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Zápis ze 4. zasedání Komise místní Agendy 21 (Komise MA21) 

Datum: 18. ledna 2016 

Místo a čas konání: zasedací místnost na ÚMČ Praha 8, U Meteoru 6 od 17:00 h. do 19:15 h. 

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

Miroslav, Kalandrová Pavlína, Kopal Vladislav, Pešlová Jana, Roubalová Lucie, Štajncová 

Jitka, Štoncnerová Anna, Tischerová Hana, Vilgus Petr 

Omluveni: Bindr Marek, Fejfar Zdeněk, Fichtner Matěj, Hoffmann Libor, Chlad Luboš, 

Korda Jan, Ludvík Jan, Mačák Leoš, Rýgrová Alena, Obešlo Alena Kateřina, Zmek Petr 

Nepřítomni: Cibulka Martin, Lexa Lukáš, Petrus Michal 

Hosté: Petr Adam 

Tajemnice: Hájková Iva 

Program: 

1. Kontrola zápisu z jednání 2. 12., určení ověřovatele 

2. Pracovní skupiny ke SPUR 

3. Veřejné projednání analytické části SPUR 

4. Akční plán zlepšování procesu MA21 na rok 2016  

5. Různé a úkoly 

 

1. Kontrola zápisu z jednání 2. 12. 2015 a určení ověřovatele 

 

Kontrola zápisu z jednání komise 2. 12. 2015 bez připomínek. 

Ověřovatelem tohoto zápisu byla pověřena Anna Štoncnerová. 

 

2. Pracovní skupiny ke Strategickému plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 8 

 

Pro tvorbu návrhové a realizační části strategického plánu jsou utvořeny čtyři odborné 

pracovní skupiny o 20 členech v rámci Týmu pro tvorbu strategie. První zasedání se koná 10. 

února. Komise byla vyzvána k doporučení jednoho člena za mateřské školy a jednoho člena 

za základní školy do pracovní skupiny Školství, kultura, volnočasové aktivity, cestovní ruch 

s termínem do 31. ledna. 

 

3. Veřejné projednání analytické části 

 

Termín: 22. 2. od 18 do 20 hodin 

Místo: KD Ládví 

Projednání vede: Oddělení strategického rozvoje a MA21 a spol. PROCES  - Centrum pro 

rozvoj obcí a regionů (zpracovatel strategického plánu MČ) 

Cíl: představení analytické části, diskuze nad vizí (jaká by měla být MČ za deset let) 
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Členové komise byli pozváni a požádáni o pomoc při distribuci pozvánek, které zašle v únoru 

pí Hájková. 

 

Komise doporučuje: 

Umístit na titulní stranu webu MČ Praha 8 informaci o tvorbě Strategického plánu 

udržitelného rozvoje pro období 2017-2026 a průběžně umisťovat jeho zpracované části. 

V únoru bude uveřejněna první část, tj. analytická část, k připomínkování. Komise navrhuje 

rozdělit i jednotlivé oblasti analytické části, aby se čtenář v dokumentu  dobře orientoval a 

doporučuje výstupy rozdělit i na katastrální území. Dále doporučuje oddělit grafickou část a 

uveřejnit i zkrácenou verzi. 

 

 

4. Plán zlepšování procesu MA21 na rok 2016 

 

Komise diskutovala způsob vytvoření Zastupitelstva mladých (ZM) a doporučuje tento 

postup: 

- na únorové poradě informovat ředitele škol zřizovaných MČ, 

- informovat učitele občanské výchovy, 

- v průběhu května – června uspořádat ve školách volby, 

- delegovat vždy dva žáky z každé základní školy a dva studenty ze střední školy, 

- oslovit všechny základní i střední školy s možností být členem ZM, ne jen zřizované 

MČ, 

- podmínka bydliště dítěte v Praze 8, 

- podmínka věku od 10 let do doby ukončení studia na SŠ v prezenčním studiu. 

 

Komise doporučuje: 

Předložit Plán zlepšování procesu MA21na rok 2016 Radě MČ Praha 8 ke schválení 

s drobnými úpravami pana Hampla a paní Benetkové. 

 

5. Různé a úkoly 

 

 Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho, Za Invalidovnou, pořádá ve 

spolupráci se Střediskem ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, dne 28. 

ledna vzdělávací seminář pro žáky 2. stupně v rámci projektu Jak vidí EYD se 

zaměřením na globální cíle udržitelného rozvoje. 

 

 Karlínská obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická pořádá 1. a 2. dubna 

konferenci o společensky odpovědném podnikání, podrobné informace na 

www.beinkarlin.cz  

 

http://www.beinkarlin.cz/
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 M. Jungwirth informoval o projektu „72 hodin“, který již pátým rokem pořádá Česká 

rada dětí a mládeže – možná spolupráce s MČ,  http://www.72hodin.cz 

 

 J. Herget informoval o projektu Obezita dětí, který bude realizován ve školách v Praze 

8 – pošle bližší informace. 

 

 Veřejné projednání pořádané spol. ROPID, MHMP a MČ na téma autobusových linek 

na Ládví – 25.1.od 17:30h. v KD Ládví. 

 

 Veřejná debata pořádaná Iniciativou Libeňský most nebourat na téma stavu 

Libeňského mostu a co dál – 26.1. od 19h. v Husově kapli, ul. U Pošty. 

 

 Spolek Karlín sobě zve na Karlínský masopust 6.2. 

 

 Dotaz na další osud Kapličky ve Stejskalově ul., u říčky Rokytky – J. Pešlová zjistí na 

Komisi pro kulturu a volný čas. 

 

 Termíny zasedání komise na 1. pololetí: 29. 2., 21. 3., 25. 4., 30. 5., 27. 6. 

 

Úkoly: 

1. Navrhnout člena do pracovní skupiny strategického plánu za mateřské školy a za základní 

školy do 31. ledna. 

 

2. Připomínkovat pracovní verzi analytické části strategického plánu v první fázi do 7. února. 

 

3. I. Hájková navrhne harmonogram a způsob vytvoření Zastupitelstva mladých a zašle 

k připomínkování. 

 

4. I. Hájková předloží Plán zlepšování procesu MA21 pro rok 2016 Radě MČ Praha 8 ke 

schválení nejdéle do poloviny února.  

 

5. J. Pešlová zjistí, jaké jsou plány s Kapličkou ve Stejskalově ul. 

 

6. I Hájková zjistí možsnosti zapojení MČ do projektu „72 hodin“. 

 

7. J. Herget zašle informace o projektu „Obezita dětí“. 

 

Další zasedání komise se koná 29. února od 17 hodin v zasedací místnosti Grabovy vily. 

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

Bc. Anna Štoncnerová, ověřovatelka zápisu , v.r. 

Bc. Iva Hájková, tajemnice komise, v.r. 

http://www.72hodin.cz/

