Zápis z 8. jednání KSZM-MA21 ze dne 24. 6. 2020

P10-065897/2020

ZÁPIS
z 8. jednání Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21,
které se konalo 24. června 2020
v zahradě Školky K2, Olešská 18/2222, Praha 10-Strašnice
___________________________________________________________________________
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:

17:36

Dle §6 odst. 6 JŘ konstatováno:

Komise je usnášeníschopná.

___________________________________________________________________________
Program: schválené body jednání
Návrh programu:
1. Schválení programu 8. jednání KSZM-MA21
2. Strategický plán udržitelného rozvoje - informace o schválení, další kroky
 Bc. Iva Hájková, vedoucí Oddělení strategického rozvoje a participace
3. Projektové řízení na ÚMČ - informace o průběhu zavádění
 Bc. Iva Hájková, vedoucí Oddělení strategického rozvoje a participace
4. Osvětové akce - střednědobý plán akcí MČ v návaznosti na SPUR
 Mgr. Martin Bahenský, koordinátor MA21
 Bc. Iva Hájková, vedoucí Oddělení strategického rozvoje a participace
5. Koncepce rodinné politiky - informace o průběhu zpracování
 Mgr. Regína Dlouhá, členka KSZM-MA21, členka pracovní skupiny pro tvorbu
koncepce rodinné politiky
6. Projekt Moje stopa - informace o odložení realizace 5. ročníku z důvodu nouzového
stavu
 Bc. Kateřina Vávrová, členka KSZM-MA21, koordinátorka projektu Moje stopa
7. Iniciativy členů KSZM-MA21, Různé, Diskuse
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Průběh jednání komise včetně stanovisek
1. Schválení programu 8. jednání KSZM-MA21
Předsedkyně KSZM-MA21 dala hlasovat o návrhu programu 8. jednání KSZM-MA21
v upraveném znění:
Hlasovaný návrh programu:
1. Schválení programu 8. jednání KSZM-MA21
2. a) Strategický plán udržitelného rozvoje - informace o schválení, další kroky
b) Projektové řízení na ÚMČ - informace o průběhu zavádění
3. Projekt Moje stopa - informace o odložení realizace 5. ročníku z důvodu nouzového
stavu
 Bc. Kateřina Vávrová, členka KSZM-MA21, koordinátorka projektu Moje stopa
4. Koncepce rodinné politiky - informace o průběhu zpracování
 Mgr. Regína Dlouhá, členka KSZM-MA21, členka pracovní skupiny pro tvorbu
koncepce rodinné politiky
5. Osvětové akce - střednědobý plán akcí MČ v návaznosti na SPUR
 Mgr. Martin Bahenský, koordinátor MA21
6. Iniciativy členů KSZM-MA21, Různé, Diskuse
Procedurální hlasování o návrhu programu 8. jednání KSZM-MA21.
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO

2a) Strategický plán udržitelného rozvoje - informace o schválení, další kroky
2b) Projektové řízení na ÚMČ - informace o průběhu zavádění
Předsedkyně KSZM-MA21 informovala členy KSZM-MA21 o schválení Strategického plánu
udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030 na 16. zasedání Zastupitelstva MČ
Praha 10 dne 25. 5. 2020.
Zároveň informovala o průběhu zavádění projektového řízení na ÚMČ vč. vzniklé vnitřní
instrukce a „pilotních“ projektů řízených v softwaru Kanboard (rekonstrukce radnice, zavádění
ZP, Moje stopa).
Diskuse: Ing. Lojík, Mgr. Bahenský, Ing. Maršálek, Bc. Vávrová, p. Letocha, Mgr. Dlouhá, Ing.
Hůlka
KSZM-MA21 žádá o předložení kompletního seznamu projektů řízených v softwaru Kanboard
na své příští jednání (bez usnesení).
KSZM-MA21 doporučuje za účelem větší efektivity řízení implementovat tentýž projektový
software také do příspěvkových organizací MČ (bez usnesení).
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3. Projekt Moje stopa - informace o odložení realizace 5. ročníku z důvodu nouzového stavu
Bc. Kateřina Vávrová, koordinátorka projektu Moje stopa, informovala členy KSZM-MA21 o
odložení realizace 5. ročníku projektu Moje stopa z důvodu nouzového stavu.
Zároveň informovala o dokončených projektech ze starších ročníků.
Diskuse: MgA. Škochová Bláhová, Ing. Lojík, Ing. Maršálek
Předsedkyně KSZM-MA21 dala hlasovat o navrženém stanovisku KSZM-MA21 k tomuto bodu
jednání.
KSZM-MA21 doporučuje Radě MČ Praha 10, aby podpořila konání semináře o
participativních rozpočtech a aktivně zapojila Magistrát hl. m. Prahy do diskuse o
klíčových problémech participativních rozpočtů v hl. m. Praze a jejích řešení.
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO
18:15 odchod Bc. Vávrová

4. Koncepce rodinné politiky - informace o průběhu zpracování
Mgr. Regína Dlouhá, členka KSZM-MA21 a členka pracovní skupiny pro tvorbu koncepce
rodinné politiky, informovala členy KSZM-MA21 o průběhu zpracovávání Koncepce rodinné
politiky. V pracovní skupině jsou zastoupeni vedle politiků a zástupců ÚMČ, také zástupci rodin
a seniorů.
Diskuse: MgA. Škochová Bláhová, Ing. Hůlka
5. Osvětové akce - střednědobý plán akcí MČ v návaznosti na SPUR
Mgr. Martin Bahenský, koordinátor MA21, představil návrh střednědobého plánu
osvětových/vzdělávacích akcí MČ v návaznosti jednotlivé oblasti schváleného Strategického
plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020 – 2030. Cílem je osvěta o základních
principech udržitelného rozvoje na místní úrovni (místní Agenda 21) a postupné naplňování
jednotlivých cílů a opatření stanovených ve strategického plánu MČ.
Diskuse: Mgr. Dlouhá, MgA. Škochová Bláhová, Ing. Maršálek, Mgr. Hauffenová, Mgr.
Pavlíková, Mgr. Janík, Ing. Lojík
KSZM-MA21 doporučuje provést revizi dosud pořádaných osvětových/vzdělávacích akcí MČ a

vymezit jejich cíl (informovat / vzdělávat / aktivizovat) a s ohledem na omezené kapacity ÚMČ
iniciovat spolupráci na těchto akcích s externími partnery - zdravotní, vzdělávací, neziskové
organizace (bez usnesení).
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Předsedkyně KSZM-MA21 dala hlasovat o navrženém stanovisku KSZM-MA21 k tomuto bodu
jednání.
KSZM-MA21 doporučuje Radě MČ Praha 10 zadat revizi dosud pořádaných
osvětových/vzdělávacích akcí MČ a připravit návrh aktualizace s ohledem na jednotlivé
oblasti schváleného Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období
2020 – 2030.
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO

Jednání komise bylo ukončeno v 19:05 hodin.

jméno a podpis předsedajícího
MgA. Olga Škochová Bláhová

jméno a podpis TAJ komise
Mgr. Martin Bahenský

datum vyhotovení zápisu
26. 6. 2020

Přílohy:
č. 1 Prezenční listina

4

