
 

 
 

 
 
 

 

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO AGENDU MA 21 

 

dne 7. 12. 2020 
Výbor: 

 
Předseda výboru:    Ing. Vít Bobysud 
Místopředseda výboru:    Bc. Yveta Kvapilová 
Členové výboru:    Doc. Ing. Petr Praus, CSc. 

RNDr. Jiří Mašek, CSs. 
Daria Křivánková 

      Ing. Josef Zobal  
      Daniel Sychra  
Tajemník výboru, koordinátorka výboru: Hana Zelenková 
Asistentka:     Martina Münzbergerová 
 
 
Stálý host: 
 
Odpovědný politik MA21:   Aneta Ečeková Maršálová 

 

Program jednání:   

1- Schválení programu 
2- Informace o plnění kritérií v roce 2020 
3- Informace o zrušených akcích, čerpání rozpočtu 
4 - Změna koordinátora MA 21 + asistentky MA21 
5 – Různé 
 

1-Schválení programu 

USNESENÍ Č. 49: 
Program byl schválen všemi členy.    7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
2 – Informace o plnění kritérií v roce 2020 
Předseda výboru členy infomoval, že se pro letošní rok povedlo dosáhnout kategorie C**, což je 
postup do vyšší úrovně pokročilosti. 
Jedná se o nejlepší umístění místní Agendy 21 od doby její realizaci na Praze 13. 

USNESENÍ Č. 50: 
Výbor bere informaci na vědomí    7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 



3- Informace o zrušených akcích, čerpání rozpočtu 
 
Předseda výboru členy informoval o zrušených akcích, které nebylo možné realizovat z důvodu 
opatření s onemocněním Covid – 19. Aktivity, které se nepodařilo letos realizovat, se budou realizovat 
v roce 2021. Jedná se o Veřejné fórum, Veřejná projednání, Mezigenerační hry a mnohé další. 
Den Zdraví se nepodařilo díky omezení plně realizovat, realizován byl pouze částečně tak, jak situace 
aktuálně umožňovala. V rámci programů docházelo k plnění „hracích karet“. Dojde k losování o ceny 
z hracích karet, na kterých se podařilo nasbírat 2 nebo 3 nálepky. Bližší informace budou zveřejněny 
na webových stránkách. 
Dotace ze soutěže Obec přátelská rodině byla čerpána pouze dílčí částkou. 
Plán aktivit bude realizován v lednu roku 2021 s ohledem na aktuální situaci. 

USNESENÍ Č. 51: 
Výbor bere informaci na vědomí    7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
4 – Změna koordinátora MA 21 + asistentky MA21 
Předseda výboru informoval o změně koordinátora a asistentky a poděkoval za jejich práci. 
K poděkování se připojila paní radní Aneta Ečeková Maršálová, která ocenila dosavadní práci pro 
místní Agendu 21 a poděkovala za vstřícný přístup při budoucím zaučování nového koordinátora. 

USNESENÍ Č. 52: 
Výbor bere informaci na vědomí    7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
5 – Různé 
Člen výboru pan Zobal zmínil realizaci programu Plán udržitelné městské mobility Prahy 13. V rámci 
harmonogramu bude veřejnost do programu zapojena, a to pomocí Veřejného projednávání, které by 
mělo být směřováno na 1. pololetí roku 2021.  

USNESENÍ Č. 53: 
Výbor doporučuje předsedovi výboru zjistit podrobnější požadavky na realizaci Veřejného 
projednávání.  

7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
Předseda výboru pan Bobysud  a místopředsedkyně výboru paní Kvapilová informovali, že proběhlo 
dotazníkové šetření na téma „Lavičky na hřbitov“. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že veřejnost 
lavičky na vybraných lokacích uvítá. Toto téma by se rozšířilo i na další lokace Prahy 13 v rámci 
Veřejného projednání. 

USNESENÍ Č. 54: 
Výbor bere informaci na vědomí    7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
Předseda výboru pan Bobysud dále informoval o vyhlášení nové soutěže pro děti ze ZŠ Prahy 13 na 
téma „Namaluj Vánoční přání“. Podmínky a detaily této soutěže budou vyvěšeny na webových 
stránkách městské části. Z vybraných děl bude realizována výstava a dojde k ocenění nejlepších prací. 
Vyhlášení soutěže je plánováno na termín 12. 12. 2020, ukončení 31. 1. 2021. Detaily soutěže zajišťuje 
pan Bobysud společně s paní Kvapilovou.  

USNESENÍ Č. 55: 
Výbor bere informaci na vědomí    7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 

 

Zápis provedla tajemnice výboru a koordinátorka Hana Zelenková – dne 7. 12. 2020 

Podpis předsedy výboru – Ing. Vít Bobysud 

 


