ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO FÓRA DNE 15. 10. 2015
pořádaného ÚMČ Praha 13, Sluneční nám. 13, Praha 5
zahájení v 17:00 hodin, ukončení v 19:30 hodin
Účastníci projednávání: dle prezenční listiny
Účast za ÚMČ Praha 13: JUDr. Kateřina Černá, tajemnice; RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně
starosty, Mgr. Štěpán Hošna, zodpovědný politik MA21, zastupitelé a vedoucí odborů, jako garanti
stolů
Zahájení: Mgr. Štěpán Hošna - Úvodní slovo, Ing. Dana Diváková - moderace a facilitace akce
Program:

Úvodní slovo
Úvod a vysvětlení akce
Diskuse u stolů
Prezentace navržených problémů
Hlasování o navržených problémech
Závěr

Definice místní Agendy 21
„MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování
veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k
udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.“

Úvodem veřejného fóra Mgr. Štěpán Hošna přivítal přítomné v sále. Zdůraznil cíl fóra, což je snaha o
zlepšení kvality života na Praze 13 na základě podnětů od občanů.
V prvé části akce paní moderátorka paní Divákova informovala účastníky o principech fóra, jakým
způsobem bude fórum vedeno, představila rozmístění tematických stolů a vyzvala účastníky, aby si
z uvedených témat vybrali a přednesli své podněty.
Účastnicí vybírali z těchto tematických stolů, u kterých byli tito garanti:
Názvy sedmi stolů, garanti, resp. témata fóra:
- rozvoj městské části:
Ing. arch. David Budínský, Ing. Zlata Bartošová
- životní prostředí:
Mgr. Jana Gilíková
- doprava a bezpečnost :
RNDr. Vladimír Dragan, CSc., Mgr. David Michut,
MěP - Ing. Hynek Svoboda, Bc. Jiří Kunc
- místní ekonomika a podnikání :
RNDr. Jana Lehká
- vzdělávání, školství a kultura :
Evžen Mošovský
- zdravotnictví a sociální věci :
PhDr. Helena Volechová
- stůl mládeže:
Mgr. Michaela Gaydošová DDM, Ing. Dana Céová
(zde sloučena a zpřístupněna všechna uvedená témata pro mladé)

Diskuse u stolů: V druhé části fóra účastníci diskutovali u stolů o tom, kde vidí v dané oblasti největší
problémy a navrhovali možná řešení. Výsledkem týmové práce u stolů byly seznamy největších
problémů, které občané u každého stolu navrhli. U každého stolu pak občané hlasovali a tím zvolili
dvě nejpalčivější témata.

Prezentace navržených problémů a hlasování o TOP desateru:
Mluvčí, garanti jednotlivých skupin pak celému fóru představili ty problémy, které jejich skupina ve
své oblasti vyhodnotila jako dvě nejpalčivější.
Organizátoři fóra vybrané návrhy zapsali na tabule a došlo k hlasování všech účastníků fóra pomocí
oranžových koleček a to principem, že každý účastník měl 2 hlasy a mohl svým hlasem ohodnotit 2
různá prioritní témata napříč tematickými okruhy.

Ve třetí části fóra moderátorka vyhlásila výsledek hlasování, které dopadlo následovně:

Ověřovací anketa:
Výsledky hlasování z Veřejného fóra budou zveřejněny v ověřovací anketě, která bude otištěna
v časopise STOP a na webu ÚMČ Prahy 13. Hlasování proběhne od 1. 11. 2015 do 15. 11. 2015.

Závěr:
Závěrem byly také vybrány hodnotící dotazníky. Mgr. Štěpán Hošna a moderátorka paní Dana
Diváková poděkovali všem přítomným za jejich aktivní účast na Veřejném fóru 2015. Pan Hošna slíbil,
že podněty nezapadnou a zastupitelstvo se jimi bude dále zabývat při hledání řešení.

Hodnocení průběhu fóra od účastníků:

Děkujeme občanům, kteří vyplnění dotazníky odevzdali. Jejich hodnocení spokojenosti a doporučení
k vylepšení setkání budu pro Agendu MA 1 přínosem pro konání fóra v příštím roce.

Zapsala: Hana Zelenková – asistentka pro Výbory ZMČ Prahy 13 dne 15.10.2015

