
 
 
 

 
 
 

 

USNESENÍ ZE 4. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO AGENDU MA 21 

 

dne 11. 4. 2018 
Přítomni:  

 

Předseda a odpovědný politik MA21: Mgr. Štěpán Hošna  

Členové:      Ing. Vít Bobysud  

Ing. Josef Zobal,  

DiS. Luboš Petříček,  

 Pavel Novotný - omluven 

Radek Dlesk, MBA - omluven 

PaedDr. Jana Civínová 

Tajemnice výboru:     Ing. Dana Céová  

Koordinátor agendy MA 21:   Hana Zelenková 

Asistentka koordinátorky MA 21:  Martina Münzbergerová 

 

Program jednání: 

 

1 - Schválení programu 
 
2 – Soutěž „NA KOLE JEN S HELMOU „ informace, vyhlášení soutěže, ceny, harmonogram 
 
3 – Projekt „ZUBY JAKO PERLIČKY“ – informace o projektu, realizace 
 
4 – Dotazníkové šetření – PROJEKT Z DOTACE – finální podoba, schválení, vyhlášení 
 
5 – MEMORANDUM – RESPEKTUJ 18 !– schválení materiálu, předložení RMČ 
 
6 – Různé       
 

 

 

 



1-Schválení programu 
USNESENÍ Č. 36 
Výbor schválil navržený program.     pro 5: proti:0 zdržel se:0  
 
2 - Soutěž „NA KOLE JEN S HELMOU „ informace, vyhlášení soutěže, ceny, harmonogram 
Koordinátorka MA 21 paní Zelenková výbor informovala o finalizaci příprav na vyhlášení soutěže. 
Plakát a podmínky soutěže byly představeny všem členům výboru. Výbor byl dále informován, že se 
podařilo navázat spolupráci s firmou PRIMA KOLO, sídlící na Jeremiášově ulici. Předávání hlavní ceny 
je plánováno na DEN ZDRAVÍ 20. 6. 2018 v 15:00 hodin, za přítomnosti členů výboru MA 21, pana 
starosty, místostarosty, pana radního Lacka a zástupce firmy Prima Kolo. Doplňkové ceny ve formě 
voucherů budou soutěžícím předány v samostatném termínu v prostorách radnice za přítomnosti 
členů výboru MA 21 – termín bude upřesněn. Výbor se dohodl na investici 5 000 Kč z rozpočtu MA 21 
na nákup hlavní ceny a to jízdního kola.  
USNESENÍ Č. 37 
Výbor souhlasí s vyhlášením soutěže.       pro: 5 proti:-0  zdržel se: 0  
USNESENÍ Č. 38 
Výbor souhlasí s uvolněním 5 000 Kč z rozpočtu MA 21 na nákup hlavní ceny do soutěže. 

pro: 5 proti:-0 zdržel se: 0 

3 – Projekt „ZUBY JAKO PERLIČKY“ – informace o projektu, realizace 
Koordinátorka MA 21 paní Zelenková výbor informovala o přípravách realizace projektu ZUBY JAKO 
PERLIČKY. Celý kurz pro děti je doplněn ukázkami čištění zubů, správné techniky čištění, proč je nutné 
zuby čistit atd. Školky budou vybrány ve spolupráci s odborem školství. Celá akce je plně hrazena 

z obdržené dotace MHMP v rámci projektu ZDRAVÁ TŘINÁCTKA. 
USNESENÍ Č. 39 
Výbor souhlasí s náplní kurzů a realizací projektu v uvedených termínech 

         pro: 5 proti:-0  zdržel se: 0  

4 – Dotazníkové šetření – PROJEKT Z DOTACE – finální podoba, schválení, vyhlášení 
Koordinátorka MA 21 paní Zelenková výbor informovala o finalizaci dotazníkového šetření pod 
názvem „JAK JSME ZDRAVÍ V PRAZE 13“. Členové výboru obdrželi finální zpracování e-mailem.  Výběr 
otázek byl řešen ve spolupráci s OSP, která informace bude též dále zpracovávat. Dotazníkové šetření 
je plně hrazeno z obdržené dotace MHMP v rámci projektu ZDRAVÁ TŘINÁCTKA. 
USNESENÍ Č. 40 
Výbor souhlasí s náplní dotazníkového šetření a se zahájením dotazování v termínu od 30. 4. 2018. 

         pro: 5 proti:-0  zdržel se: 0  

5 – MEMORANDUM – projekt RESPEKTUJ 18! – schválení materiálu, předložení RMČ 
Koordinátorka paní Zelenková výboru předložila znění memoranda mezi ÚMČ P13 a Plzeňským 
Prazdrojem a.s. Jedná se o vzájemnou spolupráci v projektu RESPEKTUJ 18! Cílem programu je změnit 
tolerantní postoj veřejnosti ke konzumaci alkoholu, podpořit omezení jeho prodeje a podávání dětem 
a nezletilým a informovat širokou dospělou veřejnost o problematice konzumace alkoholu u osob 
mladších 18 let.Podpora takovýchto projektů je v rámci místní Agendy žádoucí a ÚMČ Praha 13 by se 
tak stala druhou městskou částí v Praze, která tento projekt bude veřejně podporovat.  
USNESENÍ Č. 41 
Výbor souhlasí se spoluprací na takových projektech v rámci aktivit MA 21. 

   pro: 5 proti:-0  zdržel se: 0 



USNESENÍ Č. 42 
Výbor souhlasí se zněním memoranda a doporučuje RMČ uzavřít dohodou o spolupráci. 

pro: 5 proti:0  zdržel se: 0  

6- Různé 

DEN ZDRAVÍ – koordinátorka výbor informovala o přípravách akce, veškeré firmy, které se budou 
účastnit již plně účast potvrdily.  Veřejnosti bude nabídnuta škála aktivit, informací týkající se zdraví, 
zdravého stravování, zdravého života, zdravých potravin a mnohé další. Akce bude doplněna 
ukázkami sportovních aktivit, soutěžemi pro děti, ochutnávkami potravin a spoustou dárků pro 
návštěvníky.  
USNESENÍ Č. 43 
Výbor bere informaci na vědomí.      pro: 5 proti:0  zdržel se: 0  
 
Výboru byla dále sdělena informace o změnách při vstupu do systému ZDRAVÝCH MĚST. Do příštího 
zasedání budou předloženy konkrétní informace o možnosti vstupu, ceně, výhodách a dalších 
informací . 
USNESENÍ Č. 44 
Výbor bere informaci na vědomí     pro: 5 proti:0  zdržel se: 0 

Další zasedání výboru MA 21 se uskuteční 15. 5. 2018 od 13:00 hodin. 
USNESENÍ Č. 45 
Výbor bere informaci na vědomí.     pro: 5 proti:0  zdržel se: 0 

 

Zápis provedla Hana Zelenková – dne 11.4 2018 

 

Podpis předsedy výboru – Mgr. Štěpána Hošny 


