USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO AGENDU MA 21
KONANÉHO DNE 8.9 2015
Přítomni:
Předseda:
Členové:

Mgr. Štěpán Hošna
Ing. Vít Bobysud , Ing. Josef Zobal, Luboš Petříček, DiS.,
Ing. Iva Arnoštová
Tajemnice výboru a koordinátorka MA 21: Ing. Dana Céová
Asistentka koordinátorky MA 21: Ing. Eva Beránková
Asistentka výborů ZMČ:
Hana Zelenková
Host:
Ing. Jan Zeman, Csc.

Program jednání:

1) Schválení programu
2) Kontrola zápisu
3) Informace ze setkání koordinátorů MA 21 konaného dne 26.8 2015
4) Příprava veřejného fóra 15.10 2015
5) Zajištění funkce koordinátora MA 21 pro období 2016+
6) Financování MA 21 pro rok 2016
7) Různé
8) Závěr
Vlastní jednání: V úvodu zasedání předseda výboru p. Hošna přivítal všechny členy výboru .

Bod 1 : Schválení programu
Usnesení č.19/2015:
Výbor schválil navržený program.
Bod 2 - Kontrola zápisu
Usnesení č.20/2015:
K tomuto bodu nebyla vedena žádná diskuze, výbor neměl námitky k plnění bodů minulého zápisu.
3- Informace ze setkání koordinátorů MA 21 konaného dne 26.8 2015
Předseda výboru informoval, že byla vydána komplexní zpráva o zdraví obyvatel ČR. Jedná o zprávu
zpracovnou a vydanou Hygienickou stanicí hlavního města Prahy. Předkládaná zpráva je souhrnným
dokumentem, jehož cílem je informovat o zdravotním stavu populace žijící na území hl. m. Prahy
včetně analýz a komentářů ke zjištěným ukazatelům. MHMP bude do konce roku připravovat
v dotačních programech 1 výzvu týkající se zdravého životního stylu. Informace bude postoupena
řediteli SSS Prahy 13 – Lukáš, RNDr. Jiřímu Maškovi, CSc. pro kterého by mohla být tato výzva
zajímavá a mohl by se účastnit podávání žádostí. Do konce roku 2015 by se měla také uskutečnit
dotační výzva tykající se životního prostředí, je tedy nutné sledovat aktualizace. Připravuje se také
výzva z Operačního programu zaměstnanost v souvislosti s MA21.
Usnesení č.21/2015:
Výbor bere informace na vědomí a ukládá předsedovi Výboru p. Hošnovi, aby informoval ředitele SSS
Prahy 13 Lukáš o připravované výzvě. Dále ukládá tajemnici výboru paní Céové, aby sledovala výzvu
týkající se životního prostředí. Na dalším zasedání výboru budou předloženy aktuální informace.
4) Příprava veřejného fóra 15.10 2015
Materiály k pořádání fóra byly předloženy všem členům výboru. Veřejné fórum se uskuteční 15. 10.
2015 v obřadní síni ÚMČ Prahy 13. Na tuto akci je sestaven rozpočet v celkovém objemu 30.000 Kč,
přičemž finance se budou čerpat z rozpočtu ZS Pavla Jaroše prostřednictvím jeho sekretariátu.
Usnesení č.22/2015:
Výbor bere informace na vědomí.
5) Zajištění funkce koordinátora MA 21 pro období 2016+
Do konce roku 2015 bude koordinátor Agendy MA 21 paní Ing. Dana Céová. Od nového roku bude
tato pozice nově obsazena. Aktuálně probíhají jednání na téma financování agendy a s tím je spjato i
personální obsazení. Materiál týkající se změny koordinátora musí být předložen do RMČ nejpozději
30. 11. 2015 tak, aby mohl být předložen ZMČ 9. 12. 2015
Usnesení č.23/2015:
Výbor bere informace na vědomí.

6) Financování MA 21 pro rok 2016
Jak již bylo uvedeno v bodě. Č 5, aktuálně probíhají jednání na toto téma a výbor bude průběžně
informován o běhu věcí.
Usnesení č.24/2015:
Výbor bere informace na vědomí.
7) Různé
Předseda výboru zmínil, že na web stránkách ÚMČ nejsou doplněny zápisy z veřejných projednávání a
žádá o prověření a nápravu.
Předseda výboru dále upozornil na nutnost změny web stránek Agendy MA 21, na toto téma bude
vedeno jednání s tiskovým oddělení ÚMČ P13, konkrétně s panem Truschkou
Tajemnice výboru Ing. Céová výbor informovala, že nesplňujeme podmínky kritérií Agendy MA21 a to
v bodě, že mezi členy výboru musí být zvolen i zástupce ze sféry podnikatelské a sféry neziskového
sektoru.
Člen Výboru p. Zobal – předseda Výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ informovat o zájmu dalšího
veřejného projednávání a to v rámci Výboru pro dopravu
Usnesení č.25/2015:
Výbor bere informace na vědomí

Mgr. Štěpán Hošna
předseda Výboru pro Agendu MA 21
Zapsala dne 8. 9. 2015 Hanka Zelenková

