
 

 
 

 
 
 

 

USNESENÍ Z 5. JEDNÁNÍ  
VÝBORU PRO AGENDU MA 21 

 

dne 24. 6. 2019 
Výbor: 

 

Předseda výboru:    Ing. Vít Bobysud 

Místopředseda výboru:    Bc. Yveta Kvapilová 

Členové výboru:    Doc. Ing. Petr Praus, CSc.- omluven 

RNDr. Jiří Mašek, CSs. 

      Ing. Josef Zobal  

Tajemník výboru, koordinátorka výboru: Hana Zelenková 

Asistentka:     Martina Münzbergerová 

 

Členové pracovní skupiny:   

 

Zástupce veřejného sektoru:   Mgr. Jan Morčuš  

Zástupce neziskového sektoru:   PaedDr. Jana Civínová – omluvena  

Zástupce podnikatelského sektoru:  Pavel Novotný - omluven 

 

Stálý host: 

 

Odpovědný politik MA21:   Aneta Ečeková Maršálová 

 

Program jednání: 

1 - Schválení programu 
2 - Plnění kritérií kategorie „C“ – kritéria - důležité 
3 – Aktivity na II. pololetí 2019 – Mezigenerační hry, Pěstouni vyšívání atd. 
4 – Veřejné fórum 2019, Veřejná projednání - témata 
5 – Plán zlepšování, hodnocení roku 2019 
6 – Informace o realizovaných aktivitách 
7 – Termíny výboru na II.pololetí 2019 
8 – Vzpomínkovník – realizace, náplň, financování  
9 – Web stránky MA 21  
10 – Sběr obvazového materiálu po exspiraci 
11 – Nasvětlení radnice  
12 - Různé 

 
1- Schválení programu 

USNESENÍ Č. 42: 
Program byl schválen všemi členy.     4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 



2 - Plnění kritérií kategorie „C“ – kritéria - důležité 
Výbor byl koordinátorkou informován o nutnosti změny a doplnění kritérií Cenia kategorie C, týkající se 
sestavení výboru a oficiálního ustanovení odpovědného politika. Materiály je nutné předložit RMČ a ZMČ ke 
schválení.  Jedná se o nutné administrativní úkony kategorie „C“ a změn v ustanovení výboru na nové volební 
období.   
USNESENÍ Č. 43: 
Výbor bere informaci na vědomí.       4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
USNESENÍ Č. 44: 
Výbor doporučuje předsedovi výboru MA 21 projednání těchto důležitých bodů s vedením MČ a zajistit 
předložení do červencového jednání RMČ a zářijového jednání ZMČ. 

4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
3 – Aktivity na II. pololetí 2019 – Mezigenerační hry, Pěstouni vyšívání atd. 

Výbor projednal aktivity MA 21 na 2. pololetí roku 2019. Bude pokračovat další ze série osvětových akcí Zuby 
jako perličky, akce na odporu mezigeneračního propojení pod názvem MEZIGENERAČNÍ HRY, školení pro 
veřejnost v rámci UR a další Veřejné projednání.  
Současně bude do aktivit zapojováno stále více aktérů Rodinné politiky, pěstouni, příspěvkové organizace a 
podnikající subjekty na Praze 13. 
Cílem aktivit je neustále rozšiřování a podvědomí MA 21 mezi obyvatele Prahy 13, osvěty, UR a participace 
obyvatel. 
USNESENÍ Č. 45: 
Výbor souhlasí s plánem aktivit na 2. pololetí 2019.    4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

4- Veřejné fórum 2019 , Veřejná projednání - témata 
V rámci kritérií není nutné realizovat Veřejné fórum každým rokem. Z tohoto důvodu se v roce 2019 realizovat 
nebude. Zajištění participace tak bude ve formátu Veřejných projednání. Témata budou vybrána dle požadavků 
a vzniklé potřeby. 
USNESENÍ Č. 46: 
Výbor bere informaci na vědomí.      4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

5 – Plán zlepšování, hodnocení roku 2019 
Koordinátorka členy výboru informovala o pravidelném materiálu, který zhodnocuje činnost MA 21 v daném 
roce.  Materiál bude připraven k připomínkování v průběhu července, aby mohl být v RMČ v srpnu předložen a 
dále předložen v září do ZMČ. 
USNESENÍ Č. 47: 
Výbor bere informaci na vědomí.      4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

