
 
 
 

 
 
 

 

USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO AGENDU MA 21 

 

dne 13. 2. 2018 
Přítomni:  

 

Předseda a odpovědný politik MA21: Mgr. Štěpán Hošna  

Členové:      Ing. Vít Bobysud , Ing. Josef Zobal,  

Pavel Novotný   

Nepřítomni (omluveni):  DiS. Luboš Petříček,  

Radek Dlesk, MBA 

Tajemnice výboru:     Ing. Dana Céová  

Koordinátor agendy MA 21:   Hana Zelenková 

Asistentka koordinátorky MA 21:  Martina Münzbergerová 

Host:      ZS Ing. Pavel Jaroš 

Program jednání: 

1 - Schválení programu 

2 – Dotace MHMP – DEN ZDRAVÍ – obdržení dotace, informace 

3 – Přípravy DNE ZDRAVÍ + výběr termínu atd. 

4- Soutěž pro děti – „ZA JAK DLOUHO SE ROZLOŽÍ“ – ceny, vyhlášení vítěze 

5- Kalendář akcí pro rok 2018 – Veřejná projednání 

6 – Zahájení příprav 1. Veřejného projednání 2018 – INFORMACE 

(11. 4. 2018 – REKONSTRUKCE VNITROBLOKU CHALABALOVA + AGILITY HRIŠTĚ U VULCANA) 

7- Různé 

 

 

 



Bod 1 - Schválení programu  

USNESENÍ Č. 14: 
Výbor schválil navržený program.     pro 5: proti:0 zdržel se:0  

Bod. č 2. - Dotace MHMP – DEN ZDRAVÍ – obdržení dotace, informace + Bod č.3 - Přípravy DNE 
ZDRAVÍ + výběr termínu atd. 
Koordinátorka paní Zelenková výbor informovala, že žádost o dotaci byla i pro letošní rok úspěšná a 
obdrželi jsme dotaci v částce 295 000 Kč. 1. část projektu DEN ZRAVÍ – jednodenní festival zdravého 
životního stylu proběhne ve středu 20. 6. 2018. Celkový rozpočet na tuto aktivitu je v částce 148 000 

Kč. 2. část projektu – program dentální prevence v MŠ a ZŠ - Celkový rozpočet na tuto aktivitu je 
v částce 97 500 Kč. 3. část projektu – realizace anket a dotazníkového šetření jako jeden z podkladů 

pro Strategický plán MČ P13 a přípravu koncepce Rodinné politiky P13.Celkový rozpočet na tuto 
aktivitu je v částce 49 500 Kč.  

USNESENÍ Č. 15: 
Výbor bere na vědomí přidělení dotace MHMP.    pro 5: proti:0 zdržel se:0  

USNESENÍ Č. 16: 
Výbor souhlasí s realizací 3. částí projektu tak jak jsou navrženy včetně financování.  

pro 5: proti:0 zdržel se:0  
 
4- Soutěž pro děti – „ZA JAK DLOUHO SE ROZLOŽÍ“ – ceny, vyhlášení vítěze 
Koordinátorka paní Zelenková výbor informovala, že do soutěže se zapojilo už několik desítek dětí. 
Soutěž je oficiálně vyhlášena do 20. 2. 2018.  Na dalším zasedání výboru dne 13. 3. 2018 by došlo 
losování ze správných odpovědí celkem 30 výherců. Ceny do soutěže budou nakoupeny z rozpočtu MA 
21 v částce do 2500 Kč.  

USNESENÍ Č. 17: 
Výbor bere informaci na vědomí.      pro 5: proti:0 zdržel se:0  

USNESENÍ Č. 18: 
Výbor souhlasí s čerpáním fin. prostředků v částce 2500 Kč z rozpočtu MA 21.  
 

 pro 5: proti:0 zdržel se:0  
5- Kalendář akcí pro rok 2018 – Veřejná projednání 

Téma projednávání zůstávají stále otevřena s tím, že návrhem je: za odbor školství – zdravé 

stravování ve školách, za odbor dopravy – parkování, ostatní – veřejné knihovničky, zřízení 
chytrých laviček. Témata budou vybraná v průběhu 1. pololetí 2018. 

