Zápis z 1. jednání KSZM-MA21 ze dne 31. 1. 2019

P10-014506/2019

ZÁPIS
z 1. jednání Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21,
které se konalo 31. ledna 2019 ve Středisku územního rozvoje ÚMČ Praha 10
___________________________________________________________________________
Přítomní členové komise:

viz prezenční listina

Omluvení členové komise:

---

Neomluvení členové komise:

---

Hosté:

viz prezenční listina

Jednání komise bylo zahájeno:

17:30

Dle §6 odst. 6 JŘ konstatováno:

Komise je usnášeníschopná.

___________________________________________________________________________

Program: schválené body jednání
1. Schválení programu 1. jednání KSZM-MA21
2. Vymezení působnosti KSZM-MA21 (§3 JŘ)
3. Zpráva o realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21, včetně informace o
vyhodnocení plnění Plánu zlepšování programu Zdravá Praha 10 a MA21 za rok 2018
4. Návrh doporučit Radě MČ
a) zrušení úkolu „předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 návrh Komunitního plánu
Zdravé Prahy 10 pro období 2019…“ vyplývajícího z usnesení ZMČ č. 20/22/2018
ze dne 12. 3. 2018
b) prodloužení termínu úkolu „předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 …
vyhodnocení plnění KPZP10 pro rok 2018“ vyplývajícího z usnesení ZMČ č.
20/22/2018 ze dne 12. 3. 2018, a to do 31. 3. 2019
5. Návrh na změnu způsobu plnění Ukazatele č. 2.1 „Plánování s veřejností“ v rámci
Kritéria č. 2 „Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování“ Kritérií
MA21 vč. Informace o způsobu vyhlášení výsledků 4. ročníku participativního rozpočtu
Moje stopa
6. Návrh Plánu zlepšování v rámci programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní
Agenda 21“ pro rok 2019
7. Informace o spolupráci MČ Praha 10 s Národní sítí Zdravých měst ČR v roce 2019
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Průběh jednání komise včetně stanovisek
Jednání zahájeno neformálním představovacím kolečkem všech členů, tajemníka i přítomných
hostů.
Následně hlasováno o účasti přítomných hostů na 1. jednání KSZM-MA21 – viz prezenční
listina.
Procedurální hlasování o účasti přítomných hostů na 1. jednání KSZM-MA21.
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO

1. Schválení programu 1. jednání KSZM-MA21
Procedurální hlasování o navrženém programu 1. jednání KSZM-MA21.
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO
Ing. Maršálek omluven z tohoto hlasování z pracovních důvodů.

2. Vymezení působnosti KSZM-MA21 (§3 JŘ)
Předsedkyně KSZM-MA21 představila návrh vymezení působnosti KSZM-MA21 dle přílohy č.
1 zápisu tak, jak to požaduje §3 platného jednacího řádu komisí Rady MČ Praha 10.
Diskuse: Ing. Lojík, Bc. Vávrová, Ing. Maršálek, Mgr. Cabrnochová, Ing. Dvořáková, MgA.
Škochová Bláhová, Bc. Bahenský
Předsedkyně KSZM-MA21 na základě připomínek vyplývajících z diskuse, během níž byl z
návrhu odstraněn bod 11, dala hlasovat o vymezení působnosti KSZM-MA21 dle předloženého
návrhu pouze v rozmezí bodů 1-10.
KSZM-MA21 souhlasí s vymezením působností KSZM-MA21 dle předloženého návrhu
v bodech 1-10.
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO
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3. Zpráva o realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21, včetně informace o
vyhodnocení plnění Plánu zlepšování programu Zdravá Praha 10 a MA21 za rok 2018
Předsedkyně KSZM-MA21 předala slovo Bc. Vávrové jakožto bývalé koordinátorce MA21. Bc.
Vávrová předložila komisi Zprávu o realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21,
včetně informace o vyhodnocení plnění Plánu zlepšování programu Zdravá Praha 10 a MA21
za rok 2018. Informovala také o propadu MČ Praha 10 v rámci pětistupňové škály hodnocení
procesu místní Agenda 21 jakožto metody kvality veřejné správy z kategorie “C - Stabilizace”
do kategorie “Zájemci”.1
Diskuse: Ing. Dvořáková, MgA. Škochová Bláhová
Předsedkyně KSZM-MA21 nechala hlasovat o původním návrhu stanoviska.
KSZM-MA21 bere na vědomí Zprávu o realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda
21, včetně informace o vyhodnocení plnění Plánu zlepšování programu Zdravá Praha 10 a
MA21 za rok 2018 dle předloženého návrhu.
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO

