USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO AGENDU MA 21
KONANÉHO DNE 3. 11. 2015
Přítomni:
Předseda:
Mgr. Štěpán Hošna
Členové:
Ing. Vít Bobysud , Ing. Josef Zobal, Luboš Petříček, DiS.,
Tajemnice výboru a koordinátorka MA 21: Ing. Dana Céová
Asistentka koordinátorky MA 21: Ing. Eva Beránková
Asistentka výborů ZMČ:
Hana Zelenková
Omluveni:
Ing. Iva Arnoštová
Hosté:
David Michut – budoucí koordinátor Agendy MA 21
Program jednání – změna pořadí:
1.
2.
3.
4.

Schválení programu
Projednání naplněnosti kritérií MA21 pro rok 2015 pro kategorii C
Projednání organizačních změn a personálních otázek v MA21 pro rok 2016
Volba zástupců podnikatelského a neziskového sektoru do výboru MA21 jako nezbytného
předpokladu návratu městské části do kategorie C
5. Projednání a schválení seznamu akcí konaných na radnici v r. 15, které budou vloženy do
30.11 na server MA21 – Cenia
6. Příprava materiálu o vstupu městské části do systému zdravých měst
7. Různé
Vlastní jednání: V úvodu zasedání předseda výboru p. Hošna přivítal všechny členy výboru.
Bod 1 - Schválení programu
Předseda výboru Mgr. Štěpán Hošna navrhl změnu programu jednání a týkající se úpravy pořadí
jednotlivých bodů.
Usnesení č. 26:
Výbor bere informaci na vědomí a se změnou programu jednání souhlasí

4–0–0

Bod 2 - Projednání naplněnosti kritérií MA21 pro rok 2015 pro kategorii C + bod č. 4 Volba zástupců
podnikatelského a neziskového sektoru do výboru MA21 jako nezbytného předpokladu návratu
městské části do kategorie „C“
Předseda výboru Mgr. Štěpán Hošna výbor informoval o změně kritérií pro kategorii „C“ v průběhu roku
2015. Jedná se nutnost získání tzv. Zlatého certifikátu na základě složené zkoušky po proškolení
koordinátora Agendy MA21. O této podmínce výbor nebyl dopředu informován. Dosažení certifikátu není
možné splnit do konce měsíce listopadu, kdy je nutné za rok 2015 splnit veškeré podmínky MA21 a naplnit
všechna potřebná kritéria. Jelikož tuto podmínku P13 nesplňuje, není možné usilovat o návrat do
kategorie „C“. Další podmínka pro kategorii „C“, která není zatím naplněna, je ustanovení nových zástupců
neziskového sektoru a komerčního sektoru jako členů výboru. Jednání k doplnění výboru o nové členy
bude probíhat v roce 2016. Pro kategorii „D“, kterou obhajujeme pro letošní rok, je nutná existence
alespoň neformální pracovní skupiny, kterou jmenuje RMČ. Skupina se poprvé sejde na pracovní schůzce
25. 11. 2015.
Usnesení č. 27
1 - Výbor souhlasí se založením neformální pracovní skupiny složené se zástupců z řad zastupitelů,
úředníků, neziskového sektorů a podnikatelského sektoru zástupců neziskového a ukládá tajemnici výboru
paní Ing. Ceové připravit materiál do RMČ.
2 – Výbor ukládá zodpovědnému politikovi MA21 předložit tento materiál k projednání na RMČ
4–0–0
Bod 3-Projednání organizačních změn a personálních otázek v MA21 pro rok 2016
Pro rok 2016 nastane změna týkající se personálního obsazení Agendy MA 21. Změna se týká stanovení
nového koordinátora a asistentky. Tyto pozice budou od ledna 2016 zastávat:
Pan Mgr. David Michut – koordináto Agendy MA 21
Paní Hana Zelenková – asistentka koordinátora Agendy MA 21
Pozice tajemnice výboru zůstává nezměněna.
Usnesení č. 28
1-Výbor souhlasí se jmenováním koordinátora MA21 od 1. 1. 2016, Mgr. Davida Michuta a ustanovením
asistentky koordinátora MA21 od 1. 1. 2016, Hany Zelenkové a ukládá tajemnici výboru paní Ing. Ceové
připravit materiál do RMČ.
2 – Výbor ukládá zodpovědnému politikovi MA21 předložit tento materiál k projednání na RMČ
4–0–0
BOD 5 - Příprava materiálu o vstupu městské části do systému zdravých měst
Po opětovné debatě mezi členy výboru bylo přijato stanovisko ve smyslu, že vstup do systému Zdravých
měst může být přínosný až v době, kdy docílíme v Agendě MA 21 kategorii „C“.
Usnesení č. 29
Výbor bere informaci na vědomí

4–0–0

BOD 6 - Projednání a schválení seznamu akcí konaných na radnici v r. 15, které budou vloženy do 30. 11.
2015 na server MA21 – Cenia
Seznam akcí je připraven na základě podkladů z celoročního kalendáře akcí.
Usnesení č. 30
Výbor bere informaci na vědomí

4–0–0

BOD 7. – Různé
Člen výboru pan Josef Zobal, připomněl členům výboru blížící se Veřejné projednání s občany na téma
změny místní úpravy provozu na náměstí Na Lužinách, které se uskuteční v úterý 10. 11. 2015 v 18:00
hodin v ZŠ Mládí.
Usnesení č. 31
Výbor bere informaci na vědomí

Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 3. 11. 2015
Podpis předsedy výboru – Mgr. Štěpána Hošny

4–0–0

