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

Datum: 21. května 2018  

Místo a čas konání: zasedací místnost Grabova vila od 17:00 h. do 18:45 h. 

Přítomni (seřazeno abecedně): Benetková Jaroslava, Hampl Otakar, Mačák Leoš, Schnirch 

Pavel, Šimková Eva, Štoncnerová Anna, Vilgus Petr, Vybíral Milan, Zmek Petr 

Omluveni: Berenreiter David, Bindr Marek, Fejfar Zdeněk, Kalandrová Pavlína, Macíček 

Lukáš, Martínková Jana, Roubalová Lucie, Rýgrová Alena, Solomonová Jana, Štajncová 

Jitka, Vondrová Zuzana 

Nepřítomni: Borhyová Alena, Cibulka Martin, Herget Jan, Chlad Luboš, Jungwirth Miroslav, 

Kopal Vladislav, Korda Jan, Kudláček Jaroslav, Ludvík Jan 

Hosté: Hana Samuelová, Vojta Pruška, Vojta Blahoš, Tadeáš Musil, Matyáš Petrášek, Petr 

Nachtman, Jakub Navrátil 

Tajemnice: Hájková Iva 

Program: 

1. Činnost Zastupitelstva mladých  

2. Vyhodnocení Veřejného fóra a Fóra mladých 

3. Participativní rozpočet 

4. Mikrogranty 

5. Témata veřejných projednání 

6. Aktivity ve veřejném prostoru 

7. Různé 

 

Zápis: 

ad 1) Činnost zastupitelstva mladých 

 

Na komisi přišlo šest zástupců Zastupitelstva mladých, aby informovali o aktivách a plánech 

tohoto neformálního uskupení mladých lidí. Informace o činnosti jsou uveřejněny na odkazu 

https://www.praha8.cz/Aktuality-Zastupitelstva-mladych.html  

Konsorcium Pro Karlín zašle informace o možné pomoci ze strany ZM v době letních 

prázdnin. 

ad 2) Vyhodnocení Fóra mladých a Veřejného fóra 

Fórum mladých 

Organizačně zabezpečilo akci Zastupitelstvo mladých, zajistili občerstvení, moderaci a 

facilitaci u kulatých stolů. Na základě hodnotících dotazníků byla akce účastníky hodnocena 

velmi pozitivně. Nejdůležitější podněty budou předány ve formě ankety do zapojených škol. 

Na řešení podnětů se chce ve spolupráci s příslušnými odbory podílet Zastupitelstvo mladých. 

https://www.praha8.cz/Aktuality-Zastupitelstva-mladych.html
https://www.praha8.cz/Forum-mladych-2018-1.html
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Veřejné fórum 

Poděkování paní Rýgrové za pomoc na fóru. Zajištění externích facilitátorů ke stolu doprava a 

životní prostředí bylo hodnoceno pozitivně. Do KD Ládví přišli občané převážně z okolí, 

Bohnic a Čimic. V příštím roce je proto nutno pořádat veřejná fóra v každé lokalitě (Karlín, 

Libeň, Kobylisy, Bohnice a Trója, Čimice) ke zjištění nejdůležitějších podnětů pro zlepšení 

kvality života. 

ad 3) Participativní rozpočet 

 

Komise byla seznámena s řešením vítězných projektů v roce 2017. 

Pro ročník 2018 je možno podávat návrhy projektů od 30. června přes portál 

www.mojeosmicka.praha8.cz . Na realizaci RMČ Praha 8 vyčlenila opět 10 mil. Kč. V tomto 

ročníku nelze podat návrhy týkající se dopravních opatření. 

ad 4) Mikrogranty 

 

Žádosti o zkvalitnění veřejného prostoru do výše 50 tis. Kč je možno podat přes portál občana 

do 11.června. Na realizaci je v rozpočtu MČ vyčleněna částka 500 tis. Kč. Podporováno 

zřízení komunitních zahrad, komunitních kompostérů, oživení veřejného prostoru. 

ad 5) Témata veřejných projednání 

 

• 11. června od 18 hodin v Komunitním centru a zahradě Kotlaska, Nad Kotlaskou I 95, 

veřejné projednání se zpracovateli studie vybudování železniční zastávky v Libni, 

• 13. června od 18 hodin v Galeri VI PER, Vítkova 2, veřejné projednání se 

zpracovateli studie vybudování železniční zastávky v Karlíně.  

ad 6) Aktivity ve veřejném prostoru  

 

• 31. května celodenní akce k udržitelnému rozvoji na Palmovce, od 18 hodin diskuze 

s odborníky k proměně Palmovky, 

ad 7) Různé 

 

• Komunitní kompostování zahájeno v Kobylisích, Bohnicích a Čimicích, v Karlíně a Libni 

budou kompostéry instalovány po schválení jejich umístění Technickou správou 

komunikací. 

• Výmalbou zdí na Florenci začíná proměna tohoto území, následovat by mělo vytvoření 

posezení, osázení květinami, kamerami a osvětlením. 

• Hry na chodník zrealizovány na Draháni v Čimicích. 

• Invalidovna převedena na Národní památkový ústav, který má snahu o vytvoření 

komunitního centra v části budovy. 

https://www.praha8.cz/Verejne-forum-2018-3.html
http://www.mojeosmicka.praha8.cz/
http://portalobcana.praha8.cz/iPoint/Pages/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
https://www.praha8.cz/Palmovka-TED-udrzitelne.html
https://www.praha8.cz/Kobylisy-a-Bohnice-uz-komunitne-kompostuji.html
https://www.praha8.cz/Nova-podoba-ulice-Za-Poricskou-branou-diky-mural-art.html
https://www.praha8.cz/Praha-8-vybudovala-jako-prvni-mestska-cast-hriste-primo-na-chodniku.html
https://www.praha8.cz/Invalidovna-v-rukou-NPU-bude-novym-kulturnim-centrem-Karlina.html
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• Česká spořitelna v Karlíně nabízí základním školám projekt Abeceda peněz se zaměřením 

na finanční gramotnost 

 

Příští zasedání Komise 18.6. od 17 hodin, místo bude upřesněno. 

 

MgA. Petr Vilgus, Ph.D., v.r. 

předseda komise 

 

Bc. Iva Hájková, v.r. 

tajemnice komise 

https://www.csas.cz/cs/page/abecedapenez

