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místní Agenda 21 

Zápis ze 7. zasedání Komise místní Agendy 21 (Komise MA21)

Datum: 25. dubna 2016

Místo a čas konání: zasedací místnost v Grabově vile od 17:00 h. do 19:00h.

Přítomni (seřazeno abecedně): Benetková Jaroslava, Hampl Otakar, Herget Jan, Chlad
Luboš, Jungwirth Miroslav, Kalandrová Pavlína, Kopal Vladislav, Lexa Lukáš, Macíček
Lukáš, Obešlo Alena Kateřina, Pešlová Jana, Rýgrová Alena, Štajncová Jitka, Tischerová
Hana, Vilgus Petr, Vybíral Milan, Zrnek Petr

Omluveni: Berenreiter David, Bindr Marek, Fejfar Zdeněk, Hoffmann Libor, Kudláček
Jaroslav, Ludvík Jan, Mačák Leoš, Roubalová Lucie, Štoncnerová Anna.

Nepřítomni: Cibulka Martin, Fichtner Matěj, Korda Jan, Petr Adam

Hosté: Samuelová Hana (za Jana Ludvíka)

Tajemnice: Hájková Iva

Jednání vedl předseda komise Petr Vilgus.

Ověřovatelkou zápisu určena: Jana Pešlová

Program:
1. Kontrola zápisu z jednání 21. 3. a určení ověřovatele
2. Mikrogranty
3. Participativní rozpočtování
4. Veřejné fórum
5. Různé

Předseda komise přivítal nové členy, Lukáše Macíčka a Milana Vybírala, oznámil ukončení
členství Michala Petruse.

Bod 1. Kontrola zápisu z jednání 21. března

• Informace o schůzce k vytvoření Zastupitelstva mladých 30.3.

Schůzky se zúčastnilo 18 zástupců různých škol (ze 40 pozvaných). Přítomní piipominkovali
přihlášku do ZM Dne 11. 4. byla informace o vytvoření ZM spřihláškou zaslána opět na
všech 40 ZŠ a SŠs termínempřihlášení zájemců do konce května upí Hájkové.

• Konference Škol podporující zdraví

Konference se koná 6. 6. v Kulturním domě Ládví. Komisi byl představen pracovní program.
Jeho distribuce spřihlašovacím formulářem na všechny pražské MŠ, ZŠ a SŠ bude zahájena
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v 1. květnovém týdnu. Catering zajišťuje Tichý svět - chráněné pracoviště o.p.s. a Ekumenická
akademie. Na programu spolupracuje MČ se Státnim zdravotnim ústavem Praha a
Hygienickou stanici hl. m. Prahy.

• Získání statutu Fairtradová městská část

Úkol trvá, pan Herget informovalo nabidce fairtradových produktů v Beachklubu Ládvi, pani
Benetková předala seznam prodejen a provozoven v Praze 8, která splňuji kritéria pro ziskáni
statutu FMČ ..

• Informace o tržním řádu

Předseda komise informoval o návrhu MČ Praha 8 na vytvořeni tržniho mista Lyčkovo
náměsti se zaměienim na prodej fairtrade, podporu prodejců se sociálnim zaměienim (např.
chráněné dilny). Vyhlášku o tržnim řádu schvaluje Magistrát hl.m.Prahy.

• Oslovit Bytová družstva a jejich zástupce pozvat na společnou diskuzi ve spolupráci
s Městskou policií hl. m. Prahy k problematice psích exkrementů (okolí ul. Konšelská,
Lindnerova, Podlipného).

Odbor správy majetku předal pi Hájkové kontakty na Bytová družstva v piedmětném územi.
Je nutno domluvit termin.
Úkol trvá.

• Zjistit, zda v Karlíně byl snížen počet odpadkových košů na psí exkrementy.

Odbor životniho prostře di a speciálnich projektů sdělil, že v Karlině je 55 odpadkových košů
na psi exkrementy, jejich počet neni snižen, naopak bude v budoucnu navyšován.

Komise doporučuje zjistit příklady dobré praxe ve městech zapojených do NSZM ČR, jak
s timto tématem - úklid psich exkrementů, pracuji.
Navrhuje zvýšit osvětu různými formami, např. informovat v měsičniku Osmička, upozornit na
problém informačni a zábavnou akci, některá města zasilaji každoročně zdarma občanům
sadu sáčků.

