
 

 
 

 
 
 

 

USNESENÍ ZE 4. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO AGENDU MA 21 

 

dne 6. 5. 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 - omluven 

      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- Aktivity MA 21 – Den Zdraví, atd.  
3- Soutěž MA vyhodnocení 
4- Prezentace MA 21  
5- Veřejná projednání – 1. pol. 2020- online verze 
6 -Audity 2020 – info 
7 -Různé 
 

1-Schválení programu 
USNESENÍ  Č. 20: 
Program byl schválen všemi členy.     6– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
Předseda výboru představil nového člena Výboru místní Agendy 21 pana Daniela Sychru, který byl 
ZMČ schválen jako člen výboru zastupující podnikatelský sektor. 
 
 
 
 
 



2- Aktivity MA 21 – Den Zdraví, atd.  
Z důvodu setrvalé situace s pandemií onemocnění Covide-19,  jsou veškeré plánované aktivity 
s veřejností do odvolání zrušeny.  
 
BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM – přeloženo na září 2020  
5. ROČNÍK AKCE DEN ZDRAVÍ – pro rok 2020 zrušen, náhradní termín 16. 6. 2021 
CVIČENÍ PRO SENIORY POD ZÁŠTITOU STAROSTY – zrušeno do září 2020 dle situace 
ŠKOLENÍ PRO VEŘEJNOST A PRO ZAMĚSTNANCE – zrušeno do září 2020 
VEŘEJNÉ FÓRUM – prozatím zůstává plánovaný termín na září 2020 
ČTECÍ BABIČKY – pozastaveno 
ANGLIČTINA PRO SENIORY – pozastaveno 
VYŠIJME SI PRAHU 13 – pozastaveno 
ZUBY JAKO PERLIČKY - pozastaveno 
 
V rámci zrušení plánovaných akcí se místní Agenda 21 plně věnuje hned od počátku pomoci se 
zajištěním ochranných prostředků a desinfekce občanům Prahy 13.  Spontánně a okamžitě byla 
zřízena vlastní výroba látkových roušek, které se šijí přímo zde na radnici pracovnicemi místní Agendy 
21. Jsou realizovány pravidelná výdejní místa těchto ochranných pomůcek a desinfekce. Informace 
jsou veřejnosti sdělovány pomocí sociálních sítí, web stránek a databáze Virtuálního klubu. 
Z důvodu neustálé poptávky občanů Prahy 13 na roušky, šití roušek neustále pokračuje. Roušku si 
může vyzvednout každý občan Prahy 13 v rámci Senior pointu, který je pro občany každé pondělí od 
12 do 15 hodin a středu od 8 do 11:30 hod v kanceláři č. 540 a 517. 
 
USNESENÍ  Č. 21: 
Výbor bere informaci na vědomí    6– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

3- Soutěž MA vyhodnocení 
Soutěž na téma „Za jak dlouho se rozloží“ pokračuje, vyhodnocení správných odpovědí bude 
realizováno po ukončení soutěže a to 25. 5. 2020.   
USNESENÍ  Č. 22: 
Výbor bere informaci na vědomí    6– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
 

4- Prezentace MA 21  
V rámci rozšíření povědomosti o místní Agendě 21 a možnosti setkávání se s veřejností i mimo 
plánované akce, bude zajištěn promo stánek, který bude sloužit jako mobilní prezentační místo a 
možnost, kde se s občany setkat při různých příležitostech.   
USNESENÍ  Č. 23: 
Výbor souhlasí s nákupem promo stánku     6– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

 
5- Veřejná projednání – 1. pol. 2020- online verze 
Veřejné projednání v 1. pol. 2020 bylo realizováno tématem Seniorská obálka. Z důvodu omezení 
shlukování lidí, nebude již v 1. pololetí žádné veřejné projednání realizováno.  V případě vzniklé 
potřeby, by bylo řešeno online dotazníky. Další veřejné projednání je plánováno na 2. pololetí 2020, 
téma bude dodatečně upřesněno. V rámci participace proběhne v září další Veřejné fórum pro občany 
Prahy 13.  
USNESENÍ  Č. 24: 
Výbor bere informaci na vědomí    6– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
 



6 -Audity 2020 – info 
Výbor byl informován, že audity na zvolené okruhy byly odevzdány v řádném termínu.  
USNESENÍ  Č. 25: 
Výbor bere informaci na vědomí    6– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
 

7 -Různé 
 
Na základě minulého zasedání výboru týkající se prezentace projektu „Bezpečně tmou“ bude v rámci 
rozpočtu MA 21 zakoupen 1 ks tubusu. Tento testovací model bude umístěn v přízemí radnice tak, aby 
veřejnost měla volný přístup a projekt plnil svoji funkci.  Přesné místo a možnosti umístění bude 
konzultováno s tajemníkem úřadu. Po zajištění tubusu bude veřejnost o zahájení projektu 
informována.  
 
USNESENÍ  Č. 26: 
Výbor souhlasí s nákupem tubusu pro realizaci projektu „Bezpečně tmou“.  

6– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
Další zasedání výboru se uskuteční dle vzniklé potřeby. 
USNESENÍ  Č. 27: 
Výbor bere informaci na vědomí     6– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
 
 
 

Zápis provedla tajemnice výboru a koordinátorka Hana Zelenková – dne 6. 5. 2020 

Podpis předsedy výboru – Ing. Vít Bobysud 


