Zápis ze 4. jednání KSZM-MA21 ze dne 20. 6. 2019

P10-080050/2019

ZÁPIS
ze 4. jednání Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21,
které se konalo 20. června 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:

17:32

Dle §6 odst. 6 JŘ konstatováno:

Komise je usnášeníschopná.

___________________________________________________________________________

Program: schválené body jednání
1. Schválení programu 4. jednání KSZM-MA21
2. Představení nových členů KSZM-MA21
3. Informace o průběhu prací na Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10
o Bc. Iva Hájková, vedoucí Oddělení strategického rozvoje a participace
o RNDr. Pavel Roušar, Mgr. Martin Veselý, Ph.D., realizační tým „dialog
architekti“
i.
Kampaň Strategie pro desítku
ii.
Dotazníkové šetření - spokojenost obyvatel s životem na MČ Praha 10
4. Aktuální informace o projektu Moje stopa, participativním rozpočtu MČ Praha 10
o Bc. Kateřina Vávrová, DiS., koordinátorka projektu Moje stopa, členka KSZMMA21
5. Aktuální informace o zapojení ÚMČ Praha 10 do kampaně MŽP “Dost bylo plastu”
o Ing. Milan Maršálek, předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu,
člen KSZM-MA21
6. Informace:
a. o průběhu výzvy ESF OPZ
b. o průběhu projektu Portfolio
c. o proběhlých a dále plánovaných akcích
7. Podněty a dotazy členů KSZM-MA21, Různé
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Průběh jednání komise včetně stanovisek
Předsedkyně KSZM-MA21 dala hlasovat o účasti přítomných hostů na 4. jednání KSZM-MA21
– viz prezenční listina.
Procedurální hlasování o účasti přítomných hostů na 4. jednání KSZM-MA21.
Pro
11
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO

Předsedkyně KSZM-MA21 po dohodě se členy předřadila bod č. 2 „Představení nových členů
KSZM-MA21“ před bod č. 1 „Schválení programu 4. jednání KSZM-MA21“ 4. jednání KSZMMA21.
1. Představení nových členů KSZM-MA21
Z důvodu doplnění komise o 3 nové členy proběhlo představení všech 11 přítomných členů
KSZM-MA21 a tajemníka komise.
2. Schválení programu 4. jednání KSZM-MA21
Procedurální hlasování o navrženém programu 4. jednání KSZM-MA21.
Pro
11
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO

Předsedkyně KSZM-MA21 po dohodě se členy předřadila bod č. 4 „Aktuální informace o
projektu Moje stopa, participativním rozpočtu MČ Praha 10“ před bod č. 3 „Informace o
průběhu prací na Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10“.
3. Aktuální informace o projektu Moje stopa, participativním rozpočtu MČ Praha 10
Koordinátorka projektu Moje stopa Bc. Kateřina Vávrová shrnula členům KSZM-MA21
dosavadních praxi v rámci všech 4 dosavadních ročníků projektu vč. aktuální informace o
uděleném souhlasu TSK k realizaci vítězného návrhu již z 1. ročníku projektu Moje stopa
„Zvýšení bezpečnosti chodců na tramvajových zastávkách Radošovická a Kubánské náměstí“.
Bc. Vávrová také informovala o nutnosti přizpůsobení realizace projektu „Odpočinková zóna
před ZŠ Jakutská“ z posledního 4. ročníku, a to plánovanému záměru na rekonstrukci
teplovodu v trati Jakutská/Volyňská, která se zásadně dotkne území Brázdova parku, který je
předmětem úprav. Realizaci vítězného projektu je proto nutné tomuto zásahu přizpůsobit a
osazení navrhovaných prvků zrealizovat až po ukončení výkopových prací, což je ze strany
2