Bod 2. Mikrogranty 

Informace o vyhlášení dotací na mikrogranty z rozpočtu MČ na zvelebování vzhledu
veřejného prostoru MČ předala komisi radní RNDr. Dana Blahunková, která má dotační
výzvy z rozpočtu MČ na starosti. Informace jsou vyvěšeny na tomto odkazu:
http://www.praha8.cz/Mikrogranty-2016
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Vyhlášení dotace: 22. 4.
Příjem žádostí: 23. 5. - 10. 6.
Zveřejnění výsledků do 15.9.

Bod 3. Participativní rozpočtování

Komise byla informována o usnesení Rady HMP Č. 603 ze dne 22. 3. 2016 o podpoře
městských částí v participativním rozpočtování aktivit vzniklých na základě návrhů občanů.
MHMP bude poskytovat MČ dotace ve výši 50 % finanční částky určené v MČ na
participativní rozpočet, nejvýše 5 mil Kč/1 MČ ročně. V současné době jsou sepisovány
projekty, které vznikly na základě sběru podnětů na podzim minulého roku a které by mohly
být zařazeny do hlasování občanů.

Bod 4. Veřejné fórum

Komise byla seznámena s průběhem VF, které se koná 23.5. od 18 do 20 hodin v KD Ládví a
byla požádána o pomoc při organizaci na místě (pomoc zatím přislíbila Pavlína Kalandrová,
Alena Rýgrová, jako náhradník Luboš Chlad).
Na VF je zajištěno hlídání dětí Osmičkou pro rodinu, aby se mohli účastnit mladé rodiny.
Komise byla informována o postupu po veřejném fóru, tj. ověření největších podnětů
sociologickým průzkumem a předání výsledků k určení dalšího postupu Radou MČ Praha 8.

Bod 5. Různé

Webmaster MČ připravuje na webu MČ možnost přihlásit se k odběru novinek,
pozvánek atd. formou emailových zpráv.
Pozvánka na Besedu o palmovém oleji 30.5. od 17:30 v Tiché kavárně v rámci
Evropského týdne udržitelného rozvoje.
Kampaň do práce na kole - do konce dubna se registrovat www.dopracenakole.cz
Zažít město jinak (17.9.) - je možné se registrovat www.zazitmestoiinak.cz
Podnět na vybudování nabíjecí stanice pro elektrokola.
Podnět na zřízení kontejnerů na kovy a hliník (příkladem dobré praxe je Karlovarský
kraj).

Úkoly:

Zjistit v rámci příkladů dobré praxe z měst zapojených do Národní sítě Zdravých měst
ČR, jak pracují s tématem (ne) úklidu psích exkrementů.
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OSMA2] , Iva Hájková

Zjistit, zda je možno podat návrh na změnu vyhlášky HMP o zvýšení poplatků za psy
při opakovaném záznamu o pokutě při neuklízení psích exkrementů.
Působit na občany v oblasti osvěty v měsíčníku Osmička.

OŽPSP, Libor Hoffman

Zjistit možnost využívání kontaktů na spolky v rámci stavebních řízení k zasílání
pozvánek na akce MČ.

OSMA2], Iva Hájková

Zjistit u Komise pro rozvoj konceptu Smart City na HMP, zdaje v Praze zmapováno,
kde tyto stanice již existují, zda jsou využívány a zda je plán pro 'další jejich instalaci.

Odd. bezmotorové dopravy, Hana Tischerová

Podnět k řešení tramvajové zastávky v ul. Sokolovská, která nyní neslouží jako
nástupní. Zjistit možnosti u Dopravního podniku Praha.

Odd bezmotorové dopravy, Hana Tischerová

Zajistit informace o instalaci podzemních kontejnerů v Praze 8 a předat je komisi na
příštím zasedání.

Zjistit možnost zřízení kontejnerů na hliník a kovy.
OŽPSP, Libor Hoffman

OŽPSP, Libor Hoffman

/' : . 
Příští zasedání se ~óná 27. 6. od 17-hodin v Beachklubu Ládví, Chabařovická 4,
zasedání 30. 5. se-nekoná.

MgAzpeVilgus, Ph.D., předseda komise
r f 

...... ' . 
Bc. Iva Hájková, temnice komise

...... .:J~ .... ~J~:~.\..... '
Mgr. ~ Mgr. BcA. Jana Pešlová, ověřovatelka zápisu

, 
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