USNESENÍ Č. 19: 
Výbor bere informaci na vědomí.      pro 5: proti:0 zdržel se:0  
 
6 – Zahájení příprav 1. Veřejného projednání 2018 – INFORMACE 
Paní Dana Céová výbor informovala, že aktuálně probíhají přípravné práce realizace 1. Veřejného 
projednání, které se uskuteční ve středu 11. 4. 2018 – od 17:00 hodin na téma „Rekonstrukce 
vnitrobloku Chalabalova + Agility hřiště u Volcana“. 
USNESENÍ Č. 20: 
Výbor bere informaci na vědomí.      pro 5: proti:0 zdržel se:0  
 
7- Různé 
Koordinátorka výbor informovala o Participativním rozpočtování. Stále více měst a městských částí 
spouští tento nástroj participace s občany a v rámci aktivit MA 21 by tento nástroj uvítala i veřejnost 
na P13.  
USNESENÍ Č. 21: 
Výbor bere informaci na vědomí.     pro 5: proti:0 zdržel se:0 



 

Paní Dana Céová výboru předložila žádost o spolufinancování akcí, které jsou v rámci plnění kritérií 
MA 21 realizovány ve spolupráci s OŽP.  

19. 4. 2018 od 10.00-16.00 Kampaň ke Dni Země 2018 na prostranství v Centrálním parku u 
Stodůleckého rybníku - tradiční úspěšná informační kampaň Akce je určená široké veřejnosti, 
především však dětem ze škol i školek. Akci tradičně pořádá v rámci Místní Agendy 21 MČ P13 ve 
spolupráci s Lesy hl. m. Prahy. Záštitu nad akcí převzal zástupce starosty Pavel Jaroš. Předpokládaná 
účast 500 dětí.  

Na místě bude 1x stánek OŽP, 4x stánek Lesy Praha. 
Návrh financování: 
1x stánek hradí z rozpočtu OŽP  
3x stánek požadavek na úhradu z rozpočtu MA21 – 3 x 5808 Kč vč. DPH = 17 424 Kč   
 
Říjen 2018  - 9.00 –14.00 
Oslava Dne stromů - U Stodůleckého rybníku v Centrálním parku 
Akce je určena zejména dětem v předškolním věku a dětem z prvního stupně ZŠ, které se zábavnou 
formou seznámí s běžnými druhy stromů, péčí o ně, jejich životním cyklem. Akci pořádá v rámci Místní 
Agendy 21 Městská část Praha 13 a odbor životního prostředí ve spolupráci s Lesy hl. m. Prahy. 
Záštitu převzal zástupce starosty Pavel Jaroš. 
 
Na místě bude 1x stánek OŽP, 4x stánek Lesy Praha. 
Návrh financování: 
1x stánek hradí z rozpočtu OŽP  
3x stánek požadavek na úhradu z rozpočtu MA21 – 3 x 5808 Kč vč. DPH = 17 424 Kč   
 
USNESENÍ Č. 22: 
Výbor souhlasí se spolufinancování těchto aktivit z rozpočtu MA21. 

      pro 5: proti:0 zdržel se:0 

Koordinátorka výboru připomněla blížící se termín odjezdu na Jarní školu Zdravých měst do Dačic, 
akreditace na přihlášené osoby včetně ubytování jsou zajištěny.  
USNESENÍ Č. 23 
Výbor bere informaci na vědomí.     pro 5: proti:0 zdržel se:0 

 

 

 

Zápis provedla Hana Zelenková – dne 13.2 2018 

Podpis předsedy výboru – Mgr. Štěpána Hošny 

 


