
 

 
 

 
 
 

 

USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO AGENDU MA 21 

 

dne 3. 9. 2018 
Přítomni:  

 

Předseda a odpovědný politik MA21: Mgr. Štěpán Hošna  

Členové:      Ing. Vít Bobysud  

Ing. Josef Zobal,  

DiS. Luboš Petříček,  

 Pavel Novotný - omluven 

Radek Dlesk, MBA - omluven 

PaedDr. Jana Civínová-omluvena 

Tajemnice výboru:     Ing. Dana Céová  

Koordinátor agendy MA 21:   Hana Zelenková 

Asistentka koordinátorky MA 21:  Martina Münzbergerová 

Hosté:   Ing. Pavel Jaroš 

Program jednání: 

1 - Schválení programu 
2 –Rekapitulace informací z akce DEN ZDRAVÍ 
3 – Zahájení akce ZUBY JAKO PERLIČKY, termín 6. 8. 2018 a  13. 8. 2018 
4 – Příprava 7. Veřejného fóra 17. 9. 2018 od 17:00 hodin 
5 – Finální materiál 10 priorit z 6. Veřejného fóra, předložení do RMČ a ZMČ 
6 – Osvětové přednášky pro děti a zaměstnance v rámci povinného plnění kritérii 17. 9. 2018 
od 10 do 13 hodin 
7 – Obhajoba kategorie „C“ plnění kritérií  - informace 
8 – Plán zlepšování pro rok 2019 – plány, akce 
9 – Informace z ankety „Jak jsme zdraví v Praze 13“ 
10 – Dotace z MHMP pro rok 2019  
11 – Různé 
 
 
 
 
 
 
 



1-Schválení programu  
USNESENÍ Č. 55: 

Výbor schválil navržený program.     pro 4: proti:0 zdržel se:0  
 

2 - Rekapitulace informací z akce DEN ZDRAVÍ 
 
Koordinátorka Hana Zelenková zrekapitulovala průběh akce DEN ZDRAVÍ, který se uskutečnil dne 2. 6. 

2018. Jsme velmi rádi, že tento 3. ročník se nám podařilo zorganizovat ve větším měřítku, 
odměnou pro nás byla návštěvnost více jak 2000 lidí.  Ze zpětných anketních lístků, kterých 
bylo více jak 500ks, byl ohlas velmi kladný a občané si žádají akce tohoto typu realizovat i 
v nadcházejících letech. Při realizaci této akce, došlo též k navázání spolupráce mezi MČ a 
podnikatelskými subjekty na P13, což je opět jedním z cílů MA 21 pro plnění aktivit rozvoje 
obce a zavádění principů udržitelného rozvoje do praxe.  
 
Ostatní členové výboru společně s místostaroustou Ing.Pavel Jarošem zmínili, že se jedná skutečně o 

velmi dobře zorganizovanou akci a bude dobré v této tradici DNE ZDRAVÍ pokračovat i 

v nadcházejících letech. 
 

USNESENÍ Č. 56:  
Výbor bere informaci na vědomí      pro 4: proti:0 zdržel se:0 
 

USNESENÍ Č. 57:  
Výbor doporučeně akci DNE ZDRAVÍ zahrnout do plánu aktivit na další rok   

pro 4: proti:0 zdržel se:0 
 
 

3 – Projekt „ZUBY JAKO PERLIČKY“ – průběžné info 
 

Koordinátorka paní Zelenková výbor informovala, že ve čtvrtek 6. 9. 2018 se uskuteční první 
edukační program z projektu ZUBY JAKO PERLIČKY. První školkou je MŠ Balónek sídlící na 
Velké Ohradě. Celkem je přihlášeno 30 dětí včetně rodičů. Program se uskuteční od 17 a 18 
hodin za přítomnosti organizátorů a vedení MČ P13.  Druhý edukační program je zajištěn 
v MŠ Husníkova ve stejném čase a to ve čtvrtek 13. 9. 2018. 
 
