
 

 
 

 
 
 
 
 

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO AGENDU MA 21 

 
 

dne 3. 5. 2016 

Přítomni:  

 

Předseda a odpovědný politik MA21:Mgr. Štěpán Hošna  

Členové:  Ing. Vít Bobysud , Ing. Iva Arnoštová, Luboš Petříček, DiS., 

Omluven::    Ing. Josef Zobal  

Tajemnice výboru:    Ing. Dana Céová 

Koordinátor agendy MA 21  Mgr. David Michut - omluven 

Asistentka koordinátorky MA 21 Hana Zelenková 

 
 

 

 

Program jednání:  

1-Schválení programu 
 
2 -Vyhodnocení veřejného fóra ze dne 25. 4. 2016 
 
3 – Informace k 10. prioritám 
 
4-Veřejné projednání k revitalizaci a rekonstrukci vnitrobloků 19. 5. 2016  - informace 
  
5-Vzdělávání koordinátora – informace  

6-Různé  

 

Bod 1 - Schválení programu  

Usnesení číslo 8: 
Výbor schválil navržený program.      pro:4 proti:0 zdržel se:0  
 



Bod 2 - Vyhodnocení veřejného fóra ze dne 25. 4. 2016 
 
Veřejného fóra na téma Farmářských trhů se účastnilo několik občanů a to převážně z řad seniorů. 
Otázky, které na fóru zazněly, byly podobného charakteru jako v loňském roce. 

 
Usnesení číslo 9: 
Výbor bere informaci na vědomí.      pro:4 proti:0 zdržel se:0  

Bod 3 - Informace k 10. prioritám 

Výbor byl informován o odeslání e-mailu všem vedoucím daných odborů, pod které tematicky spadají 
jednotlivé priority. Do termínu 6. 5. 2016 se vedoucí musí k daným prioritám přihlásit a převzít gesci pro 
vyhotovení návrhu opatření a jejich plnění.  
 

Usnesení číslo 10: 
Výbor bere informaci na vědomí a ukládá asistence pí. Zelenková, aby o výsledcích převzetí gescí 
informovala písemně předsedu výboru, a zároveň výbor ukládá předsedovi výboru p. Hošnovi, aby 
jednotlivé vedoucí dále informovala o dalším postupu k plnění priorit.  
 

pro:4 proti:0 zdržel se:0  

Bod 4 - Veřejné projednání k revitalizaci a rekonstrukci vnitrobloků 19. 5. 2016  - informace 

Informace o připravovaném Veřejném projednávání podala tajemnice výboru paní Ceová. Projednávání se 
bude účastnit osobně projektant navržených revitalizací a občané se budou moci vyjádřit k předloženým 
návrhům. Veškeré návrhy jsou nyní ve stavu plánovaní, tedy je možné zapracovat případné relevantní 
návrhy občanů.  

Usnesení číslo 11: 
Výbor bere informaci na vědomí       pro:4 proti:0 zdržel se:0  
 

Usnesení číslo 12: 
Výbor ukládá paní Zelenkové přípravu letáků, zajištění tisku a zajištění občerstvení  
         pro:4 proti:0 zdržel se:0  
 

Usnesení číslo 13: 
Výbor ukládá paní Ceové organizaci roznosů letáků a organizaci celé akce společně s panem Michutem – 
koordinátorem Agendy MA 21. 

pro:4 proti:0 zdržel se:0  

5-Vzdělávání koordinátora – informace  
 
Vzdělávání koordinátora probíhá dle plánu (získán certifikát na jarní škole, dále získá další na letní 
škole v měsíci červnu 2016 a předpoklad získání zlatého na jaře 2017 při jarní škole)  
 
Usnesení číslo 14: 
Výbor bere informaci na vědomí. 

pro:4 proti:0 zdržel se:0  
 

Bod 6 - Různé 

Zasedání dalšího výboru se uskuteční dne 14. 6. 2016 ve 13:00 hodin. 

 



Usnesení číslo 15: 
Výbor bere informaci na vědomí.      pro:4 proti:0 zdržel se:0  

Předseda Výboru pan Hošna poděkoval panu Šmídovi a panu Haklovi za přípravu žádosti o dotaci. 

Usnesení číslo 16: 
Výbor bere informaci na vědomí.      pro:4 proti:0 zdržel se:0 
 

Výboru byla podána informace, že stále není splněna podmínka kategorie „C“ a to do- volba členů výboru 
ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a komerčního sektoru. Bez této podmínky neobhájíme 
kategorii „C“.  

Usnesení číslo 17: 
Výbor bere informaci na vědomí a ukládá předsedovi výboru p. Hošnovi, aby oslovil zástupce jednotlivých 
sektorů a došlo tak k plnění základní podmínky kategorie „C“.   

pro:4 proti:0 zdržel se:0 

 

 

Zápis provedla Hana Zelenková – asistentka výborů ZMČ Prahy 13, dne 3. 5. 2016 

Podpis předsedy výboru – Mgr. Štěpána Hošny 

 


