
 

 
 

 
 
 

 

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ  
VÝBORU MÍSTNÍ AGENDY 21 

V ROCE 2021 
 

dne 22. 6. 2021 
Výbor: 

 
Předseda výboru:    Ing. Vít Bobysud 
Místopředseda výboru:    Mgr. Yveta Kvapilová 
Členové výboru:    Doc. Ing. Petr Praus, CSc. 

RNDr. Jiří Mašek, CSs. – omluven 
Daria Křivánková 

      Ing. Josef Zobal  
      Daniel Sychra  

Ludmila Tichá 
Mgr. Václav Hrdlička– omluven   

Koordinátorka:     Jana Janotová – omluvena 
Tajemnice výboru:    Hana Zelenková 
 
Odpovědný politik MA21:   Aneta Ečeková Maršálová 

 

Program jednání:   

1-   ZHODNOCENÍ AKCE „DEN ZDRAVÍ 2021“ 
2 -    INFORMACE O PŘÍPRAVÁCH  AKCE  - VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 23. 6. 2021 
3 -   INFORMACE O PŘIPRAVOVANÝCH AKTIVITÁCH  NA  NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ (VEŘEJNÉ                      
       PROJEDNÁNÍ 12.7.20121, VEŘEJNÉ FÓRUM, ŠKOLENÍ PRO VEŘEJNOST ATD.) 
4 -   PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ NA ROK 2022 A HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021 
5 -  PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM – NOVÝ JIČÍN 
6 -  RŮZNÉ 

 

 
Schválení programu 
 
USNESENÍ Č. 17: 

Navržený program byl schválen všemi členy.    7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
 
 



1-ZHODNOCENÍ AKCE „DEN ZDRAVÍ 2021“ 
Předseda výboru informoval o průběhu akce DEN ZDRAVÍ, poděkoval přítomným za jejich aktivní účast 

a pomoc při realizaci samotné akce.  

Při této příležitosti bylo také podepsáno Memorandum o spolupráci na projektu s názvem „Respektuj 

18!“. Ten se primárně zaměřuje na prevenci požívání alkoholu nezletilými.   K podpisu memoranda se 

Městská část Praha 13 připojila již podruhé.  

USNESENÍ Č. 18: 

Výbor bere informaci na vědomí.     7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
2-INFORMACE O PŘÍPRAVÁCH  AKCE  - VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 23. 6. 2021 
Předseda výboru informoval o finálních přípravách Veřejného projednání pro občany Prahy 13 na 
téma „Plán udržitelné městské mobility“ a srdečně pozval přítomné k účasti. 
Akce se uskuteční 23. 6. 2021 od 17 hodin v Obřadní síni radnice. 
USNESENÍ Č. 19: 
Výbor bere informaci na vědomí.     7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
3 - INFORMACE O PŘIPRAVOVANÝCH AKTIVITÁCH  NA  NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ (VEŘEJNÉ 
PROJEDNÁNÍ 12.7.20121, VEŘEJNÉ FÓRUM, ŠKOLENÍ PRO VEŘEJNOST ATD.) 
Předseda výboru informoval o dalších aktivitách, které jsou plánované na nadcházející období. 
USNESENÍ Č. 20: 
Výbor bere informaci na vědomí.     7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
4-PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ NA ROK 2022 A HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021 

Předseda výboru pan Bobysud informoval, že v současné době je nutné připravit kompletní materiál 

Plán zlepšování na rok 2022 a současně Hodnotící zprávu za rok 2021. Důvodem příprav těchto 

dokumentů je formulace přehledného plánu zlepšování pro nadcházející období informující o tom, 

čeho by se mělo v daném časovém horizontu dosáhnout. Tento dokument představuje jedno z 

povinných kritérií MA21 a obsahuje nejdůležitější aktivity pro rok 2022. Plán bude pravděpodobně 

v průběhu roku doplněn o další dílčí aktivity. Součástí každého úspěšného procesu musí být i 

zhodnocení daného roku, ke kterému právě slouží již zmíněná Hodnotící zpráva.  
USNESENÍ Č. 21: 
Výbor bere informaci na vědomí.     7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 

 
5-PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM – NOVÝ JIČÍN 
Předseda výboru informoval o setkání Národní sítě zdravých měst (NSZM), které se uskuteční 10. 11. – 
12. 11. 2021 – v Novém Jičíně. Jedná se o setkání měst a obcí zapojeních do NSZM a těch, kteří 
realizují MA 21.  
USNESENÍ Č. 22: 
Výbor bere informaci na vědomí.     7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
6-RŮZNÉ 
Odpovědný politik pro místní Agendu 21 paní Aneta Ečeková Maršálová výbor informovala o změnách 

provozovatele speciální přepravní služby pro osoby se zdravotním postižením s omezenou schopností 

pohybu a orientace, držitele průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem v Praze. Z důvodu změny 

provozovatele starosta David Vodrážka a radní Aneta Ečekové Maršálová vyhlašují ve spolupráci s 

místní Agendou 21 novou soutěžní anketu pro širokou veřejnost, která se týká názvu, kterým by se 

tato přeprava nazývala.  Oficiální název přepravní služby „Doprava na objednání pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace „ je neprakticky dlouhý. Název by měl být kratší, lehce 

zapamatovatelný a vztahovat se k této formě dopravy. V případě zájmu o zapojení do soutěže je 



možné své návrhy zasílat spolu se svým celým jménem, věkem a kontaktním tel. číslem do konce 

července 2021 na marsalovaa@praha13.cz. Třináct nejlepších návrhů bude oceněno, všechny návrhy 

budou zaslány do ROPID, kde se vybere definitivní název. 

USNESENÍ Č. 23: 
Výbor bere informaci na vědomí.     7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 

 
Předseda výboru pan Bobysud zmínil soutěž o nejhezčí PF pro rok 2022. Vyhodnocení soutěže a 

předání cen nejlepším bude probíhat v září 2021. O přesném datu akce bude výbor včas informován. 

USNESENÍ Č. 24: 
Výbor bere informaci na vědomí.     7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
Odpovědný politik pro místní Agendu 21 paní Aneta Ečeková Maršálová výbor informovala o 

Mezinárodním dni stomiků. 1x za 3 roky probíhá výstava profesionálně malovaných stomik sáčků. 

Městská část Praha 13 se stane jedním ze tří míst, kde tato výstava bude probíhat. 

Bližší informace o akci budou sděleny na dalším zasedání výboru. 

 
USNESENÍ Č. 25: 

Výbor bere informaci na vědomí.     7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 
Předseda výboru pan Bobysud informoval, že v rámci projektu „lavičky na hřbitov“ je učiněna 

objednávka lavičky a nyní se čeká na její dodání. O instalaci na určené místo bude výbor informován. 

 
Výbor bere informaci na vědomí.     7– 0 – 0 ( pro/proti/zdržel se) 
 

Podpis předsedy výboru – Ing. Vít Bobysud 

mailto:marsalovaa@praha13.cz

