
 

 
 

 
 
 

 

USNESENÍ ZE 7. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO AGENDU MA 21 

 

dne 7. 11. 2019 
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  

Tajemník výboru, koordinátorka výboru: Hana Zelenková 

Asistentka:     Martina Münzbergerová 

 

 

Stálý host: 

 

Odpovědný politik MA21:   Aneta Ečeková Maršálová-omluvena 

 

Program jednání: 

1- Schválení programu 
2- Informace o plánovaných aktivitách do konce roku 2019  (Fialová radnice, Vánoční  trh ) 
3- Kritéria 2019, Audity 2019 – ukončení roku 2019 – informace  
4- Čerpání rozpočtu 2019 
5- Čerpání rozpočtu 2020, plán aktivit 2020 
6- Audity 2020 - přihláška 
7- Plán Veřejných projednání - informace 
8-  Různé 

 
1- Schválení programu 

USNESENÍ Č. 70: 
Program byl schválen všemi členy.     5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

2- Informace o plánovaných aktivitách do konce roku 2019  (Fialová radnice, Předvánoční trh) 
 
Výbor by informován o aktivitách, které jsou plánovány k realizaci ještě do konce roku. 
Fialový den – druhý ročník k připojení se k projektu společnosti Onkomaják.  Akce je zaměřena na prevenci a 
léčbu proti rakovině slinivky břišní. Termín zapojení je 21. 11. 2019.  V této souvislosti zmínila členka výboru paní 
Křivánková, že na tuto nemoc bohužel zemřela paní učitelka z jedné ZŠ zde na Praze 13. Z tohoto důvodu bude 
škola kontaktovaná, zda se do projektu nechce také připojit.  



USNESENÍ Č. 71: 
Výbor bere informaci na vědomí.       5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
USNESENÍ Č. 72: 
Výbor doporučuje předsedovi výboru panu Bobysudovi vést jednání s panem tajemníkem o možnosti hromadné 
fotografie zaměstnanců na podporu projektu.     5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
USNESENÍ Č. 73: 
Výbor doporučuje paní Křivánkové kontaktovat školu, zda se chtějí k projektu též připojit.  

5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
Druhou akcí je druhý ročník Předvánočního trhu. Termín je 4. 12. 2019 od 9-17 hodin v obřadní síni radnice a 
v přízemi radnice. Účast přislíbilo několik společností, akce je doplněna dílničkami pro děti. Cílem akce je 
spolupráce sektorů a zapojení dětí a veřejnosti do aktivit MA 21.  
USNESENÍ Č. 74: 
Výbor bere informaci na vědomí.       5– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

3-Kritéria 2019, Audity 2019 – ukončení roku 2019 – informace  
Výbor byl informován, že došlo k naplnění všech požadovaných kritérií kategorie C a auditovaných oblastí pro 
rok 2019.  
USNESENÍ Č. 75: 
Výbor bere informaci na vědomí.       5– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

4- Čerpání rozpočtu 2019 
Výbor byl informován o čerpání rozpočtu za rok 2019 dle rozpisu plánovaných aktivit pro rok 2019.  
USNESENÍ Č. 76: 
Výbor bere informaci na vědomí.       5– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

5- Čerpání rozpočtu 2020, plán aktivit 2020 
Výbor byl informován o celkové výši rozpočtu na rok 2020. Na příštím zasedání budou projednány konkrétní 
aktivity včetně finančních krytí tak, aby došlo k naplnění požadovaných aktivit a kritérií pro rok 2020. 
USNESENÍ Č. 77: 
Výbor bere informaci na vědomí.       5– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
USNESENÍ Č. 78: 
Výbor doporučuje předsedovi výboru zajistit financování dalšího ročníku akce Den zdraví.  

5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
USNESENÍ Č. 79: 
Výbor doporučuje místopředsedkyni výboru, prostřednictvím Výboru pro Evropské fondy, zjistit možnosti 
dotačních titulů vhodných pro realizaci MA 21.  

5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
6- Audity 2020 - přihláška 

Výbor byl informován o postupu v kategorii C na možný posun na C** s tím, že je nutné i v roce 2020 projít 
dalším stupněm auditů. Výbor souhlasí, aby bylo vedeno jednání s odbory, do kterých by další odvětví auditů 
spadalo.  
USNESENÍ Č. 80: 
Výbor bere informaci na vědomí.       5– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
USNESENÍ Č. 81: 
Výbor souhlasí s audity v roce 2020.      5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
USNESENÍ Č. 82: 
Výbor doporučuje předsedovi výboru vést jednání s vedoucími daných odborů.  

5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
7-Plán Veřejných projednání – informace 

Dne 11. 10. 2019 se uskutečnila schůzka mezi předsedou MA 21 – Vítem Bobysudem, radní a pověřeným 
politikem místní Agendy 21 Anetou Ečekovou Maršálovou a paní zastupitelkou Zuzanou Drhovou. Tématem 
schůzky bylo řešení a návrh postupu MA 21 k projektům zástavby Slunečního náměstí a výstavby Trigema 
Tower. Došlo ke shodě mezi všemi účastníky jednání s tím, že v současné době probíhají Veřejná projednání 
s občany zcela v  režii developera. Nejsou k dispozici žádná stanoviska potřebná k vydání územního rozhodnutí 
potažmo stavebního povolení. Z tohoto důvodu není nyní načasování veřejných projednání v rámci MČ žádoucí, 



veřejnosti není co předložit k projednání, jelikož veškeré informace jsou pouze formě studie a plánování, nic 
s reálným základem či povolení. Jakmile bude znám další postup ve věci vydání stanovisek dotčených orgánů, 
bude developer osloven ze strany MA 21 s nabídkou na případnou spolupráci ve věci uspořádaní Veřejného 
projednání pro občany v rámci místní Agendy 21. 

USNESENÍ Č. 83: 
Výbor bere informaci na vědomí      5– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 

 
8 – Různé 
 

Koordinátorka výbor informovala, že pro rok 2020 je plánováno opět Veřejné fórum – termín realizace je 16. 9. 
2020 v 17 hodin. Aktuálně dojde k písemné informaci všem garantům jednotlivých témat. 
USNESENÍ Č. 84: 
Výbor bere informaci na vědomí      5– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
Koordinátorka informovala, že byla písemně požádána o spolupráci s Městskou knihovnou sídlící v KD Mlejn. 
Týká se dobrovolnické činnosti v rámci deskových her.  
USNESENÍ Č. 85: 
Výbor bere informaci na vědomí.      5– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
USNESENÍ Č. 86: 
Výbor souhlasí, aby spolupráce probíhala v rámci MA 21 a s Rodinou politikou.  

5– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
Koordinátorka zmínila, že v rámci Virtuálního klubu seniorů a Klub seniorů je zájem o výuku cizích jazyků. Cena 
se odvíjí od počtu zájemců na lekci. Akce by byla hrazena samotnými zájemci.  
USNESENÍ Č. 87: 
Výbor souhlasí s realizací kurzů pro veřejnost.   5– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
USNESENÍ Č. 88: 
Výbor ukládá koordinátorce zajistit kompletní informace a na dalším zasedání výbor informovat. 
 

5– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel s 
 

Zápis provedla tajemnice výboru a koordinátorka Hana Zelenková – dne 7. 11. 2019 

Podpis předsedy výboru – Ing. Vít Bobysud 

 


