
 

 
 

 
 
 

 

USNESENÍ 
 Z 1. JEDNÁNÍ  

VÝBORU MÍSTNÍ AGENDY 21 
V ROCE 2021 

 

dne 4. 2. 2021 
Výbor: 

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

RNDr. Jiří Mašek, CSs. - omluven 
Daria Křivánková 

      Ing. Josef Zobal  
      Daniel Sychra – omluven 

Ludmila Tichá 
Mgr. Václav Hrdlička   

Koordinátorka:     Jana Janotová 
Tajemnice výboru:    Hana Zelenková 
 
Odpovědný politik MA21:   Aneta Ečeková Maršálová 

 

Program jednání:   

1- Schválení programu 
 

2- Představení nových členů výboru místní Agendy 21 
 

3- Informace o nové koordinátorce místní Agendy 21 
 

4- Hodnocení roku 2020 z pohledu plnění kritérií   
 

5 – Plán aktivit pro rok 2021 
 
6 – Různé 

 
 
 
 
 
 



1-Schválení programu 
USNESENÍ Č. 1 : 
Navržený program byl schválen všemi členy.    6– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

2 – Představení nových členů výboru místní Agendy 21 
Předseda výboru oficiálně přivítal dva nové členy výboru. Jedná se o paní zastupitelku Ludmilu Tichou a pana 
zastupitele Mgr. Václava Hrdličku.  
USNESENÍ Č. 2 : 
Výbor bere informaci na vědomí.     6– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

3-Informace o nové koordinátorce místní Agendy 21 
Předseda výboru představil novou koordinátorku místní Agendy 21 paní Janu Janotovou, která od ledna 
2021 nastoupila na tuto pozici. V rámci této pozice je nutné absolvovat povinná školení a dosáhnout 
certifikace, tzv. Zlatého certifikátu v průběhu jednoho roku.  
USNESENÍ Č. 3 : 
Výbor bere informaci na vědomí.     7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

4-Hodnocení roku 2020 z pohledu plnění kritérií   
Předseda výboru zhodnotil práci místní Agendy 21 v průběhu roku 2020. Došlo k rekapitulaci realizovaných 
aktivit a zároveň obeznámil členy výboru, jak bylo reagováno na aktuální opatření s nemocí Covid-19, která 
razantně zasáhla do možností plně realizovat plán aktivit tak, jak byl pro rok 2020 nastaven. Celkové 
ohlédnutí za rokem 2020 bude též zveřejněno v dalším vydání časopisu Stop.  
USNESENÍ Č. 4 : 
Výbor bere informaci na vědomí.     7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

5-Plán aktivit pro rok 2021 
Předseda výboru členy informoval, že aktivně dochází k plánování akcí, dle nastavených kritérií dané 
kategorie.  
Aktuálně jsou stanoveny tyto termíny a akce: 
10. 2. 2021 – vyhodnocení akce DEN ZDRAVÍ 2020  
16. 6. 2021 – osvětová akce pro veřejnost DEN ZDRAVÍ  
23. 6. 2021 – Veřejné projednání s veřejností na téma - Plán udržitelné městské mobility MČ Praha 13 
8. 9. 2021 – Veřejné fórum pro občany Prahy 13 
Ostatní aktivity a jejich termíny budou postupně plánovány a výbor bude informován.  
USNESENÍ Č. 5 : 
Výbor souhlasí s termíny a realizací akcí.    7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

6 – Různé 
Předseda výboru pan Bobysud  a místopředsedkyně výboru paní Kvapilová informovali, že v roce 2020 
proběhlo dotazníkové šetření na téma „Lavičky na hřbitov“. Aktuálně se čeká na schválení rozpočtu pro rok 
2021, aby bylo možné aktivitu zrealizovat. 
 
Předseda výboru pan Bobysud a místopředsedkyně paní Kvapilová informovali, že soutěž pro děti ze ZŠ 
Prahy 13 na téma „Namaluj Vánoční přání“ se shledala s velkým ohlasem. Na základě velké účasti došlo k 
posunu termínu ukončení akce, a to na konec února 2021.   Po ukončení soutěže bude ustanovena hodnotící 
komise a z vybraných děl bude realizována výstava a dojde k ocenění nejlepších prací.  
 
Odpovědná politička místní Agendy 21 paní Aneta Ečeková Maršálová zmínila, že v rámci participace dojde 
k aktualizaci a uzavření nového „Memoranda o spolupráci“ s Plzeňským prazdrojem, který realizuje 
osvětovou kampaň Respektuj 18!. Detaily této spolupráce budou sděleny na dalším zasedání výboru, 
aktuálně dochází k návrhu dokumentu a jednání s OLP.  
USNESENÍ Č. 6 : 
Výbor bere informaci na vědomí.     7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 

 

Zápis provedla tajemnice výboru Hana Zelenková – dne 4. 2. 2021 

Podpis předsedy výboru – Ing. Vít Bobysud 


