
 

 
 

 
 
 

 

USNESENÍ Z 1. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO AGENDU MA 21 

 

dne 6. 1. 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 

      Ing. Josef Zobal  

Tajemník výboru, koordinátorka výboru: Hana Zelenková 

Asistentka:     Martina Münzbergerová 

 

 

Stálý host: 

 

Odpovědný politik MA21:   Aneta Ečeková Maršálová 

 

Program jednání: 

1-Schválení programu 
2-Plán aktivit 2020 - plnění kritérií 
3-Veřejné projednání 29. 1. 2020 
4-Audity 2020,  školení  
5-Veřejné Fórum – garanti, informace, plnění 
6 -Různé 
 
1-Schválení programu 
USNESENÍ  Č.1: 

Program byl schválen všemi členy     5 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
2 - Plán aktivit 2020 - plnění kritérií 
Výbor by informován o aktivitách, které jsou plánovány k realizacím plnění kritérií pro rok 2020. 
V tomto roce se plánuje navázat na úspěšné aktivity jako je: 
DEN ZDRAVÍ, ZUBY JAKO PERLIČKY, DOST BYLO IGELITOVÝCH TAŠEK, VEŘEJNÁ PROJEDNÁNÍ, VEŘEJNÉ 
FÓRUM, ŠKOLENÍ, PŘEDVÁNOČNÍ TRH NA PODPORU NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, MEZIGENERAČNÍ 
HRY, SOUTĚŽ PRO DĚTI V RÁMCI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE a mnohé další. 
 



Mezi nové projekty, které budou naplňovat MA 21 je projekt ve spolupráci s MŠ P1.Jedná se o 
mezigenerační propojení pod názvem „HLEDÁME BABIČKY PRO ČTENÍ POHÁDEK“, hudební 
představení pro seniory Prahy 13, Veřejná projednání na témata parkování či volnočasových aktivit 
pro děti, oslovení Školních parlamentů, Charitativní bazar a mnohé další. 
USNESENÍ  Č.2: 

Výbor bere informaci na vědomí     5 -0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
 
3 -Veřejné projednání 29. 1. 2020 
Výbor byl informován o přípravách Veřejného projednání, které se uskuteční dne 29. 1. 2020 od 16:30 
hodin v Obřadní síni ÚMČ Prahy 13. Veřejné projednání se týká distribuce „Seniorské obálky“, použití 
a dalších důležitých informací.Přípravy, zajištění moderace a prezentace organizuje odpovědný politik 
MA 21 paní Aneta Ečeková Maršálová.  
USNESENÍ  Č.3: 

Výbor bere informaci na vědomí    5 -0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
 
4-Audity 2020,  školení  
Výbor byl informován o zahájení práce na auditech pro rok 2020. V pátek 10.1.2020 proběhne 
organizační schůzka s vedoucími daných odborů. Zároveň je možnost účastnit se mimořádného 
školení na MŽP dne 21. 1. 2020, účast je dobrovolná, školení je zdarma. 
USNESENÍ  Č.4: 

Výbor bere informaci na vědomí    5 -0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
 
5-Veřejné Fórum – garanti, informace, plnění 
Výbor byl informován, že v letošním roce se bude realizovat další Veřejné fórum, které naváže na 
Veřejné fórum z roku 2018. Prostřednictvím předsedy výboru budou jednotlivý garanti oblastí písemně 
obeslány s aktualizací plnění bodů a zároveň s informací o jejich účasti pro nadcházející plnění pro rok 
2020/2021. 
USNESENÍ  Č.5: 

Výbor bere informaci na vědomí    5 -0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
 
6 -Různé 
Výbor byl informován o stavu projektu „Vyšijme si Prahu 13“. 
Dále byla vedena diskuze nad realizací výuky cizích jazyků pro seniory. Aktuálně je nutné zjistit volné 
termíny lektorky a zajistit prostor, kde by výuka mohla probíhat. 
Aktuální informace k tomuto bodu budou sděleny dodatečně. 
USNESENÍ  Č.6: 

Výbor bere informaci na vědomí    5 -0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
Další zasedání výboru se uskuteční 4. 2. 2020 v 8:00 hodin. 
 
USNESENÍ  Č.7: 

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

Zápis provedla tajemnice výboru a koordinátorka Hana Zelenková – dne 6. 1. 2020 

Podpis předsedy výboru – Ing. Vít Bobysud 


