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Zápis ze 17. zasedání Komise místní Agendy 21 (Komise MA21) 

Datum: 25. září 2017 

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

Přítomni (seřazeno abecedně): Benetková Jaroslava, Berenreiter David, Kalandrová Pavlína, Korda Jan, 

Solomonová Jana, Šimková Eva, Vilgus Petr, Vondrová Zuzana, Zmek Petr. 

Omluveni: Bindr Marek, Fejfar Zdeněk, Chlad Luboš, Jungwirth Miroslav, Kopal Vladislav, Ludvík Jan, 

Macíček Lukáš, Mačák Leoš, Roubalová Lucie, Rýgrová Alena, Schnirch Pavel, Štajncová Jitka, 

Štoncnerová Anna. 

Nepřítomni: Borhyová Alena, Cibulka Martin, Hampl Otakar, Herget Jan, Kudláček Jaroslav, Obešlo Alena 

Kateřina, Vybíral Milan 

Hosté: Jana Martínková a Simona Erben z oddělení strategického rozvoje a MA21, Hana Samuelová, Josef 

Novák ze společnosti CI2, o.p.s. 

Tajemnice: Hájková Iva 

Program: 

1. Výsledky dotazníkového šetření 

2. Akce uskutečněné a plánované 

3. Fairtrade 

4. Národní konference 

5. Výstupy z Veřejného fóra a Fóra mladých 

6. Participativní rozpočet 

7. Různé 

 

K bodu 1) 

Zástupce společnosti, která realizovala dotazníkové šetření ke zjištění míry spokojenosti našich občanů se 

životem v Praze 8 představil výsledky. Pro získání požadovaného vzorku 500 občanů starších 18 let bylo 

nutno oslovit 2 400 občanů. Celková spokojenost ve srovnání s ostatními městy je vysoká, žádná oblast není 

hodnocena podprůměrně. Výsledky je možno srovnat zde: http://indikatory.ci2.co.cz/cs/eci 

Kompletní výsledky jsou uveřejněny na odkazu: Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a 

místní přeprava obyvatel MČ Prahy 8 

 

K bodu 2) 

Odbor životního prostředí (OŽP), Odbor sociálních věcí (OSV) a oddělení strategického rozvoje a MA21 

(OSMA) vyhodnotily osvětové akce, které pořádaly pro veřejnost v období červen – září 2017 a uvedly 

připravované akce. 

OŽP:  

Slavnostní vyhlášení soutěže o nejkvalitněji zpracované logo tříděného sběru 

První ročník sběru tvrdého pečiva pro koně Městské policie hl. m. Prahy 

Nová služba magistrátu pro obyvatele Karlína 

http://indikatory.ci2.co.cz/cs/eci
https://www.praha8.cz/file/KAy/Spokojenost-obcanu-s-mistnim-spolecenstvim-a-mobilita-a-mistni-preprava-obyvatel-MC-Prahy-8.pdf
https://www.praha8.cz/file/KAy/Spokojenost-obcanu-s-mistnim-spolecenstvim-a-mobilita-a-mistni-preprava-obyvatel-MC-Prahy-8.pdf
https://www.praha8.cz/Slavnostni-vyhlaseni-souteze-o-nejkvalitneji-zpracovane-logo-trideneho-sberu.html
https://www.praha8.cz/Prvni-rocnik-sberu-tvrdeho-peciva-pro-kone-Mestske-policie-hl-m-Prahy-1.html
https://www.praha8.cz/Nova-sluzba-magistratu-pro-obyvatele-Karlina.html
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Evropský den recyklace baterií 

Rozloučení s létem 

Prezentace integrovaného záchranného systému 

Podzimní úklid s ÚMČ Praha 8 

 

OSV: 

Další Den zdraví měl jako vždy velký úspěch 

Organizace pomáhající nejpotřebnějším se představily občanům Prahy 8  

Odbor bude vydávat aktualizovaný Katalog poskytovatelů sociálních služeb a chystají Katalog lékařů 

 

OSMA: 

Pražané společně ujeli 8 700 km v rámci XI. ročníku Cyklozvonění 

Workshop se zájemníky nad návrhem krátkodobých opatření 4. září 2017 

 

 

Bod 3) 

Koordinátorka aktivit fairtrade Jana Martínková uvedla akce, na kterých se převážně s MČ podílejí 

Ekumenická akademie, spolek NaZemi, SŠ a VOŠ Kollárova 

Férový trh poprvé na terase KD Ládví 

Setkání s pěstitelem fairtradové bio kávy panem Gregario Méndez Morenem z Mexika  

Výstava na stromech – příběh banánu 

 

Bod 4) 

Národní konference „Pohyb v každém věku“ se koná 13. 11. v KD Ládví od 9:30 do 14:30 h.  

Program bude rozdělen na dopolední odbornou část a odpolední příklady dobré praxe. V týdnu od 9. října 

bude možno se na konferenci přihlásit. Komisi bude zaslán odkaz na přihlášení s programem se žádostí o 

další šíření pozvánky. 