USNESENÍ Č. 58: 
Výbor bere informaci na vědomí:      pro 4: proti:0 zdržel se:0  
 
 

4- Příprava 7. Veřejného fóra 17. 9. 2018 od 17:00 hodin 
 

Koordinátorka paní Zelenková výbor informovala, že vrcholí přípravy 7. Veřejného fóra. 
Pozvánky jsou rozeslány, informace o akci byla otištěna v zářijovém vydání časopisu STOP. 
Skladba garantů jednotlivých tematických stolů je stejná jako v minulém roce.  
 
USNESENÍ Č. 59: 
Výbor bere informaci na vědomí:      pro 4: proti:0 zdržel se:0  
 

5 – Finální materiál 10 priorit z 6. Veřejného fóra, předložení do RMČ a ZMČ 
 

Materiál byl poskytnut všem členům výboru v tištěné podobě a zaslán pomocí e-mailové 
korespondence na prostudování. Jedná se o finální zpracování priorit ze 6. Veřejného fóra.  
Jednotlivá témata – priority, byly řešeny a zpracovány jednotlivými garanty. Materiál bude 



nyní 10. 9. 2018 předložen v RMČ a poté 19. 9. 2018 v ZMČ k schválení. Zároveň bude dne 17. 
9. 2018 materiál k dispozici v tištěné podobě návštěvníkům 7. Veřejného fóra.  
 
USNESENÍ Č. 60: 
Výbor bere informaci na vědomí:      pro 4: proti:0 zdržel se:0  
 
USNESENÍ Č. 61: 
Výbor souhlasí s předložením materiálu do RMČ a ZMČ ke schválení. 

pro 4: proti:0 zdržel se:0 
 

6 – Osvětové přednášky pro děti a zaměstnance v rámci povinného plnění kritérii 17. 9. 
2018 od 10 do 13 hodin 
 

Koordinátorka paní Zelenková výbor informovala, že osvětové přednášky budou realizovány 
dne 17. 9. 2018 od 10:00 hodin v Obřadní síni. Akce se uskuteční ve spolupráci s Fórem pro 
prožitkové vzdělávání, z.ú. a téma pro letošní rok je zaměřeno na „Finanční gramotnost“.  Akce se 
účastní ZŠ Jánského. 
 
USNESENÍ Č. 62: 
Výbor bere informaci na vědomí:      pro 4: proti:0 zdržel se:0  
 

 

7 – Obhajoba kategorie „C“ plnění kritérií  - informace 
 

Koordinátorka paní Zelenková výbor informovala, že probíhá plnění kritérii v databázi CENIA, 
která se uzavře poslední týden v říjnu. 
 
USNESENÍ Č. 63: 
Výbor bere informaci na vědomí:      pro 4: proti:0 zdržel se:0  

 
8 – Plán zlepšování pro rok 2019 – plány, akce 
 

Materiál byl poskytnut všem členům výboru v tištěné podobě a zaslán pomocí e-mailové 
korespondence na prostudování. Jedná se o povinný dokument, bez kterého nemůže dojít 
k obhajobě kategorie. Plán zlepšování vychází z postupu MA 21 a slouží jako stěžejní 
dokument k plánování akcí celého roku, zároveň rekapituluje předešlý rok. Materiál bude 
nyní 10. 9. 2018 předložen v RMČ a poté 19. 9. 2018 v ZMČ k schválení. 
 
USNESENÍ Č. 64: 
Výbor bere informaci na vědomí:      pro 4: proti:0 zdržel se:0  
 
USNESENÍ Č. 65: 
Výbor souhlasí s předložením materiálu do RMČ a ZMČ ke schválení. 
 

pro 4: proti:0 zdržel se:0 
 

9 – Informace z ankety „Jak jsme zdraví v Praze 13“ 

Koordinátorka paní Zelenková výbor informovala, že dotazníkové šetření je v provozu do 9. 9. 2018. 
Dotazník je stále k  dispozici na web stránkám ÚMČ.  

USNESENÍ Č. 66: 
Výbor bere informaci na vědomí:      pro 4: proti:0 zdržel se:0  



10 – Dotace z MHMP pro rok 2019  
 
Opět pro letošní rok by měla být vypsána výzva na podporu rozvoje MA 21 ve formě účelové 
neinvestiční dotaci od MHMP.  
 

