
 
 

 
 

USNESENÍ Z 1. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO AGENDU MA 21  

ze dne 12. 1. 2016 

 
 

Přítomni:  

 

Předseda a odpovědný politik MA21:Mgr. Štěpán Hošna  

Členové:   Ing. Vít Bobysud , Ing. Josef Zobal, Luboš Petříček, DiS., 

Neomluvena:    Ing. Iva Arnoštová 

Tajemnice výboru:    Ing. Dana Céová 

Koordinátor agendy MA 21  Mgr. David Michut 

Asistentka koordinátorky MA 21 Hana Zelenková 

Host:     Mgr. František Nejedlý 

 
 

 

 

Program jednání:  

1) Schválení programu 

2) Informace o kritériích MA21 pro rok 2016 

3) Projednání návrhu akcí konaných v rámci MA21 

4) Informace k Výzvě č. 11/2015 v rámci Národního programu Životní prostředí 

(podklady naleznete v příloze e-mailové pozvánky)  

5) Plán práce Výboru 

6) Různé 

 

 

 



Bod 1 - Schválení programu  

Usnesení č. 1: 
Výbor schválil navržený program.      pro:3 proti:0 zdržel se:0  

Bod 2 -Informace o kritériích MA21 pro rok 2016 

Tajemnice výboru společně s koordinátorem Agendy MA 21 výbor informovali, že MČ za uplynulý rok 2015 
dosáhla na kategorii „C“, která byla schválena s tím, že je nutné doplnit zbývající kritéria, bez nichž nelze 
v kategorii „C “setrvat. 
 
Usnesení č. 2: 
Výbor bere informaci na vědomí, ukládá koordinátorovi agendy MA 21 p. Michutovi, aby se účastnil 
veškerých povinných školení, které vedou k získání „Zlatého certifikátu“. O tomto plnění usnesení bude 
koordinátor podávat průběžná hlášení a to s termíny kontroly 30. 6. 2016 a 30. 9. 2016.  
 
Usnesení č. 3: 
Výbor dále ukládá, aby prostřednictvím koordinátora byl připraven materiál do RMČ  s informací pro 
zastupitele o výsledcích Veřejného fóra a ankety občanů za rok 2015. Materiál by měl být předložen radě 
8. 2. 2016.  
 
Usnesení č. 4: 
Výbor ukládá předsedovi výboru navrhnout doplňující členy výboru a tím splnit podmínku kategorie „C“. 
Návrh členů proběhne po dohodě s tajemnicí úřadu.  
 
Usnesení č. 5: 
Výbor ukládá asistence agendy MA 21 připravit přehled veškerých povinnosti, které musíme pro tento rok 
splňovat pro obhajobu kategorie“ C“. Tento přehled bude k dispozici všem členům výboru.  Termín plnění je 
nejpozději do termínu 2. zasedání výboru 
 

pro:3 proti:0 zdržel se:0 
Bod 3 - Projednání návrhu akcí konaných v rámci MA21 
Výborem byl nastíněn plán akcí pro rok 2016 vedoucí k obhajobě kategorie „C“. 
 
Usnesení č. 6: 
Výbor ukládá asistence výboru připravit tabulku s návrhem akcí a všemi kritérii s termínem plnění 
nejpozději do zasedání dalšího jednání výboru.  

pro:3 proti:0 zdržel se:0  

Bod 4 - Informace k Výzvě č. 11/2015 v rámci Národního programu Životní prostředí 

Usnesení č. 7: 
Výbor ukládá koordinátorovi, aby ve spolupráci s tajemnicí výboru připravili základy koncepce pro podání 
k žádosti k této výzvě se všemi potřebnými náležitostmi a žádost byla tak podána řádně a v termínu. 
          

pro:3 proti:0 zdržel se:0  
Bod 5 – Plán práce výboru 
 
Jednání výboru budou probíhat stejným způsobem jako v loňském roce, tedy zasedání budou pravidelná 
s termíny setkání každé 2. úterý v měsíci od 13 hodin. Pozvánky budou zaslány v řádném termínu. 
 
Usnesení č. 8: 
Výbor bere informaci na vědomí      pro:3 proti:0 zdržel se:0  
 



 
Bod 6 - Různé 

Byla vedena diskuze nad stylem zveřejňování zpráv pro veřejnost tiskovým oddělením a jednotlivými 
zástupci úřadu v souvislosti s pořádanými akcemi ÚMČ a jejich formátu.  

 

 

Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 12. 1. 2016 

Podpis předsedy výboru – Mgr. Štěpána Hošny 

 
 


