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Zápis z 9. zasedání Komise místní Agendy 21 (Komise MA21) 

Datum: 17. října 2016 

Místo a čas konání: zasedací místnost na Odboru ekonomickém od 17:00 h. do 19:00 h. 

Přítomni (seřazeno abecedně): Benetková Jaroslava, Hampl Otakar, Jungwirth Miroslav, 
Kalandrová Pavlína, Kopal Vladislav, Mačák Leoš, Solomonová Jana, Štajncová Jitka, 
Štoncnerová Anna, Tischerová Hana, Vilgus Petr, Zmek Petr 

Omluveni: Berenreiter David, Bindr Marek, Fejfar Zdeněk, Hoffmann Libor, Chlad Luboš, 
Korda Jan, Macíček Lukáš, Obešlo Alena Kateřina, Petr Adam, Roubalová Lucie, Vybíral 
Milan 

Nepřítomni: Cibulka Martin, Fichtner Matěj, Herget Jan, Kudláček Jaroslav, Lexa Lukáš, 
Ludvík Jan, Rýgrová Alena 

Hosté: Jana Martínková, oddělení strategického rozvoje a MA21, Eva Šimková, oddělení 
rozvoje Odboru životního prostředí a speciálních projektů 

Tajemnice: Hájková Iva 

Jednání vedla tajemnice komise. 

Program zasedání:  

1. Úkoly z minulého zasedání 
2. Plnění Plánu zlepšování procesu MA21  
3. Informace o strategickém plánu MČ 
4. Informace o připravovaném veřejném projednání 
5. Informace o akcích MČ k udržitelnému rozvoji 
6. Zapojení MČ do projektů (dobrovolnictví, veřejná správa…) 
7. Různé 

 

 
1. Úkoly z minulého zasedání 

 Problémy s hlasováním v anketě o nejhezčí erb MČ a v participativním rozpočtu. 
Problémy zaznamenal webmaster MČ a při dalším hlasování by se již neměly objevit. 
 
 Zajistit propagační materiály pro školy na Státním zdravotním ústavu (SZÚ) 
Pan Herget rozvezl materiály do základních škol. 

 
 Zajistit schůzku pana Hergeta v ZŠ s projektem „Move up“ a s rozvozem materiálů ze 

SZÚ. 
Ve spolupráci s Odborem školství navštívil pan Herget základní školy v posledním 
srpnovém týdnu. 
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 Zajistit schůzku s pí Borhyovou, p. Vilgusem, p. Fichtnerem a p. Hergetem ohledně 
pořádání setkání států v létě 2017 zapojených do projektu Move up 

Úkol trvá 
 

 Zjistit možnost vybudování vstupu z hlavní ulice na dopravní hřiště Glowackého 
Přístup od hlavní ulice je otevřen, Odbor životního prostředí s spec. projektů přislíbil zajištění 
úklidu u tohoto vchodu. 
 
 

2. Plnění Plánu zlepšování procesu MA21  
Paní Hájková sdělila komisi stav plnění plánu. 
 
A.1 Podpora dobrovolnictví – nebude splněno v bodě zapojení do firemního dobrovolnictví. 
 
A.2 Zapojení dětí a mládeže – Zastupitelstvo mladých mělo již 4 setkání. 
Účast v soutěži Za udržitelný svět, v současné době realizují v MČ mezi občany anketu 
v rámci projektu Pěstuj planetu. V 5 oblastech si stanovili anketní otázky, utvořili 7 skupin, 
lokality a na další schůzce 9.11. budou zpracovávat výsledky.  
 
A.3 Zapojování veřejnosti – průběžně dle potřeby. 
 
A.4 Podpora projektu Fairtrade – koordinátorka projektu v MČ, paní Martínková, informovala 
o splnění kritérií pro získání titulu první Fairtradová městská část a pozvala na Národní 
fairtradovou konferenci 10.11. do Divadla pod Palmovkou. Její součástí bude miniveletrh 
fairtradových produktů pro veřejnost ve vstupních prostorách divadla od 14:30 do 17:00h. 

 
A.5 Zavedení grantového systému mikrograntů – zavedeny mikrogranty na zvelebení 
veřejného prostoru a vnitrobloků. 
 
A.6 a B.1 – Metodický pokyn pro komunitní a strategické plánování – měl by být do konce 
tohoto roku. 
 
B.2 Zpracování strategického plánu MČ (SPUR) – v listopadu bude předložen do RMČ a 
v prosinci ke schválení do ZMČ. 
 
B.3 Akční plán – bude vytvořen až po schválení SPUR. 
 
B.4 Dataplán NSZM ČR – data průběžně plněna. 
 
B.5 Zjišťování spokojenosti občanů s prací úřadu – nebude splněno. 
 
B.6 Splnění Kategorie C kritérií MA21 – bude splněno. 
 