4. Návrh doporučit Radě MČ
a. zrušení úkolu „předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 návrh Komunitního plánu
Zdravé Prahy 10 pro období 2019…“ vyplývajícího z usnesení ZMČ č. 20/22/2018
ze dne 12. 3. 2018
b. prodloužení termínu úkolu „předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 …
vyhodnocení plnění KPZP10 pro rok 2018“ vyplývajícího z usnesení ZMČ č.
20/22/2018 ze dne 12. 3. 2018, a to do 31. 3. 2019
Diskuse: Bc. Vávrová, Ing. Lojík, Mgr. Cabrnochová, Bc. Bahenský, MgA. Škochová Bláhová, Ing.
Maršálek
Ing. Lojík přednesl protinávrh k předloženému návrhu stanoviska v tomto znění:
Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21
I.
konstatuje, že Rada MČ Praha 10 nesplnila v termínu do 31. 12. 2018 usnesení
Zastupitelstva MČ Praha 10 č. 20/22/2018 ze dne 12. 3. 2018;
II.
doporučuje Radě MČ Praha 10 neprodleně řešit nastalou situaci.

1V

rámci pětistupňové škály hodnocení dle platné Metodiky hodnocení udržitelných měst (kategorie A – Dlouhodobý proces,
kategorie B – Systém řízení, kategorie C – Stabilizace, kategorie D - Start, kategorie Zájemci) představuje kategorie „Zájemci“
nejnižší možný stupeň hodnocení. (viz Metodika hodnocení udržitelných měst - Audit udržitelného rozvoje pro realizátory
MA21 v ČR)
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Předsedkyně KSZM-MA21 nechala o tomto protinávrhu hlasovat.
Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21
I.
konstatuje, že Rada MČ Praha 10 nesplnila v termínu do 31. 12. 2018 usnesení
Zastupitelstva MČ Praha 10 č. 20/22/2018 ze dne 12. 3. 2018;
II.
doporučuje Radě MČ Praha 10 neprodleně řešit nastalou situaci.
Pro
3
Proti
3
Zdrželi se
3
NEPŘIJATO
Diskuse: Ing. Lojík, Mgr. Cabrnochová, Ing. Maršálek, Bc. Hůlka, Bc. Bahenský
Ing. Maršálek – žádost do zápisu: „Zjevně protože tento úkol přišel do komise, tak si je Rada
MČ Praha 10 vědoma, že tam ta prodleva už je v tuto chvíli a nějakým způsobem už to v tuto
chvílí řeší.“
Předsedkyně KSZM-MA21 nechala hlasovat o původním návrhu stanoviska.
Návrh doporučit Radě MČ
a)
zrušení úkolu „předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 návrh Komunitního plánu
Zdravé Prahy 10 pro období 2019…“ vyplývajícího z usnesení ZMČ č. 20/22/2018 ze dne
12. 3. 2018
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
3
PŘIJATO
Mgr. Cabrnochová odchod v 18:17.
Návrh doporučit Radě MČ
b)
prodloužení termínu úkolu „předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 … vyhodnocení
plnění KPZP10 pro rok 2018“ vyplývajícího z usnesení ZMČ č. 20/22/2018 ze dne 12. 3.
2018, a to do 31. 3. 2019
Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
2
PŘIJATO
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5. Návrh na změnu způsobu plnění Ukazatele č. 2.1 „Plánování s veřejností“ v rámci Kritéria
č. 2 „Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování“ Kritérií MA21 vč.
Informace o způsobu vyhlášení výsledků 4. ročníku participativního rozpočtu Moje stopa
Koordinátor MA21 Bc. Bahenský představil cíl současného vedení MČ Praha 10 zpracovat
Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10, který by měl nahradit dosavadní již
zmíněný Komunitní plán. Výhodou Strategického plánu oproti Komunitnímu plánu, který zde
v předchozích letech reflektoval pouze horizont jednoho roku, je zejména nastínění vize
dlouhodobého směřování MČ Praha 10 ve třetí dekádě 21. století i s ohledem na stále rychleji
měnící se životní a společenské prostředí kolem nás.