6 – Informace o realizovaných aktivitách 
Výbor zhodnotil průběh jednotlivých realizovaných aktivit. Aktivity probíhají dle plánu a daných harmonogramů. 
Bylo by dobré posílit zapojení ZŠ a MŠ do aktivit. Tato věc bude prostřednictvím předsedy a místopředsedy 
projednání s místostarostou Marcelou Plesníkovou. Dále do akcí bude více zapojen koordinátor rodinné politiky, 
aby dosah akcí byl co nevětší. 
Zmíněna byla především poslední akce –DEN ZDRAVÍ. Akce byla opět velmi úspěšná, návštěvnost odpoledního 
programu byla hojná. Občané akci vnímají jako velmi přínosnou a již se z akce stává tradiční pravidelná 
osvětová aktivita.  
Předseda výboru poděkoval za organizaci této akce a za zajištění vystavovatelů a bezproblémový průběh akce 
všem, kteří se na realizaci DNE ZDRAVÍ podíleli.  
USNESENÍ Č. 48: 
Výbor bere informaci na vědomí      4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

7 – Termíny výboru na II. pololetí 2019 
Předseda výboru informoval, že výbor MA 21 se bude scházet dle vzniklé potřeby. 
USNESENÍ Č. 49: 
Výbor bere informaci na vědomí      4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
 
 
 



8 – Vzpomínkovník – realizace, náplň, financování  
Výbor byl informován o průběžných dílčích pracích na realizaci Vzpomínkovníku.   
Aktuálně se zapracovávají změny a úpravy. Po této fázi bude možné podklady předat tiskárně a realizovat 
objednávku.  
USNESENÍ Č. 50: 
Výbor bere informaci na vědomí.       4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
USNESENÍ Č. 51: 
Výbor doporučuje paní Ečekové Maršálové zajistit kalkulace pro výběr nejvhodnější nabídky. 

 4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
USNESENÍ Č. 52: 
Výbor doporučuje předsedovi výboru konzultovat financování Vzpomínkovníku s panem starostou a zajistit 
administraci RO pro převod finančních prostředků. 

4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
9 – Web stránky MA 21  

Předseda výboru pan Bobysud informoval, že tato aktivita je nyní pozastavena. 
USNESENÍ Č. 53: 
Výbor bere informaci na vědomí.       4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

10 – Sběr obvazového materiálu po exspiraci 
Paní Aneta Ečeková Maršálová výbor informovala co by tato aktivita obnášela.  Jednalo by se o realizaci 
osvětové aktivy, při které by v rámci celé MČ a současně při zapojení ZŠ, MŠ, poliklinik a dalších subjektů došlo 
ke sběru obvazového materiálu, který je svojí životností již po exspiraci a není jen možné již používat, ale mohl 
by dále sloužit jako výcvikový materiál při zdravotnických akcích typu osvěty, Červeného kříže a podobných 
aktivitách. 
USNESENÍ Č. 54: 
Výbor bere informaci na vědomí.       4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
USNESENÍ Č. 55: 
Výbor doporučuje paní Ečekové Maršálové zajistit potřebné povolení dle nařízení tajemníka na realizaci této 
akce, stanovit termín akce a na dalším zasedání výboru sdělit doplňující informace před samotnou distribucí 
veřejnosti.          4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

11 – Nasvětlení radnice  
Výbor konstatoval, že by bylo vhodné se opět vrátit k otázce realizace RGB osvětlení radnice, které by sloužilo při 
různých příležitostech. Tato aktivita byla velmi úspěšná v listopadu 2018 při nasvícení radnice na fialovo, jako 
podpora celorepublikového projektu. 
USNESENÍ Č. 56: 
Výbor doporučuje předsedovy výboru Vítu Bobysudovi, aby vedl jednání s panem starostou a na dalším zasedání 
výboru sdělil výsledek jednání.      4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

12 - Různé 
Koordinátorka výbor informovala, že v rámci požadavku na realizaci akce KOLA PRO AFRIKU se realizace 
projektu odkládá, a to z důvodu, že tato aktivita vyžaduje nejen finanční spoluúčast na zajištění, ale také 
prostory na uskladnění, což nyní nemůžeme zajistit. Aktivity se v podobě sběru kol odkládá, nicméně byl vznešen 
požadavek na sběr starých mobilních telefonů a brýlí. K tomuto projektu se budeme vracet ke koci roku 2019, 
kde dojde k rozhodnutí, zda realizovat či nikoliv.  
USNESENÍ Č. 57: 
Výbor bere informaci na vědomí      4 – 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
 

Zápis provedla tajemnice výboru a koordinátorka Hana Zelenková – dne 24.6 2019 

Podpis předsedy výboru – Ing. Vít Bobysud 

 