C.1 Realizace osvětových kampaní – průběžně plněno. 

http://www.praha8.cz/Aktuality-Zastupitelstva-mladych.html
http://www.praha8.cz/Zoologicka-zahrada-hostila-udrzitelna-mesta-a-obce-1.html
http://www.pestujplanetu.cz/
http://www.fairtradovamesta.cz/kde_jsou_fer/mesta
http://konference.ekumakad.cz/
http://konference.ekumakad.cz/
http://www.praha8.cz/Strategicky-plan-udrzitelneho-rozvoje-MC-Praha-8.html
https://www.dataplan.info/cz/praha-8
http://ma21.cenia.cz/Str%C3%A1nkymunicipalit/00063797/tabid/1454/language/cs-CZ/Default.aspx
http://www.praha8.cz/Kampane-MA21
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C.2 Osvětová akce k udržitelnému rozvoji – průběžně plněno. 
 
C.3 Vzdělávání zaměstnanců úřadu v metodách zapojování veřejnosti – bude uskutečněno 
22.11. na úřadu 
 
D.1 Zvyšovat povědomí občanů o MA21 – průběžně plněno. 
 
D.2 Vytvoření portálu na webu MČ pro sdílení akcí neziskových org. – není zatím splněno. 
 
 

3. Informace o strategickém plánu MČ 
19.9. – projednání se zastupiteli, členy pracovních skupin, komisí a výborů – 30 přítomných. 
Září – možnost veřejného připomínkování – došlo 16 podnětů, které se v současné době 
vypořádávají. 
Začátek listopadu – předložení SPUR do RMČ, v prosinci ke schválení do ZMČ 
 
 

4. Informace o připravovaném veřejném projednání 
22.11. od 17 do 19 hodin v sále Českého rozhlasu, Regina, Hybešova 10, Praha 8 – Karlín 

 
Panelisté: Mgr. Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy pro oblast územního 
rozvoje územní plánu, Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., náměstek ministra kultury ČR pro Sekci 
kulturní dědictví , Ing. NisanJazairy, Iniciativa pro Invalidovnu, Národní památkový ústav. 
 
Paní Štoncnerová informovala o veřejné debatě 13.10. na téma Park Rohan City v Karlíně, 
kterou pořádal spolek Karlín sobě ve spolupráci s Sekyra Group, IPR Praha a MČ. 
 
 

5. Informace o akcích MČ k udržitelnému rozvoji 
Oblast fairtrade – v červnu seminář pro zaměstnance, 20.9. seminář s vernisáží výstavy pro 
veřejnost, 5.10. Výstava na stromech.  
 
 

6. Zapojení MČ do projektů  
 Dobrovolnictví ve veřejné správě 

Realizuje Fond dalšího vzdělávání, MČ se zapojuje jako pilotní město k ověření možností 
vykonávání dobrovolnictví ve veřejné správě. 
 

 Veřejná správa 
MČ se zapojuje do bezplatného pilotního projektu NSZM ČR ke zkvalitnění veřejné správy. 
 

 Projekt na realizaci MA21 
MČ získala finance na realizaci aktivit v oblasti MA21. 
Komise doporučila nabídnout program Bezpečná cesta do školy jedné z těchto škol: ZŠ B. 
Hrabala, ZŠ Žernosecká, ZŠ Burešova, ZŠ Na Korábě 

http://www.praha8.cz/Projekt-Mistni-agenda-21-Cesta-k-udrzitelnemu-rozvoji-v-Praze-8.html
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7. Různé 
 1. a 2. 12 Konference Zdravých měst 
 1.11. veřejné slyšení ke Strategickému rámci ČR 2030 

 
Členové komise pozvali přítomné na různé akce, které pořádají: 

 
 Pionýrská skupina Záře – 5.12. Mikuláš, 
 ZŠ Ústavní – vánoční dílny, 
 Tichá kavárna – Mikuláš, 24.11. Vití věnců, možno zakoupit vánočního cukroví 

z Tiché pekárny, 
 Odbor sociálních věcí – 7.11. na úřadu v Bílém domě akce Den zdraví se 

zaměřením na srdce, Na Florenci je kontejner na použité injekční stříkačky 
 8jinak! – sběr 8 mm a 16 mm starých filmů se záběry MČ, informace o 

Himalájském centru, 
 Eva Šimková – v MČ jsou 3 stanoviště na separaci odpadů s označením brejlovým 

písmem pro nevidomé, Mazurská - konečná autobusu, Mazurská - naproti základní 
škole, ul.Křižíkova, 

 Karlín sobě – 200. výročí Karlína v roce 2017 . 
 
 
Příští zasedání se koná v pondělí 21.11. od 17 hodin, další 12.12.v ždy v zasedací 
místnosti v Grabově vile, Na Košince 1. 
 
 
MgA. Petr Vilgus, Ph.D., v.r. 
předseda komise 
 
Bc. Iva Hájková, v.r. 
tajemnice komise 
 

https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/23-konference-nszm-cr-udrzitelne-mesto-2016
http://www.praha8.cz/Kontejner-na-pouzite-injekcni-strikacky.html
http://www.potala.cz/centrum-potala-himalajske-centrum

