
 

 
 

 
 
 

 

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO AGENDU MA 21 

 

dne 20. 3. 2019 
Výbor: 

 

Předseda výboru:    Ing. Vít Bobysud 

Místopředseda výboru:   Bc. Yveta Kvapilová 

Členové výboru:    Doc. Ing. Petr Praus, CSc. 

RNDr. Jiří Mašek, CSs. 

      Ing. Josef Zobal - omluven 

Tajemník výboru, koordinátorka výboru: Hana Zelenková 

Asistentka:     Martina Münzbergerová 

 

Členové pracovní skupiny:   

 

Zástupce veřejného sektoru:   Mgr. Jan Morčuš - omluven 

Zástupce neziskového sektoru:  PaedDr. Jana Civínová – omluvena  

Zástupce podnikatelského sektoru:  Pavel Novotný - omluven 

 

Stálý host: 

 

Odpovědný politik MA21:   Aneta Ečeková Maršálová 

 

Program jednání: 

1 - Schválení programu 
2 – Shrnutí informací z úvodního dne JARNÍ ŠKOLA NSZM 
3 – Projekt participace - DOST BYLO IGELITOVÝCH TAŠEK 
4 – Participace –setkávání s občany, projednávání  
5 – Různé 

 
 

1- Schválení programu 
USNESENÍ Č. 30:  

Program byl schválen všemi členy.     4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
 
 



2-Shrnutí informací z úvodního dne JARNÍ ŠKOLA NSZM 
Výbor pro MA 21 se v Liberci účastnil školícího programu v rámci Národní sítě Zdravých měst- Jarní 
škola. Obsahem bylo seznámení se s hostitelským městem, realizace aktivit v daném městě – regionu, 
sdílení dobré praxe a mnohé další. Novinkou bylo diskusní setkání pro odpovědné politiky. Ti zde 

diskutovali o tom, proč a jak zapojovat veřejnost, jak rozjet aktivity v úřadě, jak spolupracovat. 

Za ukázkovou dobrou praxi byl oceněn Liberecký kraj se svým příkladem Lipo.ink - krajský 

podnikatelský inkubátor a inovační centrum.  
USNESENÍ Č. 31:  

Výbor bere informaci na vědomí.    4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

3 -Projekt participace - DOST BYLO IGELITOVÝCH TAŠEK 
Koordinátorka výboru nastínila podobu nového projektu, který si klade za cíl aktivně zapojit veřejnost 
Prahy 13 v rámci UR a zaměřit se na odbourání igelitových tašek a sáčků při běžném každodenním 
životě a igelitové tašky nahradit taškami z materiálů, kterým má každý doma jako jsou například 
trička, látky a podobný materiál.  Projekt bude realizován ve spolupráci s prodejnou BEZ OBALU, která 
provozuje svoji prodejnu na Lužinách.  Název projektu “DOST BYLO IGELITOVÝCH TAŠEK – POJĎ A 
VYROB SI VLASTNÍ“ 
Projekt bude formou soutěže o nejhezčí tašku vyhlášen v časopise Stop široké veřejnosti a realizován i 
v rámci aktivit ZŠ a Střediska Sociálních služeb. 
Cílem projektu je trvalé odbourávání igelitových tašek a sáčků a změna návyku na tyto obalové 
prostředky, které jsou velkou zátěží pro životní prostředí. 
USNESENÍ Č. 32:  

Výbor bere informaci na vědomí a podporuje vznik tohoto projektu. 
 4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 

4 - Participace –setkávání s občany, projednávání 
Odpovědný politik pro MA 21 paní Aneta Ečeková Maršálová výbor informovala o potřebě rozšíření  
participativních programů pro veřejnost a vytvoření prostoru, kde bude občanům dán prostor se 
vyjádřit.  Za tímto účelem budou realizovány „KULATÉ STOLY“ pro veřejnost, kde bude možné se 
k daným tématům vyjádřit a diskutovat. 
USNESENÍ Č. 33: 
Výbor bere informaci na vědomí a souhlasí s realizací Kulatých stolů pro veřejnost.  

4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
Výbor projednal přípravu podkladů vztahující se k blížícímu se Veřejnému projednání s občany. 
Pozvánka na akci byla prostřednictvím koordinátorky zaslána na e-maily kontaktům, které mají zájem 
dostávat aktivní informace o akcích. Pozvánka bude též otištěna v dubnovém vydání časopisu STOP a 
zároveň pozvánka byla zaslána na veřejné dostupné e-mailové adresy SVJ v lokalitě Prahy 13. 
Prostřednictvím web stránek MČ P13 a FB stránky Šťastná 13 bude akce uveřejněna začátkem dubna 
prostřednictvím tiskové mluvčí.  
USNESENÍ Č. 34:  

Výbor bere informaci na vědomí.      4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
5- Různé 
Výbor diskutoval nad akcemi, které aktuálně běží, nebo jsou v přípravné fázi jako jsou: Vyšijme si 
Prahu 13, Den Zdraví, Zuby jako perličky, Mezigenerační vztahy  - mezigenerační hry 
USNESENÍ Č. 35:  

Výbor bere informaci na vědomí.      4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 

Zápis provedla tajemnice výboru a koordinátorka Hana Zelenková – dne 20.3 2019 

Podpis předsedy výboru – Ing. Vít Bobysud 

https://www.dataplan.info/img_upload/f96fc5d7def29509aeffc6784e61f65b/03_20190320-lipo.ink-na-rodni-si-t-zdravy-ch-me-st-c-r.pdf
https://www.dataplan.info/img_upload/f96fc5d7def29509aeffc6784e61f65b/03_20190320-lipo.ink-na-rodni-si-t-zdravy-ch-me-st-c-r.pdf