Zápis ze 4. jednání KSZM-MA21 ze dne 20. 6. 2019

P10-080050/2019

společnosti Termonta Praha, a. s., plánováno na listopad 2019. S autory projektu je Bc.
Vávrová jakožto koordinátorka projektu Moje stopa v kontaktu.
Dne 12. 6. 2019 proběhlo ve škole setkání koordinátorky, politické garantky a zástupců OŽD
se zástupci školního parlamentu ZŠ Jakutská. Dětem byla situace vysvětlena, včetně
prezentace rozkreslení plánu výkopových prací a byl jim nabídnut následující postup: zástupci
jednotlivých tříd zajistí základní výběr preferovaných prvků a po prázdninách dojde
k odhlasování (pouze mezi žáky ZŠ Jakutská) konkrétních typů prvků. Během zimy 2019 budou
prvky nakoupeny a na jaře 2020 instalovány.
Bc. Vávrová taktéž představila záměr úpravy harmonogramu i pravidel i způsobu zapojení
veřejnosti v rámci nadcházejícího 5. ročníku projektu Moje stopa. Zvažovány jsou také další
možnosti, jak v jednotlivých lokalitách Prahy 10 zapojit do tohoto participativního projektu
další místní partnery. Nový harmonogram projektu Moje stopa by měl být Radou MČ i
Zastupitelstvem MČ schválen během měsíce září 2019.
Předsedkyně KSZM-MA21 dala hlasovat o navrženém stanovisku KSZM-MA21 k tomuto bodu
jednání.
KSZM-MA21 bere na vědomí zprávu o realizaci projektu Moje stopa.
Pro
11
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO
Bc. Vávrová rovněž představila záměr na uspořádání setkání zástupců měst a obcí k
participativnímu rozpočtu na MČ Praha 10 v červnu 2020 – po vzoru letošního pracovního
setkání zástupců městských a obecních úřadů 26. - 27. 3. na Úřadě městského obvodu OstravaJih s názvem „Dobrá praxe participativního rozpočtování“, kterého se zúčastnila koordinátorka
projektu Moje stopa spolu s gesční radní doc. Ing. Lucií Sedmihradskou.
Diskuse: Ing. Maršálek, MgA. Škochová Bláhová, Bc. Bahenský
Předsedkyně KSZM-MA21 dala hlasovat o navrženém stanovisku KSZM-MA21 k tomuto bodu
jednání.
KSZM-MA21 souhlasí s uspořádáním setkání zástupců měst a obcí k participativnímu
rozpočtu, a to v období června 2020.
Pro
11
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO
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4. Informace o průběhu prací na Strategickém plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10
Bc. Iva Hájková, vedoucí Oddělení strategického rozvoje a participace, za přítomnosti
realizačního týmu „dialog architekti“ – zpracovatelů analytické části, prostřednictvím
powerpointové prezentace informovala o průběhu prací na Strategickém plánu udržitelného
rozvoje MČ Praha 10, vč. dílčích úprav harmonogramu prací, průběhu kampaně Strategie pro
desítku a výsledcích dotazníkového šetření týkající se spokojenosti obyvatel s životem na MČ
Praha 10.
Všichni zástupci zastupitelských klubů MČ Praha 10 z řad členů KSZM-MA21 byli vyzváni k
účasti v pracovních skupinách návrhové části Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ
Praha 10 na podzim tohoto roku. Výzva předsedům zastupitelských klubů bude rozeslána do
konce měsíce července 2019.
Diskuse: Ing. Maršálek, RNDr. Roušar, MgA. Škochová Bláhová, Mgr. Cabrnochová
Předsedkyně KSZM-MA21 dala hlasovat o navrženém stanovisku KSZM-MA21 k tomuto bodu
jednání.
KSZM-MA21 bere na vědomí informaci o průběhu prací na Strategickém plánu
udržitelného rozvoje MČ Praha 10.
Pro
11
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO
18:04 odchod Mgr. Hauffenová
18.05 příchod p. Šmausová
Procedurální hlasování o účasti nově příchozích hostů na 4. jednání KSZM-MA21.
Pro
10
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO

5. Aktuální informace o zapojení ÚMČ Praha 10 do kampaně MŽP “Dost bylo plastu”
Ing. Milan Maršálek, předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu, informoval
usnesení č. VŽP1/7/3 jednomyslně přijatém na 7. zasedání Výboru pro životní prostředí a
infrastrukturu dne 3. 6. 2019 k bodu Stanovisko VŽPI k zapojení MČ Praha 10 do kampaně MŽP
ČR „Dost bylo plastu", o které výbor požádal koordinátor MA21 Bc. Bahenský 27. března 2019.
Současně byly představeny další potenciální projekty týkající se předcházení vzniku odpadů na
území MČ Praha 10.
diskuse: MgA. Škochová Bláhová, Bc. Bahenský, Mgr. Cabrnochová, Mgr. Dlouhá, Bc. Vávrová
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Předsedkyně KSZM-MA21 dala hlasovat o navrženém stanovisku KSZM-MA21 k tomuto bodu
jednání, které je totožné s usnesením Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu č. VŽP1/7/3.
KSZM-MA21 doporučuje RMČ zapojení MČ Praha 10 do kampaně „Dost bylo plastu",
kterou organizuje Ministerstvo životního prostředí ČR, formou přijetí usnesení RMČ
obsahující konkrétní opatření, které bude závazným dokumentem pro Úřad MČ Praha 10
a doporučujícím pro příspěvkové organizace, městské akciové společnosti a další zřízené
organizace MČ Praha 10 a jiné relevantní působení MČ Praha 10. S výsledným opatřením
doporučujeme RMČ seznámit ZMČ Praha 10 a vhodnou formou informovat občany
městské části. Zvolené kroky by měl současně reflektovat nově vznikající Strategický plán
udržitelného rozvoje MČ Praha 10.
Pro
10
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO

