
    
 

 

Stránka 1 z 3 

 

Zápis ze 18. zasedání Komise místní Agendy 21 (Komise MA21) 

Datum: 6. listopadu 2017 

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

Přítomni (seřazeno abecedně): Benetková Jaroslava, Hampl Otakar, Kopal Vladislav, Rýgrová Alena, 

Solomonová Jana, Schnirch Pavel, Solomonová Jana, Šimková Eva, Štajncová Jitka, Štoncnerová Anna, 

Vilgus Petr, Vybíral Milan, Zmek Petr. 

Omluveni: Berenreiter David, Bindr Marek, Fejfar Zdeněk, Herget Jan, Chlad Luboš, Jungwirth Miroslav, 

Kalandrová Pavlína, Ludvík Jan, Macíček Lukáš, Mačák Leoš, Obešlo Alena Kateřina, Roubalová Lucie. 

Nepřítomni: Borhyová Alena, Cibulka Martin, Korda Jan, Kudláček Jaroslav, Vondrová Zuzana. 

Hosté: Jana Martínková., Hana Samuelová, Věra Chmelárová 

Tajemnice: Hájková Iva 

Program: 

1. Dotace na MA21 od MHMP 

2. Participativní rozpočet 

3. Konference Pohyb v každém věku 

4. Zastupitelstvo mladých 

5. Palmovka 2030 

6. Dobrovolnictví ve veřejné správě 

7. Bezpečná cesta do školy 

8. Různé 

 

K bodu 1) Dotace na MA21 od MHMP pro oblast zdraví a zdravý životní styl 

• Pro rok 2018 podat žádost do 15. 11. 2017 (pozn. žádost podána na aktivity ve výši 183 390 Kč). 

• Možno žádat o částku do 350 000 Kč bez finanční spoluúčasti. 

• Předběžné výsledky známy v prosinci 2017, ZHMP bude projednávat na nejbližším zasedání v roce 

2018. 

• Zažádáno na aktivity: on-line mapa lékařů, školení první pomoci, Den zdraví – melanom, Dietní 

školní stravování v ZŠ Na Šutce (nutriční terapeut). 

 

K bodu 2) Participativní rozpočet 

• 28 projektů postupuje do hlasování (37 podaných). 

• Hlasovalo 3298 občanů (stav k 17.11.), hlasování ukončeno 20.11. ve 12 hodin. 

• 8.11. od 11 do 13 hodin v CAP Mazurská, přístup k PC pro seniory. 

• 16.11. od 13 do 15 hodin v CAP Burešova, přístup k PC pro seniory. 

• 20.11. tisková konference od 16 hodin v Grabově vile k výsledkům hlasování. 
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K bodu 3) Konference Pohyb v každém věku 

• 13.11. od 9 do 15 hodin v KD Ládví 

• Komise byla seznámena s programem (pozn. přihlášeno 135 účastníků, přítomno 102) 

• Konference velmi kladně účastníky hodnocena. 

 

K bodu 4) Zastupitelstvo mladých 

• 13.10. se účastnili dobrovolnické akce „72 hodin“ 

• Starosta a místostarosta ZM byli pozváni Národním parlamentem dětí a mládeže do Německa (26. – 

29.10.) 

• Plánují debatu pro veřejnost, např. téma placené zóny, volný čas mládeže, mladí politici 

v Parlamentu (zjišťují podmínky pronájmu divadelního sálu v Bohnické léčebně) 

• Plánují uspořádání plesu 

• Navrhují si logo ZM, výrobu triček, způsob propagace 

 

K bodu 5) Palmovka 2030 

• RMČ schválila na svém zasedání 1. listopadu usnesením č. 0655/2017 dokumenty: Analytická studie 

oblasti Palmovka a Intervence Palmovka. 

• Usnesení bude předáno primátorce HMP a její náměstkyni Petře Kolínské. 

• MHMP vybírá koordinátora projektu Palmovka 2030, zatím pověřen vedoucí Odboru investic 

MHMP. 

• Informace na odkazu https://www.praha8.cz/Palmovka-2030.html  

 

K bodu 6) Dobrovolnictví ve veřejné správě 

• Informace o zapojení ÚMČ Praha 8 do pilotního programu Fondu dalšího vzdělávání podpořeného 

dotací ESF. 

• Do projektu jsou zapojeny v Praze: MČ Praha 13, Praha 11 a Praha 8, v jednání Magistrát HMP. 

• Někteří členové komise se negativně vyjádřili k vykonávání dobrovolnických aktivit v rámci 

pracovní doby zaměstnanců ÚMČ. 

• Bude zaslán dotazník všem zaměstnancům se zjištěním zájmu o dobrovolnické aktivity (DOBRO 

vykonávají zaměstnanci úřadů v ČR v rozsahu např. 1 den v roce v pracovní době nebo mimo 

pracovní dobu). 

• Krajský koordinátor vytipovává organizace na území MČ Praha 8, které mají o dobrovolnické 

aktivity zájem. 

• Informace o možnosti účasti na finanční sbírce pro Nemocnici Na Bulovce pro dětskou chirurgii na 

nákup cystoskopu pro dětské pacienty (bližší informace zaslány emailem). 

 

K bodu 7) Bezpečná cesta do školy 

• ZŠ Burešova, projekt před dokončením, bude odevzdána studie dopravních opatření. 

• ZŠ U Školské zahrady, zadáno zpracování dopravní studie. 

• ZŠ Dolákova, zahájení projektu. 

• ZŠ Na Slovance, přihlásí se v lednu do výzvy Pražských matek a MHMP. 

https://www.praha8.cz/Palmovka-2030.html
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K bodu 8) Různé 

• Předána informace o aktivní účastni zástupce starosty Petra Vilguse na Krajské konferenci EVVO, 

příspěvek na téma: Inspirace a příležitosti pro zajištění spokojenosti obyvatel v MČ Praha 8. 

• Informace o dobrovolnickém úklidu v oblasti sídliště Bohnice 4. listopadu, účast 60 lidí. Další úklidy 

naplánované na 21. 4. 2018 a 10. 11. 2018. 

• Vznesen požadavek na řešení úklidu spadaného listí v oblasti Kobylis – podnět předán Odboru 

životního prostředí 

• Upozornění na provoz aut v ul. Třeboradická a Pernerova kterou chodí děti do ZŠ Ústavní, není 

dodržována rychlost 30 km/h. – podnět předán policii.  

• Na Palmovku budou 1.12. umístěny nádoby na separaci na ul. Zenklova. Odbor životního prostředí 

má mnoho stížností na odstranění separace z náměstí před Komerční bankou. 

• V rámci projektu týkající se umístění separace do domů v Karlíně je podáno 38 žádostí. Do 31.12. je 

možno žádosti stále podávat. 

• Ul. Za Poříčskou branou – umístěním podzemních kontejnerů dochází k velikému nepořádku – řeší 

oddělení okamžitého úklidu. 

• Dotaz na neodstraněné předvolební poutače na veřejných sloupech. 

• Informace o ekologické výchově na školách: 16.1.2018 budou vyhodnoceny školy v soutěži ve sběru 

monočlánků, Odbor životního prostředí vydá kalendář 2018 s ekologickým zaměřením 

 

Termíny zasedání komise v roce 2018 budou zaslány. 

 

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

předseda komise 

 

Bc. Iva Hájková, v.r. 

tajemnice komise 

https://www.praha8.cz/Uspesny-projekt-pro-obyvatele-Karlina-pokracuje-nadoby-na-trideny-odpad-az-do-domu.html

