnosti školení pro koordinátory Agendy MA 21, dále byla sdělena členům výboru 
informace o znovu zprovoznění aplikace Agendy MA21, která je funkční od 15. 2. 2015. Výbor byl 
informován o možnosti registrace do projektu „Zdravá města“.  
 
Usnesení č.4/2015: 
 
Výbor bere předložené hodnocení a informace na vědomí a: 
 

1.  Ukládá tajemnici výboru, aby společně s personálním odborem zajistila vše potřebné k    
 objednávce povinného školení v co možná v nejkratším termínu.  
 

2. Ukládá koordinátorce Agendy MA21 a zástupkyni koordinátorky Agendy MA21 absolvovat 
školení nejpozději do konce roku 2015. 
 

3. Ukládá koordinátorce projektu, aby ozkoušela funkčnost aplikace.  
 

4. Výbor dále žádá o podrobnější informace o projektu „Zdravá města“ a ukládá předsedovi 
výboru zjistit podrobné informace, podle kterých by se výbor na příštím zasedání rozhodl o 
dalším postupu.  

 
 

Bod 5 – Informace o stavu plnění 10 priorit stanovených občany  
 
Tajemnice výboru předala předsedovi výboru podrobný materiál o stavu plnění 10 priorit 
stanovených občany.  
 
 
 



Usnesení č.5/2015: 
Předložený materiál bere výbor na vědomí s tím, že podrobnější diskuze nad aktuálními prioritami 
bude provedena na příštím zasedání Výboru pro Agendu MA21.  
 
 

Bod 6 - Informace o plnění Akčního plánu v návaznosti na Strategii udržitelného rozvoje  
 
Informace o plnění akčního plánu je vyvěšeno na internetových stránkách úřadu od roku 2006. Plnění 
usnesení je řešeno v rámci agendy jednotlivých odborů.  
 
Usnesení č.6/2015: 
 
Výbor žádá o aktualizaci plnění Akčního plánu a ukládá předsedovi výboru p. Hošnovi, aby oslovil 
vedoucí každého odboru s písemnou žádostí o informace o plnění daných bodů, o zhodnocení co se 
již povedlo uskutečnit a jaké jsou plány plnění na další období. 
 
 

Bod 7 - Návrh akcí k zařazení do MA 21  
 
„ PARČÍK NAVAZUJÍCÍ NA ŠOSTAKOVIČOVO NÁMĚSTÍ“  
„ REVITALIZACE SKATE PARKU LUŽINY „  
„PŘEDSTAVENÍ STAVBY DEPOZITÁŘE – VELKÁ OHRADA“  
 
Usnesení č.7/2015: 
 
Výbor se souhlasí se zařazením uvedených akcí do Agendy MA 21 a: 
 

1. Ukládá tajemnici výboru, aby společně s předsedou výboru byl stanoven termín veřejného 
projednávání s občany Prahy 13. 

 
2. Ukládá předsedovi Výboru, aby termín byl sdělen tiskovému oddělení ÚMČ Prahy 13 a 

otisknut v dubnovém vydání měsíčníku STOP. 
 
 

Bod 8 - Různé  
Diskuze nad akcemi, které pořádá ÚMČ Praha 13 pravidelně každý rok. Jedná se o akce, které jsou v 
oblibě široké veřejnosti. Jedná se o akce zaměřené na životní prostředí, vzdělání mládeže a další 
tematické akce. Diskuze byla zaměřena na možnost zařazení těchto akcí do statutu Agendy MA 21.  
 
Usnesení č.8/2015: 
Výbor souhlasí s možností zařazení akcí do Agendy MA 21, s tím, že podrobnosti budou projednány 
na dalším zasedání  Výboru  pro agendu MA 21. 
 
 
Mgr. Štěpán Hošna  
předseda Výboru pro Agendu MA 21 

Zapsala dne 17.2 2015: Hanka Zelenková  

 