Příprava Strategického plánu bude probíhat se zapojením veřejnosti, z tohoto důvodu se jeví
jako vhodné upravit formát plnění Ukazatele č. 2.1 „Plánování s veřejností“ v rámci Kritéria č.
2 „Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a rozhodování“ Kritérií MA21 v kontextu
přípravy Strategického plánu.
Nový formát participace občanů Prahy 10 na plánování by měl být realizován jako veřejná
setkání v jednotlivých čtvrtích MČ Praha 10 s cílem co nejefektivněji zjistit a následně
vyhodnotit relevantní potřeby obyvatel žijících v jednotlivých lokalitách a následně i napříč
celým územím MČ Praha 10.
Stávající formát Fóra zdravé Prahy 10 jakožto jedno celoobecní setkání v lokalitě Strašnice se
jeví jako ne zcela efektivní pro získání informací o potřebách obyvatel ze všech specifických
sídelních celků MČ Praha 10 (Vršovice, Strašnice, Malešice, Záběhlice, příp. Zahradní Město,
Bohdalec a část Vinohrad).
K vyhlášení výsledků 4. ročníku participativního rozpočtu Moje stopa, které bylo dosud
napojeno na termín konání Fóra zdravé Prahy 10, by podle ústní dohody koordinátorky
projektu Moje stopa Bc. Vávrové s radní doc. Sedmihradskou mělo dojít v rámci 5. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 10 dne 25. 3. 2019.
Diskuse: Bc. Vávrová, Ing. Lojík, MgA. Škochová Bláhová
Bc. Vávrová odchod v 18:28 (bez hlasovacího práva).
Předsedkyně KSZM-MA21 nechala hlasovat o původním návrhu stanoviska.
KSZM-MA21 souhlasí s návrhem na změnu způsobu plnění Ukazatele č. 2.1 „Plánování s
veřejností“ v rámci Kritéria č. 2 „Aktivní zapojování veřejnosti do oblastí plánování a
rozhodování“ Kritérií MA21.
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO
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6. Návrh Plánu zlepšování v rámci programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní
Agenda 21“ pro rok 2019
Předsedkyně KSZM-MA21 spolu s koordinátorem MA21 představili návrh Plánu zlepšování v
rámci programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ pro rok 2019. Tento plán
vznikl jako jednoletý strategický dokument, jehož cílem je definice krátkodobých cílů rozvoje
MČ Praha 10 v tomto kalendářním roce v komplexním dokumentu, což umožní průběžně
sledovat jejich naplňování a v závěru roku i jejich vyhodnocení.
Plán zlepšování pro rok 2019 je primárně rozdělen do dvou částí: 1) Program "Praha 10 Zdravá městská část a místní Agenda 21"; 2) Strategický plán a udržitelný rozvoj MČ Praha 10.
Kýžené cíle tohoto Plánu zlepšování pro rok 2019 jsou: 1) Postup MČ Praha 10 z kategorie
“Zájemci” do kategorie “D - Start”, eventuálně “C - Stabilizace”; 2) Zpracování Strategického
plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10. Tomu odpovídají opatření a aktivity uvedené v tomto
dokumentu.
Diskuse: Ing. Lojík, Bc. Bahenský, MgA. Škochová Bláhová, Mgr. Hauffenová, Ing. Maršálek,
Ing. Dvořáková, Bc. Hůlka
Předsedkyně KSZM-MA21 dala hlasovat o návrhu Plánu zlepšování v rámci programu „Praha
10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ pro rok 2019 s posunutými termíny takto:
všechny termíny „Březen 2019“ změnit na „Duben 2019“, všechny termíny „Červenec 2019“
změnit na „Září 2019“.
KSZM-MA21
I.
souhlasí s návrhem Plánu zlepšování v rámci programu „Praha 10 - Zdravá
městská část a místní Agenda 21“ pro rok 2019
II.
doporučuje Radě MČ schválit návrh Plánu zlepšování v rámci programu
„Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ pro rok 2019

