Zápis z 3. jednání KSZM-MA21 ze dne 3. 4. 2019

P10-041453/2019

ZÁPIS
z 3. jednání Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21,
které se konalo 3. dubna 2019 v zasedací místností 411a ÚMČ Praha 10
___________________________________________________________________________
Přítomní členové komise:

viz prezenční listina

Omluvení členové komise:

viz prezenční listina

Neomluvení členové komise:

viz prezenční listina

Hosté:

viz prezenční listina

Jednání komise bylo zahájeno:

17:35

Dle §6 odst. 6 JŘ konstatováno:

Komise je usnášeníschopná.

___________________________________________________________________________

Program: schválené body jednání
1. Schválení programu 3. jednání KSZM-MA21
2. Koncepce rodinné politiky na MČ Praha 10
o host: Mgr. Regína Dlouhá, ředitelka Klubu K2
3. Informace o průběhu prací na přípravě tvorby Strategického plánu udržitelného
rozvoje MČ Praha 10
o host: Jana Martínková, referentka Oddělení strategického rozvoje a participace
4. Informace o průběhu a vyhodnocení 4. ročníku participativního rozpočtu Moje Stopa,
včetně projednání převodu finančních prostředků pro realizaci vítězných návrhů
o host: Bc. Kateřina Vávrová, koordinátorka projektu Moje stopa
5. Nové výzvy Evropského sociálního fondu OPZ 2014 - 2020 určené na podporu projektů
obcí, měst a jejich sdružení v oblasti přípravy a řízení strategií, projektů, rozvoje kvality
6. Podněty pro aktivity v oblasti udržitelného rozvoje
7. Různé
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Průběh jednání komise včetně stanovisek
Předsedkyně KSZM-MA21 dala hlasovat o účasti přítomných hostů na 3. jednání KSZM-MA21
– viz prezenční listina.
Procedurální hlasování o účasti přítomných hostů na 3. jednání KSZM-MA21.
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO
1. Schválení programu 3. jednání KSZM-MA21
Procedurální hlasování o navrženém programu 3. jednání KSZM-MA21.
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO

2. Koncepce rodinné politiky na MČ Praha 10 - Mgr. Regína Dlouhá, ředitelka Klubu K2
Mgr. Regína Dlouhá představila Koncepci rodinné politiky na MČ Praha 10 prostřednictvím
předem zaslané prezentace.
Mgr. Cabrnochová příchod 17:42 hod.
Diskuse: Ing. Maršálek, MgA. Škochová Bláhová
Předsedkyně KSZM-MA21 dala hlasovat o navrženém stanovisku KSZM-MA21 k tomuto bodu
jednání.
KSZM-MA21 doporučuje Radě MČ Praha 10 zahrnout téma rodinné politiky do
Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10.
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO

Předsedkyně KSZM-MA21 z organizačních důvodů nechala předřadit bod č. 4 schváleného
programu před bod č. 3.
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4) Informace o průběhu a vyhodnocení 4. ročníku participativního rozpočtu Moje Stopa,
včetně projednání převodu finančních prostředků pro realizaci vítězných návrhů
Bc. Kateřina Vávrová, koordinátorka projektu Moje stopa, informovala členy komise
o výsledcích hlasování ve 4. ročníku participativního rozpočtu Moje Stopa, včetně nastalé
situace vyplývající z totožného počtu obdržených hlasů pro dva návrhy z kategorie „malé“,
a to Opravme zchátralé schody u MŠ Hřibská a Desítkové knihobudky. Vzhledem k tomu, že
v současných Pravidlech není takováto situace ošetřena, jeví se podle koordinátorky projektu
a politické garantky participativní rozpočtu doc. Ing. Lucie Sedmihradské, Ph.D. jako
nejvhodnější řešení zrealizovat oba zmíněné návrhy, přestože tímto krokem bude překročena
částka vyčleněná pro kategorii „malé“ návrhy ve výši 1,5 milionu Kč, a to o 207 tisíc Kč.
V kategorii „velké“ návrhy, pro níž je vyčleněna částka 3,5 milionu Kč je přesah pro realizaci
vítězných návrhů ve výši 86 tisíc Kč. Z tohoto důvodu Bc. Vávrová požádala
o stanovisko komise k případnému přesunu finančních prostředků pro realizaci vítězných
návrhů ve 4. ročníku projektu Moje stopa z rezervy vytvořené v minulých ročnících projektu.
Ing. Maršálek nahlásil střet zájmů u návrhu „Desítkové knihobudky“.
Diskuse: MgA. Škochová Bláhová, Ing. Maršálek, Bc. Vávrová
18:01 příchod Ing. Jana Komrsková, 1. místostarostka.
18:02 příchod Bc. Iva Hájková, vedoucí Oddělení strategického rozvoje a participace.
Předsedkyně KSZM-MA21 dala hlasovat o účasti nově příchozích hostů na 3. jednání
KSZM-MA21 – viz prezenční listina.
Procedurální hlasování o účasti nově příchozích hostů na 3. jednání KSZM-MA21.
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO
Předsedkyně KSZM-MA21 – žádost do zápisu: „KSZM-MA21 apeluje na úpravu pravidel
nadcházejících ročníků participativního rozpočtu Moje Stopa.“
Předsedkyně KSZM-MA21 dala hlasovat o navrženém stanovisku KSZM-MA21 k tomuto bodu
jednání.
KSZM-MA21 bere na vědomí výsledky hlasování ve 4. ročníku projektu Moje stopa a
souhlasí s realizací projektů č 1. – 4. v kategorii „velké“ a č. 1 – 4. v kategorii „malé“ s tím,
že přesah stanovených finančních prostředků ve výši 293 000 Kč doporučuje pokrýt z
rezervy, vytvořené nedočerpáním v minulých ročnících projektu Moje stopa, a které jsou
alokovány v rozpočtové rezervě pro rok 2019.
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
1
PŘIJATO
Bc. Vávrová odchod 18:06.
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3) Informace o průběhu prací na přípravě tvorby Strategického plánu udržitelného rozvoje
MČ Praha 10
Bc. Iva Hájková, vedoucí Oddělení strategického rozvoje a participace, informovala o průběhu
prací na přípravě tvorby Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10
prostřednictvím powerpointové prezentace.
Diskuse: Mgr. Černý, MgA. Škochová Bláhová
Předsedkyně KSZM-MA21 dala hlasovat o navrženém stanovisku KSZM-MA21 k tomuto bodu
jednání.
KSZM-MA21 bere na vědomí Informaci o průběhu prací na přípravě tvorby Strategického
plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10.
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO

