
 
 

 
 

USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO AGENDU MA 21 
KONANÉHO DNE 14.4 2015 

 
 
Jednání se zúčastnili: 

 

Předseda:   Mgr. Štěpán Hošna  

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

Tajemnice:    Ing. Dana Céová 

Asistentka výboru MA 21:  Ing. Eva Beránková 

Asistentka výborů ZMČ: Hana Zelenková 

 

Nepřítomni:   Ing. Iva Arnoštová 

 

 
 

Program: 

 

1. Schválení programu  

2. Informace o projektu Zdravá města  

3. Informace o stavu plnění 10 priorit stanovených občany 

4. Informace o plnění Akčního plánu v návaznosti na Strategii udržitelného rozvoje  

5. Akce zařazené do MA 21 – průběžné informace 

6. Různé 

 

Vlastní jednání:  V úvodu zasedání výboru byl panem předsedou p. Hošnou přivítán nový člen 
výboru pan Luboš Petříček, DiS.  

 

 



Bod 1 : Schválení programu  
 
Usnesení č.9/2015: 
Výbor schválil navržený program:  

1. Schválení programu  

2. Informace o projektu Zdravá města  

3. Informace o stavu plnění 10 priorit stanovených občany 

4. Informace o plnění Akčního plánu v návaznosti na Strategii udržitelného rozvoje  

5. Akce zařazené do MA 21 – průběžné informace 

6. Různé 

Bod 2 – Informace o projektu Zdravá města 
 
Předseda výboru předložil přítomným členům výboru materiály týkající se obecných informací 
projektu Zdravá města. Projekt od roku 1988 iniciovala OSN  - Světová zdravotnická organizace 
(WHO).  Do projektu je zapojeno již několik městských částí, hl. m. Praha vstoupilo do zájmového 
sdružení Národní síť Zdravých měst ČR v roce 2013.  Projekt souvisí s uplatňováním Agendy MA 21. 
Výše ročního příspěvku člena sdružení činí pro 1. rok 5 000 Kč, další roky 99 tis. Kč. 
Jedná se o zajímavý projekt, který by mohl přinést prestiž celé městské části. 
Na dalším zasedání Výboru pro Agendu MA 21 proběhne prezentace iniciátorem projektu p. Švecem 
tak, aby se všichni mohli seznámit s principy projektu, výhodami a podmínkami. 
Prezentace a zároveň 3. zasedání Výboru se uskuteční v pondělí 1. 6. 2015, od 13:00 hodin.  
 
Usnesení č.10/2015: 
Výbor bere informaci na vědomí a souhlasí s navrženým postupem předsedy výboru týkající se 
prezentace celého projektu.  

 

Bod 3 - Informace o stavu plnění 10 priorit stanovených občany 

Členové výboru se seznámili s aktualizovanou informací týkající se priorit č. 5 a 7. Podrobněji se 
materiálem bude výbor zabývat na 3. zasedání Výboru. Informace bude doplněna o zprávu ve věci 
Věcného záměru zákona o sociálním bydlení. 

Usnesení č.11/2015: 
Výbor bere předložený materiál na vědomí.       
 

Bod 4 - Informace o plnění Akčního plánu v návaznosti na Strategii udržitelného rozvoje  

Předseda výboru předal členům materiál k tomuto bodu na podrobnější seznámení. Jedná se tedy nyní 
o detailnější informaci. Po doplnění materiálu o informace vedoucího Školského odboru bude celý 
materiál projednán na 3. zasedání Výboru.  Již ze současného stavu materiálu je zřejmá potřeba 
aktualizace Strategie udržitelného rozvoje. Vzhledem k tomu, že se jedná o důležitý dokument, jeho 
aktualizaci a další postup plnění úkolů a cílů je nutné projednat na úrovni členů RMČ a vedení ÚMČ.  



Usnesení č.12/2015: 

Výbor bere předložený materiál na vědomí a ukládá předsedovi výboru projednat potřebné kroky 
s vedením ÚMČ a informovat Výbor na dalším zasedání o výsledku jednání.    

Bod 5 - Návrh akcí k zařazení do MA 21 

Pan Bobysud informoval výbor o vhodnosti zařadit na veřejné fórum debatu o farmářských trzích, 
které se pravidelně konají před radnicí ÚMČ.  Jednalo by se o setkání s provozovatelem trhů, 
samotných farmářů a občanů,  kde by se jednotlivé  strany  vyjádřili jak jsou spokojení, co naopak by 
přivítali za změny atd. Toto veřejné fórum by proběhlo dne 18. 5. 2015 v 17:00 hodin v prostorách 
obřadní sítě radnice. Pozvánku připraví pí. Zelenková ve spolupráci s pí. Céovou, zároveň bude 
kontaktováno tiskové oddělení, aby informace vyšla v nadcházejícím vydání časopisu Stop.  

Veřejné projednání investičního záměru „Revitalizace parkové plochy navazující na Šostakovičovo 
náměstí“ se uskuteční dne 11. 6. 2015 v 17:00 hodin. Odbor OŽP zařídí veškeré potřebné kroky 
k zajištění místa a podkladů k projednávání. Informace bude zveřejněna na webu ÚMČ a následujícím 
vydání časopisu STOP. 

Usnesení č. 13/2015: 

a) Výbor bere informaci na vědomí   
b) ukládá paní Zelenkové připravit pozvánku včetně grafického podkladu 
c) ukládá paní Ceové informovat tiskové oddělení o vložení informace do časopisu STOP 
d) ukládá OŽP připravit podklady a rezervaci obřadní síně na veřejné fórum dne 18/5/2015 
e) ukládá  OŽP připravit podklady a rezervaci obřadní síně na veřejné projednání investičního 

záměru. 

Bod 6 – Různé 

Tajemnice výboru paní Céová informovala výbor o nutnosti aktualizace stránek Agendy MA 21. Na 
dalším zasedání výboru budou změny projednány konkrétněji. 

Usnesení č. 14/2015 

Výbor bere informaci na vědomí a ukládá tajemnici výboru pí. Ceové připravit podklady na další 
zasedání výboru. 

 

 
 
Mgr. Štěpán Hošna  
předseda Výboru pro Agendu MA 21 

Zapsala dne 17. 4. 2015 Hanka Zelenková  

 


