Zápis z 6. jednání KSZM-MA21 ze dne 13. 11. 2019

P10-009112/2019

ZÁPIS
z 6. jednání Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21,
které se konalo 13. listopadu 2019 v Radničním salonku 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:

17:48

Dle §6 odst. 6 JŘ konstatováno:

Komise je usnášeníschopná.

___________________________________________________________________________
Program: schválené body jednání

Bod programu
1) Schválení programu 6. jednání KSZM-MA21

Plánovaný čas
projednání
17.30 - 17.35 (5 min.)

2) Představení projektu Burza filantropie
17.35 - 18.00 (25 min.)
 Simona Šimková, asistentka radního Mgr. Michala Kočího

3) Informace o průběhu prací na Strategickém plánu udržitelného 18.00 - 18.15 (15 min.)
rozvoje MČ Praha 10
 Bc. Iva Hájková, vedoucí Oddělení strategického rozvoje a
participace
4) Představení základních principů Zásobníku projektů a 18.15 - 18.30 (15 min.)
dotačních titulů MČ Praha 10
 Mgr. Zdeňka Janků, pověřená zastupováním vedoucího
Odboru kultury a projektů
5) Harmonogram 5. ročníku projektu Moje stopa, participativního 18.30 - 19.00 (30 min.)
rozpočtu MČ Praha 10
 Bc. Kateřina Vávrová, DiS., koordinátorka projektu Moje
stopa
 Doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., radní pro finance,
rozpočet, dotace, participativní rozpočet
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Bc. Martin Pecánek, vedoucí odboru životního prostředí,
dopravy a rozvoje

6) Informace o plnění Kritérií MA21

19.00 - 19.05 (5 min)

7) Podněty a dotazy členů KSZM-MA21, Různé

19.05 - 19.15 (10 min.)
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Průběh jednání komise včetně stanovisek
Ing. Maršálek informoval členy KSZM-MA21 o svém pověření od předsedkyně KSZM-MA21
k řízení 6. jednání KSZM-MA21.

1. Schválení programu 6. jednání KSZM-MA21
Ing. Maršálek dal hlasovat o návrhu programu 6. jednání KSZM-MA21.
Procedurální hlasování o návrhu programu 6. jednání KSZM-MA21.
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO

2. Představení projektu Burza filantropie
Simona Šimková, asistentka radního Mgr. Michala Kočího, představila projekt Burza
filantropie, prostřednictvím propagačního videa a powerpointové prezentace.
Odkaz na prezentované video: https://www.youtube.com/watch?v=DcxvshNtkT4
Diskuse: Bc. Hůlka, Mgr. Dlouhá, p. Letocha, Bc. Vávrová, Ing. Maršálek
Podle členů KSZM-MA21 je nutné při realizaci projektu Burza filantropie dbát na termínové
sladění všech dotačních titulů MČ Praha 10 – Zásobník projektů, dotační programy,
participativní rozpočet Moje stopa.
S ohledem na projednávání pravidel participativního rozpočtu Moje stopa na KSZM-MA21 by
měla být v tomto orgánu projednávána také pravidla projektu Burza filantropie.
18:11 příchod Mgr. Janků
Ing. Maršálek dal hlasovat o navrženém stanovisku KSZM-MA21 k tomuto bodu jednání.
KSZM-MA21 doporučuje Radě MČ Praha 10 zapojení MČ Praha 10 do projektu Burza
filantropie.
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO
18.13 odchod p. Šimková
18.13 příchod Bc. Hájková
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3. Informace o průběhu prací na Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10
Bc. Iva Hájková, vedoucí Oddělení strategického rozvoje a participace, informovala
prostřednictvím propagačního videa a powerpointové prezentace o průběhu prací na
Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10.
Analytická část byla schválena ZMČ 21. 10. 2019, nyní probíhají práce na části návrhové
vyplývající mj. i z jednání pracovních skupin, připravují se strategické cíle a opatření. Návrhová
část by měla být podle předpokladu Odd. strategického rozvoje a participace hotová v lednu
2020. V březnu 2020 by pak měl být Strategický plán předložen do ZMČ ke schválení jako celek.
Diskuse: KSZM-MA21 bere na vědomí informaci o průběhu prací na Strategickém plánu
udržitelného rozvoje MČ Praha 10.
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO

4. Představení základních principů Zásobníku projektů a dotačních titulů MČ Praha 10
Mgr. Zdeňka Janků, pověřená zastupováním vedoucího Odboru kultury a projektů, představila
základní principy dotačních titulů MČ Praha 10. Tento bod byl zařazen na žádost členů KSZMMA21 na 5. jednání, a to zejména v souvislosti s plánovaným projednáváním nového
harmonogramu projektu Moje stopa, participativního rozpočtu MČ Praha 10.




Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10
o Celkem 800 tisíc na projekty do 50 tisíc
o o podpoře či nepodpoře přidělení nárokované částky rozhoduje pracovní
skupina, následně schvaluje RMČ
o letos v roce 2019 bylo podpořeno 35 projektů z celkem 43 podaných
Dotační programy
o Dotační řízení v termínu 1. 10. - 15. 10. 2019, elektronické podání
o směřováno na měkké projekty nad 10 tisíc Kč v oblastech: Kultura; Sport,
mládež a volný čas; Sociální a zdravotní oblast; Ochrana životního prostředí a
udržitelný rozvoj
o menší projekty pod 10 tisíc Kč jsou směřovány spíše do Zásobníku projektů
o letos v roce 2019 alokace celkem 31 mil. (v této částce započítány již i finanční
prostředky na Zásobník projektů ve výši – 1 mil.)
o V roce 2018 rozděleno Kultura – cca 6 mil.; Sport, mládež a volný čas – cca 12
mil.; Sociální a zdravotní oblast – cca 11 mil.; Ochrana životního prostředí a
udržitelný rozvoj – cca 1 mil.; tyto peníze směřují již i na běžící projekty

Diskuse: Bc. Hůlka, Mgr. Dlouhá
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Mgr. Dlouhá oceňuje víceleté financování dotačních programů na MČ Praha 10, které bývá
v okolních pražských městských částech i jiných obcích ČR, poměrně ojedinělé.
KSZM-MA21 bere na vědomí základní principy fungování Zásobníku projektů a dotačních
titulů MČ Praha 10.
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO

18.29 příchod doc. Sedmihradská
5. Harmonogram 5. ročníku projektu Moje stopa, participativního rozpočtu MČ Praha 10




Bc. Kateřina Vávrová, DiS., koordinátorka projektu Moje stopa
Doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., radní pro finance, rozpočet, dotace,
participativní rozpočet
Bc. Martin Pecánek, vedoucí Odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje

Bc. Kateřina Vávrová, DiS., koordinátorka projektu Moje stopa, představila návrh Pravidel pro
podávání návrhů v 5. ročníku projektu Moje stopa, který vzešel z přípravy OŽD (zastoupen
vedoucím Bc. Pecánkem) a diskuzí a úpravou mezi koordinátorkou projektu Moje stopa Bc.
Vávrovou a gesční radní doc. Sedmihradskou
Diskuse: Ing. Maršálek, Bc. Vávrová, doc. Sedmihradská, Bc. Pecánek, Mgr. Janík, p. Letocha,
Mgr. Dlouhá, Bc. Hůlka, Bc. Hájková
Ing. Maršálek postupně provedl členy KSZM-MA21 zněním navrhovaných změn a vyzval
k připomínkování. Od členů KSZM-MA21 vzešly po diskusi tři požadavky na úpravu navrženého
znění:
1. V části I, odst. 1: Snížit spodní hranici finančního limitu na realizovatelnost jednoho
návrhu z navrhovaných 500 000 Kč na 350 000 Kč.
2. V části II, odst. 2: Zahrnout do předmětu využití finančních prostředků v rámci projektu
Moje stopa všechny pozemky HMP s tím, že v rámci technické analýzy musí MČ získat
předběžný souhlas od HMP.
3. V části VI: Změnit podmínku předání do realizace takového návrhu, který v
nastalém případě, kdy získají dva či více návrhů stejný počet bodů a současně bude
shoda i ve výši předpokládaných nákladů, místo navrhované podmínky zisku nižšího
počtu negativních hlasů na podmínku zisku vyššího počtu pozitivních hlasů.
Ing. Maršálek následně nechal hlasovat aklamací o navržených změnách, k nimž nebyly
připomínky. K návrhům úprav vzešlých z KSZM-MA21 bylo hlasováno postupně. Předpokládá
se ještě korektura textu před jeho definitivním vyhotovením.
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KSZM-MA21 doporučuje Radě MČ Praha 10 snížit spodní hranici finančního limitu na
realizovatelnost jednoho návrhu z navrhovaných 500 000 Kč na 350 000 Kč.
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO
KSZM-MA21 doporučuje Radě MČ Praha 10 zahrnout do předmětu využití finančních
prostředků v rámci projektu Moje stopa všechny pozemky HMP s tím, že v rámci technické
analýzy musí MČ získat předběžný souhlas od HMP.
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO
KSZM-MA21 doporučuje Radě MČ Praha 10 změnit podmínku předání do realizace
takového návrhu, který v nastalém případě, kdy získají dva či více návrhů stejný počet
bodů a současně bude shoda i ve výši předpokládaných nákladů, místo navrhované
podmínky zisku nižšího počtu negativních hlasů na podmínku zisku vyššího počtu
pozitivních hlasů.
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO
KSZM-MA21 doporučuje Radě MČ Praha10 přijetí pravidel 5. ročníku projektu Moje stopa,
participativního rozpočtu MČ Praha 10, ve znění navržených změn.
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO

6. Informace o plnění Kritérií MA21
Martin Bahenský, koordinátor MA21, informoval o postupu MČ Praha 10 v rámci oficiální sady
Kritérií MA21 do kategorie C. V současné době probíhá čtrnáctidenní oficiální připomínkování
ze strany Ministerstva životního prostředí ČR, v rámci něhož byly již MČ Praze 10 uděleny dvě
ocenění příkladů dobré praxe.

7. Podněty a dotazy členů KSZM-MA21, Různé
Termín 7. jednání KSZM-MA21
 předpoklad dalšího jednání již až v roce 2020, bude včas svoláno tajemníkem KSZMMA21
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Jednání komise bylo ukončeno v 19:46 hodin.

jméno a podpis předsedajícího
Ing. Milan Maršálek

jméno a podpis TAJ komise
Martin Bahenský

datum vyhotovení zápisu
14. 11. 2019

Přílohy:
č. 1 Prezenční listina
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