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Zápis ze 19. zasedání Komise místní Agendy 21 (Komise MA21) 

Datum: 15. ledna 2018  

Místo a čas konání: zasedací místnost Grabova vila od 17:00 h. do 19:00 h. 

Přítomni (seřazeno abecedně): Benetková Jaroslava, Hampl Otakar, Herget Jan, Jungwirth Miroslav, 

Kalandrová Pavlína, Mačák Leoš, Martínková Jana, Štajncová Jitka, Štoncnerová Anna, Vilgus Petr, 

Vondrová Zuzana, Vybíral Milan. 

Omluveni: Berenreiter David, Bindr Marek, Fejfar Zdeněk, Kopal Vladislav, Korda Jan, Ludvík Jan, 

Roubalová Lucie, Schnirch Pavel, Solomonová Jana, Šimková Eva, Zmek Petr. 

Nepřítomni: Borhyová Alena, Cibulka Martin, Chlad Luboš, Kudláček Jaroslav, Macíček Lukáš, Rýgrová 

Alena. 

Hosté: Hana Samuelová 

Tajemnice: Hájková Iva 

Program: 

1. Participativní rozpočet  

2. Pořádání Veřejného fóra 2018 

3. Pořádání Fóra mladých 2018 

4. Plán zlepšování – kontrola plnění 

5. Palmovka 2030 

6. Komunitní kompostování 

7. Různé  

 

1. Participativní rozpočet 

Vyhodnocení roku 2017: 

- Zvýšit propagaci na FB. 

- Zanechat povinnost doložit podpisy 15 podporovatelů a navrhovatele. 

- Možno podávat pouze elektronicky přes https://mojeosmicka.zapojtese.eu/ , v případě potřeby 

papírově. 

- Zaměřit se při prvním hodnocení odbory úřadu na reálnost výše navrhovaných financí. 

- Započítat k výši financí vždy 10 % např. na zpracování projektu. 

- Do pravidel uvést omezení pro podávání návrhů, aby se netýkaly oprav povrchů chodníků a 

komunikací a dopravních řešení.  

- Rozdělit projekty na malé od 51 tis. Kč do 200 tis. Kč a velké od 201 tis. Kč do 1 mil. Kč. 

Další ročník bude vyhlášen v dubnu 2018. 

Po schválení rozpočtu MČ Praha 8 na rok 2018 se příslušné odbory, které budou realizovat vítězné návrhy 

z roku 2017, spojí s navrhovateli a vyzvou je ke spolupráci. 

 

2. Veřejné fórum 2018 

Termín 16.dubna od 18 do 20 hodin v KD Ládví. 

https://mojeosmicka.zapojtese.eu/
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Návrh na zajištění vyškolených facilitátorů k tematicky zaměřeným stolům z důvodu pomoci s diskuzí a 

formulací zapisovaných podnětů.  

 

3. Fórum mladých  

Termín 4. dubna dopoledne. Zastupitelstvo mladých je pořadatelem. Zatím není určeno místo. Opět budou 

osloveny všechny základní a střední školy v MČ k vyslání dvou zástupců školy. Moderování akce si chce 

zajistit Zastupitelstvo mladých. 

 

4. Plán zlepšování MA21 

Komise byla seznámena s plněním plánu. Během února všichni obdrží od pí Hájkové vyhodnocení plánu 

s návrhem na plán roku 2018. Následně bude předán ke schválení do RMČ Praha 8. 

 

5. Palmovka 2030 

Komise byla seznámena s vývojem projektu Palmovka 2030 a se zřízením webové stránky 

www.palmovkated.cz   

Nejbližší akce: 

• 18.1. od 17 hodin workshop se zájemníky území 

• 25.1. až 19.2. výstava na Palmovce o další vývoji proměny Palmovky 

• 25.1. sousedské setkání v kavárně Divadla pod Palmovkou od 18 do 20 hodin, možno se vyjádřit 

k připravované revitalizaci zeleně před Novou Palmovkou 

• zadána studie proveditelnosti revitalizace toku Rokytky, na přelomu února a března veřejné 

projednání návrhů 

 

6. Komunitní kompostování 

Občané se mohou zapojit do pilotního projektu komunitního kompostování Spolu8bio. Zájemci z řad občanů 

se mohou hlásit do konce února na email kompostovani@praha8.cz . V březnu společně s Ekodomovem 

uspořádáme pro zájemce seminář, na kterém budou vyškoleni k používání kompostéru a vytvořeny 

komunity podle lokalit. 

 

7. Různé 

• 5.2. od 18 hodin pořádá Magistrát HMP veřejnou debatu k Metropolitnímu plánu v KD Ládví. 

• Komise upozorňuje na nepořádek v okolí kontejnerů na tříděný odpad a na problémy ve sběrném 

dvoře Voctářova (pozn. Odbor životního prostředí uveřejnil do únorové Osmičky informaci o svozu 

tříděného odpadu a anketu na využívání a spokojenost se službami sběrného dvora, který provozuje 

Magistrát hl.m. Prahy) 

• Pozvánka na akce: 

- 25.1. IPR o revitalizaci Rohanského ostrova 

- 23.3. Ples v Karlíně ve Fóru Karlín 

• Dotaz na způsob řešení Trojské lávky – řeší starosta MČ Praha 8. 

• Poděkování za finanční příspěvek na nákup dětského cystoskop pro dětskou chirurgii Nemocnice Na 

Bulovce: ZŠ a MŠ Ústavní, paní Růžičková majitelka Zdravé výživy na Ládví, Ing. Füleová z 

http://www.palmovkated.cz/
https://www.praha8.cz/Vystava-Palmovka-TED.html
https://www.praha8.cz/Sousedske-setkani-Palmovka-TED-1.html
https://www.praha8.cz/Revitalizace-toku-Rokytky.html
https://www.praha8.cz/Komunitni-kompostovani-Spolu8bio.html
mailto:kompostovani@praha8.cz
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Hygienické stanice hl.m,. Prahy, MČ Praha 8.  Finanční sbírka bude ukončena dne 31.1.2018. 

Případní zájemci se mohou dozvědět více informací u paní Evy Šimkové, eva.simkova@praha8.cz  

 

 

 

Příští zasedání Komise 19.2. od 17 hodin v Grabově vile 

 

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

předseda komise 

 

Bc. Iva Hájková, v.r. 

tajemnice komise 

mailto:eva.simkova@praha8.cz