5) Nové výzvy Evropského sociálního fondu OPZ 2014 - 2020 určené na podporu projektů
obcí, měst a jejich sdružení v oblasti přípravy a řízení strategií, projektů, rozvoje kvality
Předsedkyně KSZM-MA21, koordinátor MA21 a Bc. Iva Hájková informovali o nových výzvách
Evropského sociálního fondu OPZ 2014 - 2020 určené na podporu projektů obcí, měst a jejich
sdružení v oblasti přípravy a řízení strategií, projektů, rozvoje kvality – dle předem zaslaných
materiálů, a to se záměrem MČ Praha 10 zapojit se do výzvy OPZ č. 119 "Výzva pro územní
samosprávné celky – hl. m. Praha".
6) Podněty pro aktivity v oblasti udržitelného rozvoje







Koordinátor MA21 informoval o plánovaných osvětových a participačních akcích MČ
Praha 10
Diskuse: Cíle udržitelného rozvoje aplikovatelné na MČ Praha 10
Na VŽPI poslána žádost doporučení rozsahu a formy systematického omezení
jednorázových plastů na ÚMČ Praha 10 v rámci zapojení kampaně MŽP
#dostbyloplastu / https://zajimej.se/10-kroku-k-cirkularni-kancelari/
Jednání o formě zapojení MČ Praha 10 do Evropského týdne udržitelného rozvoje (30.
května – 5. června 2019) a Národní potravinové sbírky (18. května 2019)
Ing. Maršálek zmínil nutnost předcházení vzniku odpadů a informoval o Dni Země
konaném v sobotu 27. 4. 2019 v Malešickém parku za podpory MČ Praha 10
Připomínka: 6. dubna 2019 – Společně ukliďme Prahu 10, 5. dubna 2019 – dobrovolné
zapojení zaměstnanců ÚMČ Praha 10
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7. Různé











Informace o zapojení MČ Praha 10 do projektu NSZM ČR s názvem Portfolio –
„Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21“
Informace o proběhlém školení koordinátora MA21 v rámci Jarní školy Zdravých měst
ve dnech 20. - 22. 3. 2019 v Liberci – splněno kritérium Kritérium č. 10: Certifikované
proškolení koordinátora MA21 - Ukazatel č. 10.1: Absolvování dalšího akreditovaného
vzdělávání dle stanoveného rozsahu základních znalostí/dovedností koordinátora
Informace o výběru vhodných kandidátů na rozšíření členů komise o 1 zástupce
veřejného sektoru, 1 zástupce komerčního sektoru 1 zástupce neziskového sektoru
(Kritérium č. 6: Oficiální orgán samosprávy pro MA21 - Ukazatel č. 6.1:
Ustanovení/existence oficiálního orgánu MA21 (orgánu rady/zastupitelstva) pro
sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru
a komerčního sektoru.
Pozvánka na akci MĚSTSKÉ ČÁSTI SE INSPIRUJÍ, 11. dubna 2019, 9-14 hod., CAMP
(Centrum architektury a městského plánování, Vyšehradská 51), kde bude MČ Praha
10 prezentovat téma „Kontaktní centrum jako klíčová součást systému dostupného a
sociálního bydlení“ (starostka Renata Chmelová) a téma „Strategický plán udržitelného
rozvoje a jeho využití“ (Iva Hájková, vedoucí odd. strategického rozvoje a participace)
Informace tajemníka KSZM-MA21 o možnosti využívání cloudového úložiště
nextcloud.praha10.cz ke sdílení podkladů k jednáním komise
Předsedkyně KSZM-MA21 po vzájemné dohodě přítomných členů komise a v
návaznosti na průběh zpracovávání Strategického plánu MČ Praha 10 ruší květnový
termín jednání komise plánovaný na 16. 5. 2019.
Termín 4. jednání KSZM-MA21: 20. 6. 2019, 17:30 hod.

Jednání komise bylo ukončeno v 18:45 hodin.

jméno a podpis předsedy
MgA. Olga Škochová Bláhová

jméno a podpis TAJ komise
Bc. Martin Bahenský

datum vyhotovení zápisu
4. 4. 2019

Přílohy:
č. 1 Prezenční listina
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