
 

 
 

 
 
 
 
 

USNESENÍ Z 5. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO AGENDU MA 21 

 
dne 13. 9. 2016 

Přítomni:  

 

Předseda a odpovědný politik MA21: Mgr. Štěpán Hošna  

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

DiS. Luboš Petříček, Ing. Josef Zobal  

Host:      Ing. Pavel Jaroš 

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 - Den zdraví 20. 09. 2016 
 
3-Veřejné fórum 13. 10. 2016 

4- Informace k 10. prioritám  

5-Různé   

 

Bod 1 - Schválení programu  

USNESENÍ Č. 29: 
Výbor schválil navržený program.      pro:5 proti:0 zdržel se:0  
 
 
 
 



 

Bod 2 - Den zdraví 20. 09. 2016 

 
Asistentka výboru členy informovala o aktuálních informacích blížící se akce. Veškeré vybavení na akci je 
zařízeno a zajištěno panem Michutem ve spolupráci s agenturou, která zajišťuje celou akci na klíč. Plakát 
na akci byl distribuován pomocí FB stránek a v tištěné podobě do střediska Sociálních Služeb, klubů seniorů 
a v prostorách vstupu do radnice. Prostřednictvím odboru školství byla pozvánka zaslána do ZŠ v okolí 
radnice. 
 
 Analýza zdravotního stavu obyvatel Prahy 13 byla zadána na základě podmínek čerpání dotace. Podoba a 
náplň Analýzy je k dispozici se zpožděním o proti plánovanému termínu. Jakmile bude Analýza k dispozici 
v elektronické podobě, bude předána asistentkou všem členům výboru. Úvodní slovo je předáno 
k přepracování a k finální podobě předsedovi a odpovědnému politikovi za Agendu 21 p. Hošnovi. 
 
USNESENÍ Č. 30: 
Výbor bere na vědomí předložené informace a ukládá předsedovi výboru, aby vypracoval úvodní slovo 
k Analýze se všemi náležitostmi, které je nutné splnit z titulu přidělené dotace a zároveň k výběru úvodní 
fotografie. 
 

pro:5 proti:0 zdržel se:0  
USNESENÍ Č. 31: 
Výbor dále ukládá asistence výboru zjistit cenovou kalkulaci tisku brožur v nákladu 40 ks. Financování tisku 
proběhne z finančních prostředků Agendy 21.  
 

pro:5 proti:0 zdržel se:0  

Bod 3 -Veřejné fórum 13. 10. 2016 

Asistentka výboru členy informovala, že koordinátorem Agendy p. Michutem jsou zajištěny veškeré 
náležitosti s realizací Veřejného fóra. Aktuálně je nutné zajistit garanty jednotlivých tematických stolů, 
písemně je oslovit a zajistit jejich účast. Garantem stolu pro Místní ekonomiku a podnikání se navrhl p. 
Hošna. Dále je nutné dopracování 10 priorit vzešlých z loňského Veřejného fóra. Na akci je nutné zajistit 
občerstvení. Plakát na akci je připraven i již inzerován veřejnosti. Dále je nutné dořešit otázku osobních 
pozvánek na Fórum a pozvánky Bytovým družstvům a dalším institucím.  

USNESENÍ Č. 32: 
Výbor bere informaci na vědomí a ukládá předsedovi výboru písemně oslovit garanty jednotlivých stolů ve 
stejném složení jako v uplynulém roce, popřípadě změnu složení garantů konzultovat s tajemnicí úřadu.  
 

pro:5 proti:0 zdržel se:0  
 
USNESENÍ Č. 33: 
Výbor ukládá předsedovi výboru rozeslat osobní pozvánky a informovat koordinátora Agendy, které 
instituce se budou oslovovat s pozvánkou účasti a zajistit realizaci odeslání pozvánek. 

 
pro:5 proti:0 zdržel se:0  

USNESENÍ Č. 34: 
Výbor ukládá asistence výboru zajistit občerstvení v částce do 8 000 Kč. 

pro:5 proti:0 zdržel se:0  

Bod 4- Informace k 10. prioritám  

Jedná se o opakující zařazení tohoto bodu na jednání výboru. Do této doby nejsou dopracována 
požadovaná témata i přes několik písemných urgencí v požadovaném znění a formátu. Předseda výboru p. 
Hošna prostuduje jednotlivé zaslané koncepty a v případě nutnosti bude informace k dopracování předána 



pomocí písemné urgence ZS Ing. Pavlem Jarošem k dopracování jednotlivým garantům k neodkladným 
úpravám. Celá koncepce 10.priorit musí být ve finální podobě připravena do zahájení 5. Veřejného fóra 
dne 13. 10. 2016. 

USNESENÍ Č. 35: 

Výbor bere informaci na vědomí      pro:5 proti:0 zdržel se:0  

 
Bod 6 - Různé 

Termíny dalšího zasedání výboru je stanoven na úterý 4. 10. 2016 od 13:00 hodin 

USNESENÍ Č. 36: 
Výbor bere informaci na vědomí. 

pro:5 proti:0 zdržel se:0  
 

Tajemnice výboru paní Ceová členy výboru informovala s možností zařadit akci „Den stromů“ pod 
Agendu  MA21 vč. spolufinancování. Finanční náročnost – 20 000 Kč.   
 
USNESENÍ Č. 37: 
Výbor bere informaci na vědomí a souhlasí s čerpáním 20 000 Kč z prostředků Agendy MA 21 
 

pro:5 proti:0 zdržel se:0  

 

 

 

Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 13. 9. 2016 

Podpis předsedy výboru – Mgr. Štěpána Hošny 

 


