
 

 
 

 
 
 

 

USNESENÍ 
 Z 2. JEDNÁNÍ  

VÝBORU PRO AGENDU MA 21 
 

dne 5. 2. 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- omluvena 

      Ing. Josef Zobal  

      Rudolf Weyda - omluven 

Tajemník výboru, koordinátorka výboru: Hana Zelenková 

Asistentka:     Martina Münzbergerová 

Stálý host: 

Odpovědný politik MA21:   Aneta Ečeková Maršálová 

 

Program jednání: 

1-Schválení programu 
2- Projekt „Bezpečně tmou“  
3- Plnění MA 21- aktivity 2020 – průběžné informace   
4 -Audity 2020 
5 -Veřejné projednání 29. 1. 2020 
6 -Veřejné Fórum 2020 
7 -Různé 

 
1-Schválení programu 
USNESENÍ  Č.8: 

Program byl schválen všemi členy.     5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
2- Projekt „Bezpečně tmou“ 
Prezentace projektu se z důvodu nemoci odkládá na termín dalšího zasedání výboru. 
USNESENÍ  Č.9: 

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



3- Plnění MA 21- aktivity 2020 – průběžné informace   
Výbor by informován o aktivitách, které jsou plánovány k realizaci plnění kritérií pro rok 2020. 
Informace navazuje na minulé zasedání výboru v bodě č. 2. 
Detailně byl výbor informován a přípravách hudebního představení pro seniory dne 20. 2. 2020. 
Aktuálně probíhá přihlašování zájemců ze stran seniorů na tuto akci a probíhají veškeré přípravné 
práce na realizaci akce. 
USNESENÍ  Č.9: 

Výbor bere informaci na vědomí.    5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
USNESENÍ  Č.10: 

Výbor doporučuje předsedovi výboru Ing. Bobysudovi vést jednání se zástupci KD Mlejn ohledně 
služeb Spolkového domů stodůlky.    5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
Výboru byl předložen seznam vystavovatelů na akci Den zdraví. Termín je již pevně stanoven na 17. 6. 
2020.  
Na dalším zasedání výboru dojde k předložení a odsouhlasení finálního seznamu vystavovatelů.  
USNESENÍ  Č. 11: 

Výbor bere informaci na vědomí.    5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
Koordinátorka výbor informovala o zájmu seniorů zapojit se od projektu „Čtecí babičky“.  
V diskuzi bylo rozhodnuto o dalším postupu. 
USNESENÍ  Č. 12: 

Výbor bere informaci na vědomí.    5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
Výbor projednal informace ohledně projektu – „Výuka Angličtiny pro seniory“. 
V diskuzi bylo rozhodnuto o dalším postupu. 
USNESENÍ  Č. 13: 

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

4 -Audity 2020 
Předseda výboru informoval, že pro rok 2020 došlo k přihlášení ve 3 oblastech. Na auditech se již 
pracuje. Koordinátorka zmínila časovou osu celého procesu auditů. 
USNESENÍ  Č. 14: 

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

5 -Veřejné projednání 29. 1. 2020 
Předseda výboru informoval o proběhlém Veřejném projednání na téma Seniorská obálka. Reportáž a 
zápis z projednání jsou k dispozici na tomto odkazu: https://www.praha13.cz/Verejne-projednani-29-
1-2020-Seniorska-obalka.html 
USNESENÍ  Č. 15: 
Výbor bere informaci na vědomí.    5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

6 -Veřejné Fórum 2020 
Předseda výboru informoval o termínu Veřejného fóra. 
V diskuzi bylo rozhodnuto o dalším postupu.  
USNESENÍ  Č. 16: 
Výbor bere informaci na vědomí.    5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

7 -Různé 
Koordinátorka přednesla nabídku, která byla výboru MA 21 předána z jednání Výboru pro životní 
prostředí. Jedná se o možnost zřízení kontejnerů na sběr olejů z domácností. Výbor doporučuje 
prostřednictvím předsedy výboru p. Bobysudem informovat místostarostku Plesníkovou a na dalším 
zasedání informovat o případném dalším postupu v této věci. 

https://www.praha13.cz/Verejne-projednani-29-1-2020-Seniorska-obalka.html
https://www.praha13.cz/Verejne-projednani-29-1-2020-Seniorska-obalka.html


USNESENÍ  Č. 17: 
Výbor bere informaci na vědomí.    5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
Koordinátorka zmínila, že z prostranství přízemí radnice byl odebrán drátěný systém k prezentaci MA 
21. Tento systém se nyní nachází ve 2. patře, kde je umístění nevhodné. Po dohodě s OSP by mohlo 
dojít k přemístění do 1. patra k info stojanům Rodinné politiky. 
USNESENÍ  Č. 18: 
Výbor bere informaci na vědomí.    5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
Koordinátorka výbor informovala, že v rámci MHMP bude vycházet ročenka, kde jsou uvedeny 
postupy MA 21 v dané městské části.  
USNESENÍ  Č. 19: 
Výbor bere informaci na vědomí.    5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
 

Zápis provedla tajemnice výboru a koordinátorka Hana Zelenková – dne 5. 2. 2020 

Podpis předsedy výboru – Ing. Vít Bobysud 

 


