ZÁPIS Z 6. VEŘEJNÉHO FÓRA DNE 18. 9. 2017
pořádaného ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 13, Praha 5
zahájení v 17:00 hodin, ukončení v 19:30 hodin
Účastníci projednávání: dle prezenční listiny
Vedení akce:

ZS Ing. Pavel Jaroš – Úvodní slovo
Mgr. Štěpán Hošna - Úvodní slovo včetně rekapitulace 10 priorit roku 2016
Ing. Dana Diváková - facilitace akce

Program:

Úvodní slovo
Cíle akce a zdůvodnění
Diskuse u stolů
Prezentace navržených problémů
Hlasování o navržených problémech
Závěr

Definice místní Agendy 21
„MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a
budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní
či regionální úrovni.“

Úvodem veřejného fóra Mgr. Štěpán Hošna a ZS Ing. Pavel Jaroš přivítali přítomné v sále. Zdůraznili cíl
fóra, což je snaha o zvýšení participace občanů na správě obce a zlepšení kvality života na Praze 13 na
základě podnětů od občanů. Poté byla panem Hošnou provedena rekapitulace 10 priorit rok, témat,
která byla zvolena na Veřejném fóru 2016. Účastníkům bylo prezentováno, jak s jednotlivými tématy
bylo naloženo, co se povedlo zrealizovat a na čem se bude dále pracovat.
V prvé části akce paní moderátorka Diváková informovala účastníky o principech fóra, jakým
způsobem bude fórum vedeno, představila rozmístění tematických stolů a vyzvala účastníky u
jednotlivých stolů a přednesli své podněty.
Účastnicí vybírali z těchto tematických stolů, u kterých byli tito garanti:

-

Názvy stolů, garanti, resp. tematické okruhy:

-

Rozvoj městské části:
Životní prostředí:
Místní ekonomika a podnikání:
Doprava a bezpečnost:
Vzdělávání, školství, kultura:
Sociální věci:
Stůl mládeže:

Ing. Arch. Kateřina Háková
Ing. Dana Ceová
Mgr. Štěpán Hošna
RNDr. Vladimír Dragan
Mgr. Jan Šafír
Mgr. Blanka Vildová
RNDr. Miroslav Foltýn

Diskuse u stolů: V druhé části fóra účastníci diskutovali u stolů o tom, kde vidí v dané oblasti největší
problémy a navrhovali možná řešení. Výsledkem týmové práce u stolů byly seznamy největších
problémů, které občané u každého stolu navrhli. U každého stolu pak občané hlasovali a tím zvolili
dvě prioritní témata.

Prezentace navržených problémů a hlasování o TOP desateru:
Mluvčí, garanti jednotlivých okruhů pak celému fóru představili ty problémy, které jejich skupina ve
své oblasti vyhodnotila jako dvě nejdůležitější.
Organizátoři fóra vybrané návrhy zapsali na tabule a došlo k hlasování všech účastníků fóra a to
způsobem, že každý účastník měl 2 hlasy a mohl svým hlasem ohodnotit 2 různá prioritní témata
napříč tematickými okruhy.
Ve třetí části fóra moderátorka vyhlásila výsledek hlasování, které dopadlo následovně:

Ověřovací anketa:
Výsledky hlasování z Veřejného fóra budou zveřejněny v ověřovací anketě, která bude otištěna
v časopise STOP a na webu ÚMČ Prahy 13. Hlasování občanů bude k dispozici do 20. 11. 2017.
Závěr:
Závěrem byla vyhlášena tombola. Celkem bylo rozdáno 5 dárkových tašek a vybrány hodnotící
dotazníky. ZS Ing. Pavel Jaroš, Mgr. Štěpán Hošna a moderátorka paní Dana Diváková poděkovali
všem přítomným za jejich aktivní účast na Veřejném fóru 2017. Pan Hošna přislíbil, že podněty
nezapadnou a zastupitelstvo se jimi bude dále zabývat.
Hodnocení průběhu fóra od účastníků:
Na základě dotazníků, který obdržel každý účastník akce se dá konstatovat, že akce se veřejnosti líbí a
akce podobného typu vítají. Občané pouze upozornili na malou účast zástupců vedení radnice. Dále
zmínili, že na zápis témat u každého stolu požadují více času tak, aby bylo více prostoru na debatu.
Poslední věc, kterou by rádi změnili je finalizace priorit tak, aby došlo k většímu plnění daných
problémů ze strany radnice.

Děkujeme občanům, kteří vyplněný dotazníky odevzdali. Jejich hodnocení spokojenosti a doporučení
k vylepšení setkání budou pro Agendu MA 1 přínosem pro konání fóra v příštím roce.

Zapsala: Hana Zelenková – Koordinátorka Agendy MA 21 dne 18. 9. 2017

Fota z 6. Veřejného fóra 2017:

