
 

 
 

 
 
 
 
 

USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO AGENDU MA 21 

 
 

dne 14. 6. 2016 

 
Přítomni:  

 

Předseda a odpovědný politik MA21: Mgr. Štěpán Hošna  

Členové:      Ing. Vít Bobysud , Ing. Iva Arnoštová,  

DiS. Luboš Petříček, Ing. Josef Zobal  

Tajemnice výboru:     Ing. Dana Céová 

Koordinátor agendy MA 21:   Mgr. David Michut - omluven 

Asistentka koordinátorky MA 21:  Hana Zelenková 

 
 

Program jednání: 

1-Schválení programu  

2 -Vyhodnocení veřejného projednání ze dne 19. 5. 2016 

3- Informace k 10. prioritám  

4-Příprava veřejných projednání na 2. pololetí 2016  

5-Vzdělávání koordinátora – informace  

6-Různé   

Bod 1 - Schválení programu  

Usnesení č. 18:   Výbor schválil navržený program.    pro:4 proti:0 zdržel se:0 

 



 

Bod 2 - Vyhodnocení veřejného projednání ze dne 19. 5. 2016 
 
Předseda výboru Mgr. Štěpán Hošna poděkoval tajemnici výboru Ing. Daně Ceové za perfektní zvládnutí 
celé akce a za bezchybnou přípravu.  
 
Usnesení č. 19:   
Výbor bere informaci na vědomí.      pro:5 proti:0 zdržel se:0  
 
Usnesení č. 20:   
Výbor dále požaduje, aby došlo ke kontrole umístění zápisu z veřejného projednávání na web stránky ÚMČ 
do kapitoly pro Agendu MA 21 – zodpovídá asistentka výboru Hana Zelenková 
         pro:5 proti:0 zdržel se:0 

Bod 3 - Informace k 10. prioritám 

Výboru byly předloženy vypracované materiály k prioritám číslo 3,4,5,6,7 a 9.  
 
Usnesení č. 21:   
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0  
 
Usnesení č. 22:   
Výbor žádá asistentku Hanu Zelenkovou, aby písemně zaurgovala gestora priorit 1 a 2 a dohlédla tak na 
vypracování požadovaného dokumentu. 
         pro:5 proti:0 zdržel se:0  
Usnesení č. 23:   
Výbor požaduje po předsedovi Mgr. Štěpánu Hošnovi, aby přepravil komentáře k jednotlivým bodům a 
obeslal jednotlivé gestory se žádostí o doplnění.        
         pro:5 proti:0 zdržel se:0  

 

Bod 4 - Příprava veřejných projednání na 2. pololetí 2016  

Aktuálně splňujeme požadavky Cenia na počty veřejných projednávání na rok 2016.  

Předseda výboru Ing. Štěpán Hošna představil členům výboru myšlenku týkající se nových veřejného 
projednávání. 

Usnesení č. 24:   
Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0  

 
Usnesení č. 25: 
Výbor požaduje po předsedovi Mgr. Štěpánu Hošnovi, aby připravil celkovou koncepci, jak by toto zasedání 
mělo vypadal, včetně konkrétních informací koho pozvat a poslat všem členům výboru k vyjádření. 
 

pro:5 proti:0 zdržel se:0 

 
5-Vzdělávání koordinátora – informace  
 
Vzdělávání koordinátora probíhá dle plánu. 

 
Usnesení č. 26: 
Výbor bere informaci na vědomí.      pro:5 proti:0 zdržel se:0  



 
Bod 6 - Různé 

Termíny zasedání výboru na 2. polovinu roku 2016 jsou prozatím sestaveny takto: 

úterý 13. 9. 2016 od 13:00 hodin 

úterý 4. 10. 2016 od 13:00 hodin 

Usnesení č. 27: 
Výbor bere informaci na vědomí. 

pro:5 proti:0 zdržel se:0  

Připomenutí data Veřejného fóra, které se uskuteční 13. 10. 2016. 

Usnesení č. 28: 
Výbor bere informaci na vědomí. 

pro:5 proti:0 zdržel se:0  

 

 

 

Vypracovala Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 14. 6. 2016 

Podpis předsedy výboru – Mgr. Štěpána Hošny 

 

 