USNESENÍ Č. 67: 
Výbor bere informaci na vědomí:      pro 4: proti:0 zdržel se:0  
 
USNESENÍ Č. 68: 
Výbor ukládá koordinátorce MA 21 zjistit informace o termínu nově vyhlášené dotaci na podporu MA 
21 a přípravu projektu, který bude předložen se žádostí o podporu na MHMP. 
 
      pro 4: proti:0 zdržel se:0  

11 - Různé 
 
Koordinátorka paní Zelenková výbor informovala o 2 dotační výzvách: 
 
Dotace na výměnu veřejného osvětlení 
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje dotační výzvu s cílem snížit tzv. světelné znečištění. V 
Národním programu Životní prostředí má připraveno 30 milionů korun.  
 
Zelená Oáza  
30. 8. 2018 odstartoval čtvrtý ročník grantového programu Zelené oázy, který společně vyhlašují 
Nadace Partnerství a společnost MOL, Česká republika. O granty ve výši až 140.000 Kč mohou žádat 
obce, školy, spolky a další organizace. Pro školy nabízí perfektní způsob, jak zapojit školáky do péče o 
místo v okolí školy. Komunity mohou zapojit další aktivní lidi, kterým záleží na místě, kde žijí. Obce 
zase mohou v katastru vybudovat adaptační opatření na změny klimatu.  
O grant se může žádat od 30. srpna do 31. října. Mezi přibližně dvacítku vybraných projektů se rozdělí 
celkem 1.400.000 Kč. 
 
Obě dvě výzvy byly postoupeny vedoucím  odboru životního prostředí a odboru školství k vyjádření.  
 
USNESENÍ Č. 69: 
Výbor bere informaci na vědomí:      pro 4: proti:0 zdržel se:0  
 
USNESENÍ Č. 70: 
Výbor ukládá koordinátorce zjistit od vedoucích odborů, zda se do výzvy zapojí a případnou 
administraci požadovaných dokumentů.  
 
      pro 4: proti:0 zdržel se:0 
 
Tajemnice výboru paní Céová výbor informovala o nadcházejících akcích Odboru pro životní prostředí, 
které jsou realizovány v rámci MA 21. 
 
Strom Svobody 2018 - celostátní kampaň Nadace Partnerství ve spolupráci s městy Stromy Svobody 
symbolizují vznik Československé republiky. Do oslav se zapojí i MČ Praha 13 výsadbou našeho Stromu 
Svobody - lípy srdčité na spodním okraji Panské zahrady dne 27. 9. 2018 za účasti občanů městské 
části. Akci organizuje odbor životního prostředí a koná se v rámci MA21. Nad výsadbou převzal záštitu 
místostarosta Pavel Jaroš. 
 
Úterý 16. 10. 2017  9.00 –14.00 



Oslava Dne stromů - kampaň MČ a Lesů hl. m. Prahy se koná u Stodůleckého rybníka v Centrálním 
parku. Kampaň bude zahájena společnou výsadbou stromu v Centrálním parku. Akce je určena 
zejména dětem v předškolním věku a dětem z prvního stupně ZŠ, které se zábavnou formou seznámí s 
druhy stromů, které mohou nalézt ve svém okolí.  
 
Pražské cyklozvonění 2018, sobota - 22. 9. 2018, sraz účastníků: v 9.00 hodin,  Centrální park hráz 
Stodůleckého rybníka . Akce se koná již  po dvanácté . Cílem je již po druhé Praha 8, tentokrát ulice 
Křižíkova, která bude pro tuto akci speciálně upravena. Více na www.cyklozvoneni.cz. 
 
USNESENÍ Č. 71: 
Výbor bere informaci na vědomí:      pro 4: proti:0 zdržel se:0  
 
 

Zápis provedla Hana Zelenková – dne 3.9 2018 

 

Podpis předsedy výboru – Mgr. Štěpána Hošny 

 

http://www.cyklozvoneni.cz/

