
 

 
 

 
 
 

 

USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO AGENDU MA 21 

 

dne 6. 2. 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  

Tajemník výboru, koordinátorka výboru: Hana Zelenková 

Asistentka:     Martina Münzbergerová 

 

Členové pracovní skupiny:   

 

Zástupce veřejného sektoru:   Mgr. Jan Morčuš 

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 – Audity v kategorii „C“ – průběžné informace 
3-  Akce DEN ZDRAVÍ  a akce ZUBY JAKO PERLIČKY, pokračování v projektu 
(příprava akcí, zaměření akce, termíny, náplň, rozpočet) 
4-Obhajoba kategorie „C“ plnění kritérií  2019 – plán aktivit, rozpočet 
(detailní termíny akcí, rozpočet, povinná změna dokumentů) 
5-Jarní škola NSZM – Liberec – základní informace 
6 – Nová akce “DOST BYLO IGELITOVÝCH TAŠEK“- základní informace, rozpočet 
7 – Různé 

 
 
 
 



1- Schválení programu 
USNESENÍ Č. 14: Program byl schválen všemi členy.   5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

2- Audity v kategorii „C“ – průběžná informace 
Výbor byl informován o proběhlé realizaci oficiálního přihlášení se do auditů ve 3 oblastech pro rok 
2019. Registrace je oficiálně vedena na web stránkách NSZM. Tímto krokem se jedná o aspiraci na 
stupeň pokročilosti C*. Důležitým krokem je však obhájení samotné kategorie C. V případě, že 
kategorie obhájena nebude, nebude udělena „hvězdička“ za splnění auditů. Samotné odevzdání 
auditů je do konce března 2019, poté bude vyhodnocování ze strany NSZM a případně 
připomínkováno. Výsledek o splnění či nesplnění bude znám až v říjnu 2019. 
 

USNESENÍ Č. 15:Výbor bere informaci na vědomí.    5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

3-  Akce DEN ZDRAVÍ  a akce ZUBY JAKO PERLIČKY, pokračování v projektu 
(příprava akcí, zaměření akce, termíny, náplň, rozpočet) 

Výbor byl informován, že se prostřednictvím předsedy výboru pana Bobysuda a místopředsedkyně 
paní Kvapilové podařilo získat finanční prostředky na realizaci DNE ZDRAVÍ a pokračování projektu 
ZUBY JAKO PERLIČKY. Výboru byl předložen plán čerpání na tyto 2 akce a rozpočtové opatření bude 
předloženo na nejbližším jednání Finančního výboru.  
 

USNESENÍ Č. 16:Výbor bere informaci na vědomí.    5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

USNESENÍ Č. 17:Výbor souhlasí s navrženým finančním rozpočtem pro akce DEN ZDRAVÍ a ZUBY JAKO 
PERLIČKY.         5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

USNESENÍ Č. 18:Výbor doporučuje detaily jednotlivých akcí včetně doplňkových informací konzultovat 
na dalším zasedání výboru.       5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se)   

 

4-Obhajoba kategorie „C“ plnění kritérií  2019 – plán aktivit, rozpočet 
(detailní termíny akcí, rozpočet, povinná změna dokumentů) 

Koordinátorka MA 21 členy výboru informovala o plánovaných akcích pro rok 2019, kterými se budou 
naplňovat povinná kritéria kategorie „C“. Jedná se o doplňující informaci již z 1. jednání výboru MA 21 
z ledna 2019.  Jednou z akcí, která je nutná realizovat je Veřejné projednání. Realizaci by měla 
proběhnout do dubna 2019. Téma, obsah a termín projednání bude navrženo předsedou výboru. 
Koordinátorka výbor informovala, že bude nutné aktualizovat část oficiálních dokumentů v rámci MA 
21. Jedná se o administrativní věci. Materiály budou připraveny na další zasedání výboru MA 21. 
Výboru bylo předloženo rozpočtové opatření na mezipoložkovou úpravu v rámci rozpočtu MA21. 
 

USNESENÍ Č. 19 :Výbor bere informaci na vědomí.    5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
USNESENÍ Č. 20:Výbor souhlasí s plánem aktivity pro rok 2019.   5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
USNESENÍ Č. 21:Výbor souhlasí s přesunem finančních prostředků dle rozpočtového opatření. 

5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
USNESENÍ Č. 22:Výbor bere na vědomí aktualizaci dokumentů a doporučuje koordinátorce paní 
Zelenkové přípravu těchto dokumentů na jednání dalšího výboru MA21. 5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

USNESENÍ Č. 23:Výbor doporučuje předsedovi výboru panu Bobysudovi stanovit téma a termín 
Veřejného projednání a informovat členy výboru.    5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

 

5-Jarní škola NSZM – Liberec – základní informace 
Výbor byl informován, že v termínu od 20.3 do 22. 3. 2019 probíhá pravidelné školení NSZM – Jarní 

škola NSZM v Liberci. Jedná se o cyklus školení a sdílení dobré praxe v rámci NSZM a MA 21. 
Předseda výboru pan Bobysud informoval, že by bylo vhodné se prvního dne školení zúčastnit a 
navrhuje tak uspořádání výjezdního zasedání výboru MA 21 a uspořádání tak 3. zasedání Výboru MA 
21 v Liberci. 
 
 

USNESENÍ Č. 24:Výbor bere informaci na vědomí.    5– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 



USNESENÍ Č. 25:Výbor ukládá koordinátorka paní Zelenkové zajistit akreditace, možnosti dopravy a 
možnosti ubytování dle požadavků členů výboru.     5– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

6-Nová akce “DOST BYLO IGELITOVÝCH TAŠEK“- základní informace, rozpočet 
Výbor byl informován o novém projektu, který je cíleně zaměřen na podporu odbourání igelitových 
tašek. Projekt bude v 1 fázi probíhat v rámci úřadu jako dobrovolná aktivita, poté bude projekt 
postoupen na zapojení škol a veřejnosti. Jedná se o šití nákupnách tašek vyrobených z triček a jiných 
textilních látek. Do projektu, o možnou spolupráci, bude prostřednictvím koordinátorky osloven i nově 
otevřený obchod „bez obalu“ na Praze 13. Konkrétní detaily akce budou sděleny na dalším zasedání 
výboru. 
 

USNESENÍ Č. 26:Výbor bere informaci na vědomí.    5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
USNESENÍ Č. 27:Výbor podporuje aktivity podobného typu v rámci UR a zapojení veřejnosti  

 5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

7 – Různé 
Výbor byl informován, že do projektu „Vyšijme si Prahu 13“  jsou registrovány celkem 3 základní školy. 
Projekt bude dále postoupen do klubů seniorů, bude se tak jednat o mezigenerační projekt. 
USNESENÍ Č. 28:Výbor bere informaci na vědomí.    5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
USNESENÍ Č. 29:Výbor souhlasí se zapojením seniorů do tohoto projektu prostřednictvím paní Ečekové-
Maršálové.        5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
 
 
 

Zápis provedla tajemnice výboru a koordinátorka Hana Zelenková – dne 6.2 2019 

 

Podpis předsedy výboru – Ing. Vít Bobysud 

 