Pro
Proti
Zdrželi se

6
0
2
PŘIJATO

Předsedkyně Škochová Bláhová – žádost do zápisu: „Apelujeme na Oddělení strategického
rozvoje a participace, aby se – pokud možno – drželo původních termínů (březen a červenec)
s cílem co nejsvižnějšího zpracovávání Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha
10.“
Ing. Lojík – žádost do zápisu: „Nesouhlasím s tím, aby to provádělo oddělení, které v tuhle
chvíli neexistuje. Podle mě je to materiál nehlasovatelný.“
Mgr. Hauffenová – žádost do zápisu: „S obsahem jako takovým problém nemám, za mě je
problém, že to má zařídit někdo, kdo fyzicky teď neexistuje, i když formálně existuje, ale nejsou
tam lidi.“
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7. Informace o spolupráci MČ Praha 10 s Národní sítí Zdravých měst ČR v roce 2019
a) Pokračující spolupráce s NSZM ČR v roce 2019. 8. ledna 2018 byl uhrazen členský
poplatek NSZM ČR na rok 2019 ve výši 99 000,- Kč, tedy v nezměněné výši
z předchozích let. Potenciál využití služeb NSZM ČR zejména v aktuální situaci, kdy se
nacházíme v kategorii Zájemci je pro tento rok velký.
b) Informace o proběhlém akreditovaném vzdělávacím semináři NSZM ČR pro politiky a
úředníky MČ Praha 10 na téma „Principy udržitelného rozvoje v návaznosti na
strategické plánování a kvalitu života“, který se uskutečnil v pátek 4. ledna 2019 v čase
13:00 - 15.00 na Ministerstvu životního prostředí ČR. Školení se zúčastnilo celkem 40
lidí jak z řad úředníků, tak i z řad politiků, čímž MČ Praha 10 již v prvních dnech roku
2019 splnila Ukazatel č. 7.3 „Realizace vzdělávacích akcí k UR, MA21 a souvisejícím
tématům pod vedením kvalifikovaného lektora pro úřad a samosprávu“ (Kritérium č. 7
„Informace a vzdělávání k UR a MA21“) Pozvánka byla rozeslána všem 45 zastupitelům
MČ Praha 10 a externím členům KSZM-MA21, materiály ze školení byly zaslány všem
členům KSZM-MA21 v podkladech k 1. jednání KSZM-MA21.
c) Informace o proběhlé Konferenci NSZM ČR ve dnech 24. - 25. 1. 2019 s názvem
"Udržitelně a zdravě ve městech", kde byly představeny příklady a inspirace v
tématech kvality života, udržitelného rozvoje, metody MA21, plánování a řízení,
participace a kvality činnosti radnic. Konference se za MČ Praha 10 mimo jiné
zúčastnila starostka a politická garantka MA21 Renata Chmelová, koordinátor MA21
Bc. Martin Bahenský a člen KSZM-MA21 Ing. Milan Maršálek. Výstupy z konference
jsou zveřejněny na webu NSZM ČR.

Předsedkyně KSZM-MA21 nechala hlasovat o původním návrhu stanoviska.
KSZM-MA21 bere na vědomí informaci o spolupráci MČ Praha 10 s Národní sítí
Zdravých měst ČR v roce 2019

Pro
Proti
Zdrželi se

8
0
0
PŘIJATO

Mgr. Hauffenová odchod v 19:19.
Informace předsedkyně KSZM-MA21 o nominacích dalších členů KSZM-MA21, aktualizaci
jednacího řádu komisí. Diskuse o způsobu stanovení termínů jednání KSZM-MA21 v roce 2019
– prozatím dohoda, že termín operativně stanovíme v polovině února dle stavu příprav tvorby
Strategického plánu a časových dispozic členů KSZM-MA21.
Jednání komise bylo ukončeno v 19:22 hodin.
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jméno a podpis předsedy
MgA. Olga Škochová Bláhová

jméno a podpis TAJ komise
Bc. Martin Bahenský

datum vyhotovení zápisu
1. 2. 2019

Přílohy:
č. 1 Návrh vymezení působnosti KSZM-MA21
č. 2 Prezenční listina
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