 

Bod 5) 

ZMČ Praha 8 schválilo dne 20.09.2017 Hodnotící zprávu o stavu implementace MA21 v MČ s výsledky 

Veřejného fóra 2017 (usnesení ZMC 034/2017) 

 

Výsledky z Fóra mladých: 

https://www.praha8.cz/Forum-mladych  

Anketa z Fóra mladých 2017– realizována v květnu a červnu 2017  

 

Výsledky z Veřejného fóra: 

https://www.praha8.cz/Verejne-forum-2017-3.html  

Sociologický průzkum – Desatero problémů Prahy 8– průzkum uskutečněn v období 24.04.–08.05.2017 

Anketa z Veřejného fóra 2017 (odkaz na https://vote.d21.me) – realizována od 21. dubna do 31. května 

2017  

 

https://www.praha8.cz/Evropsky-den-recyklace-baterii-1.html
https://www.praha8.cz/Rozlouceni-s-letem-2017.html
https://www.praha8.cz/Prezentace-integrovaneho-zachranneho-systemu.html
https://www.praha8.cz/Podzimni-uklid-s-UMC-Praha-8-2.html
https://www.praha8.cz/Dalsi-Den-zdravi-mel-jako-vzdy-velky-uspech.html
https://www.praha8.cz/Organizace-pomahajici-nejpotrebnejsim-se-predstavily-obcanum-Prahy-8.html
https://www.praha8.cz/Prazane-spolecne-ujeli-8-700-km-v-ramci-XI-rocniku-Cyklozvoneni-1.html
https://www.praha8.cz/Developeri-obcanska-sdruzeni-a-samosprava-u-jednoho-stolu-kde-zacit-na-Palmovce-1.html
https://www.praha8.cz/Ferovy-trh-poprve-na-terasa-KD-Ladvi.html
https://www.praha8.cz/Setkani-s-pestitelem-fairtradove-bio-kavy-panem-Gregario-Mendez-Morenem-z-Mexika.html
https://www.praha8.cz/Vystava-na-stromech-pribeh-bananu-2.html
https://www.praha8.cz/appo/usn/677?usn=99eg0db27DwVXlPQntOGmg==
https://www.praha8.cz/appo/usn/677?usn=99eg0db27DwVXlPQntOGmg==
https://www.praha8.cz/Forum-mladych
https://www.praha8.cz/file/PSy/Anketni-hlasovani-Forum-mladych-2017.pdf
https://www.praha8.cz/Verejne-forum-2017-3.html
https://www.praha8.cz/file/UPy/Desatero-problemu-Prahy-8-pruzkum-2017.pdf
https://vote.d21.me/vote/4knj0OlTG


    
 

 

Stránka 3 z 3 

 

Komentáře k výstupům z fór od odborů úřadu budou během října uveřejněny na webu MČ. 

Komise byla informována o nově ustanovené Komisi RMČ Strategický tým MČ Praha 8, která bude řešit 

sestavení Akčního plánu na rok 2018 a výstupy z fór, anket a šetření. 

 

Bod 6) 

Participativní rozpočet MOJE OSMIČKA – Komise byla informována o stavu podaných návrhů 

https://mojeosmicka.zapojtese.eu/ a o představení navrhovateli odborům úřadu dne 11. a 13. září. 

 

Termíny a místa veřejných představení návrhů: 

Co občané navrhují v participativním rozpočtu  

 

Komisi byl sdělen postup při hlasování o návrzích v období od 30. října do 20. listopadu a způsob propagace 

v ulicích (např. umístění na tramvajové a autobusové zastávky, na sloupy, roznos plakátů zastupitelstvem 

mladých) 

 

Bod 7) 

- ZMČ Praha 8 schválilo v červnu 2017 Strategický plán udržitelného rozvoje na období 2016 – 2027 , 

dozor nad jeho plněním bude zajišťovat Strategický tým 

- Projekt Palmovka 2030 

Rada hl. m. Prahy 5. září 2017 schválila zapojení do projektu Palmovka 2030 

Kompletní informace na odkazu https://www.praha8.cz/Palmovka-2030.html  

- Z. Vondrová nabízí spolupráci při revitalizace území v okolí OC Krakov. 

 

 

 

Termín dalšího zasedání komise je 6. listopadu v zasedací místnosti v Grabově vile od 17 do 19 hodin. 

 

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

předseda komise 

 

Bc. Iva Hájková, v.r. 

tajemnice komise 

https://www.praha8.cz/Strategicky-tym-MC-Praha-8.html
https://mojeosmicka.zapojtese.eu/
https://www.praha8.cz/Co-obcane-navrhuji-v-participativnim-rozpoctu.html
https://www.praha8.cz/appo/usn/677?usn=3pbxpl4Vx78AGY252vLXYroo575Q==
https://www.praha8.cz/file/o6z/Usneseni-Rady-HMP-050917-k-priprave-projektu-Palmovka-2030.pdf
https://www.praha8.cz/file/o6z/Usneseni-Rady-HMP-050917-k-priprave-projektu-Palmovka-2030.pdf
https://www.praha8.cz/file/o6z/Usneseni-Rady-HMP-050917-k-priprave-projektu-Palmovka-2030.pdf
https://www.praha8.cz/Palmovka-2030.html

