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Zápis z 12. zasedání Komise místní Agendy 21 (Komise MA21) 

Datum: 20. února 2017 

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

Přítomni (seřazeno abecedně): Benetková Jaroslava, Berenreiter David, Hampl Otakar, Jungwirth 

Miroslav, Kalandrová Pavlína, Kopal Vladislav, Korda Jan, Lexa Lukáš, Macíček Lukáš, Rýgrová Alena, 

Štajncová Jitka, Štoncnerová Anna, Tischerová Hana, Zmek Petr. 

Omluveni: Herget Jan, Borhyová Alena, Fejfar Zdeněk, Chlad Luboš, Ludvík Jan, Mačák Leoš, Obešlo 

Alena Kateřina, Petr Adam, Solomonová Jana, Roubalová Lucie, Vilgus Petr, Vybíral Milan. 

Nepřítomni: Bindr Marek, Cibulka Martin, Hoffmann Libor, Kudláček Jaroslav. 

Hosté: Martínková Jana z oddělení strategického rozvoje a MA21, Kumermann David, Samuelová Hana za 

Jana Ludvíka 

Tajemnice: Hájková Iva 

Jednání vedla tajemnice komise. 

Program: 

 

1. Kontrola zápisu z minulého zasedání 

2. Participativní rozpočet – návrh pravidel 

3. Fórum mladých 

4. Veřejné fórum 

5. Různé a úkoly 

 

Bod 1)  

Kontrola plnění zápisu z jednání v lednu 2017 

 

Bez připomínek. 

 

 

Bod 2)  

Participativní rozpočet 

 

Komisi byl představen návrh zásad pro rok 2017. Návrhy komise budou zapracovány a zaslány do konce 

února k dalšímu připomínkování. 

Návrhy: 

 Navrhovatel je osoba starší 15 let (nezletilý navrhovatel by měl mít zletilého garanta). 

 Stanovit roli MČ při vyjednávání realizace námětů na pozemcích HMP. 

 Podle celkové finanční částky rozdělit podávání návrhů na malé a velké projekty. 

 Veřejné představení projektu může za navrhovatele uskutečnit některý z podporovatelů. 
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 Vyřadit z návrhu zásad indikativní seznam nákladů na jednotlivé komponenty, které se mohou 

v projektu objevit. 

 Hlasování umožnit i starším lidem, tj. papírovou formou, např. odevzdáním hlasovacího lístku 

umístěného v Osmičce ve vybraných školách, knihovnách, DDM a úřadu.  

 DDM může pomoci občanům s hlasováním na PC umístěných v objektu. 

 

Komise navrhuje název pro participativní rozpočet MOJE OSMIČKA. 

 

 

Bod 3)  

Fórum mladých 

 

Cíl: Umožnit mladým lidem zapojit se do diskuze o zlepšení života v Praze 8 a určit největší problémy. 

- Termín 28. 3. od 9 do 12 hodin v Grabově vile. 

- Facilitátor hrazen z projektu podpořeného SFŽP. 

- Pozvánka bude zaslána na  40 ZŠ a MŠ k delegování vždy dvou žáků 2. stupně nebo studentů 

2 bloky: 

a) Vědomostní kvíz o Praze 8. 

b) Diskuze nad podněty pro lepší život v Praze 8, které budou zapsány na archy a o kterých se 

hlasuje a je určeno pořadí důležitosti. 

- Následná anketa ve školách nad nejdůležitějšími podněty z Fóra mladých. 

- Účast zástupců Zastupitelstva mladých na Fóru mladých i na Veřejném fóru u stolu mladých. 

 

 

Bod 4)  

Veřejné fórum  

 

Cíl: Diskutovat s občany nad dalším rozvojem MČ s určením největších problémů / podnětů k řešení. 

- Termín 10. 4. v KD Ládví od 18 do 20 hodin. 

- Facilitátor hrazen Národní sítí Zdravých měst ČR. 

Organizační pomoc přislíbila Pavlína Kalandrová, Alena Rýgrová a Anna Štoncnerová.  

Organizaci Veřejného fóra bude komise řešit na příštím setkání. 

 

 

Bod 5)  

Různé 

 

- Informace o stavu zpracování studie Za Poříčskou branou v Karlíně. 

- Informace o stavu zpracování Analýzy území pro projekt Palmovka 2030. 

- Návrh na uspořádání debaty na téma využití budovy „Nová Palmovka“ s účastí vedení MČ, MHMP 

a uživatelů objektu. 
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- V rámci hlasování komise je navržen název pro konferenci „Pohyb pro každého“, který bude na 

některé další komisi diskutován (další návrh např. Sportference 2017). Pořádání konference není dosud 

projednáno s příslušnou radní pro oblast sportu. 

- Informace o neschválení Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8 v ZMČ dne  

15. února. 

 

Úkoly: 

 Do konce února připomínkovat návrh zásad participativního rozpočtu MČ Praha 8 

 

 

Termíny zasedání: 20. března, 24. dubna, 22. května, 26. června. 

 

Zapsala: Bc. Iva Hájková, v.r. 

tajemnice komise 