6. Informace:
a) o průběhu výzvy ESF OPZ



Koordinátor MA21 informoval, že dne 20. 6. 2019 byla úspěšní podána žádost o
finanční podporu 2,44 mil. Kč z operační výzvy ESF OPZ pro územní samosprávné celky
- hl. m. Praha (č. 119) „Zkvalitnění řízení úřadu MČ Praha 10“
Anotace projektu: Projekt Zkvalitnění řízení úřadu MČ Praha 10 je zaměřen na SC 4.1.1.
Skládá se ze tří hlavních věcných aktivit, které jsou provázány v logický celek:
1) Zavedení systému řízení bezpečnosti informací ISO 27001
2) Rozvoje systému řízení kvality ISO 9001
3) Zavedení systému strategického řízení v MČ Praha 10

b) o průběhu projektu Portfolio



Koordinátor MA21 informoval o aktuálně probíhající spolupráci MČ Praha 10 a NSZM
ČR v rámci projektu Portfolio – „Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za
pomoci metody MA21“.
Cílem této aktivity budou v rámci dvou okruhů spolupráce:
1. Propojení (integraci) dlouhodobě zavedené metody řízení kvality ISO ČSN
9001:2016 s MA21. Základem bude systém řízení kvality dle ISO, NSZM navrhne
doplnění procesního modelu, řídicích dokumentů a dalších prvků
požadovaných metodou MA21 - taky aby nedocházelo k dublování aktivit a byl
efektivně využit již nastavený systém.
2. Návrh systému pro podporu procesu strategického řízení s vazbou na řízení
projektů. Obsahem bude návrh uspořádání procesu strategického, který bude
zahrnovat tvorbu a aktualizaci všech strategických dokumentů a jejich
promítnutí do akčního plánu a rozpočtu města. Součástí návrhu bude i systém
evidenci a reporting strategických projektů.

c) o proběhlých a dále plánovaných akcích, které akcentují témata udržitelného rozvoje
v rámci MČ Praha 10
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11. 4. 2019 – „Městské části se inspirují“, téma prezentované MČ Praha 10:
o „Kontaktní centrum jako klíčová součást systému dostupného a sociálního
bydlení“ (starostka Renata Chmelová),
o „Strategický plán udržitelného rozvoje a jeho využití“ (Iva Hájková, vedoucí odd.
strategického rozvoje a participace)
5. - 6. 4. 2019 – akce Ukliďme Prahu 10 – cca 400 dobrovolníků, 5. 4. dobrovolné zapojení
zaměstnanců ÚMČ Praha 10
12. 4. 2019 – záštita akce Malešický pohár
23. 4. 2019 – setkání s občany k dopracování urbanistické studie Bohdalec - Slatiny brownfield Strašnice – více než 100 lidí v zasedacím sále
27. 4. 2019 – podpora studentského projektu Too Good To Waste na farmářských trzích
na Kubánském náměstí, který se týkal osvěty proti plýtvání potravinami
27. 4. 2019 – spolupořádání Dne Země v Malešickém parku – cca 1000 účastníků, původně
byl naplánován vlastní Den Země, koordinátor MA21 však rozhodl o podpoře Dne Země
v Malešickém parku z důvodu snahy o netříštění energie, ani finančních prostředků
Květen-červen – kampaň Strategie pro desítku – sběr podnětů od občanů k přípravě SPUR
15. – 17. 5. 2019 (středa – pátek) – zapojení ÚMČ do národní Sbírky potravin, pan Kolařík
ocenil spolupráci s MČ Praha 10 a poděkoval za zorganizování
4. 6. 2019 – otevření Kontaktní centra bydlení MČ Praha 10 - základní poradenství v oblasti
dostupného a sociálního bydlení na Praze 10
5. – 6. 6. 2019 – další školení koordinátora MA21 na Letní škole Zdravých měst Tábor
(Kritérium č. 10: Certifikované proškolení koordinátora MA21)
13. 6. 2019 – veřejné setkání k tématu Zóny placeného stání na MČ Praha 10, KD
Barikádníků
19. 6. 2019 – Otevřené hodiny vašich radních, dorazilo celkem 51 občanů
25. 6. 2019 – tisková konference v ZŠ Eden na téma předcházení dětské obezitě, zdravá
strava a pohyb dětí

7. Podněty a dotazy členů KSZM-MA21, Různé







Mgr. Cabrnochová – návrh udělat společné jednání KSZM-MA21 a Komise územního
rozvoje RMČ Praha 10 z důvodu strategického rozvoje území MČ Praha 10
Koordinátor MA21 konstatoval, že doplněním členů KSZM-MA21 o zástupce veřejné
správy (Bc. Vávrová), neziskového sektoru (Mgr. Dlouhá) a komerčního sektoru (p.
Kolařík, B.A.) byl za MČ Praha 10 splněn Ukazatel č. 6.1 metody MA21
„Ustanovení/existence oficiálního orgánu MA21 (orgánu rady/zastupitelstva) pro
sledování postupu MA21 složeného ze zástupců veřejné správy, neziskového sektoru a
komerčního sektoru“
Termín 5. jednání KSZM-MA21 – z důvodu schvalování nového harmonogramu
participativního rozpočtu Moje stopa na ZMČ v 23. 9. 2019, a na RMČ tedy 10. 9. 2019,
bude nutné svolat KSZM-MA21 koncem měsíce srpna. Předběžný návrh termínu 28. 8.
2019 17.30, bude ještě v dostatečném předstihu potvrzeno tajemníkem komise.
Úkoly pro členy KSZM-MA21
o Prázdninový průzkum priorit
o Závěrečná zpráva z dotazníkového šetření ke spokojenosti obyvatel MČ Praha
10
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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
24. 6. 2019

Přílohy:
č. 1 Prezenční listina
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