Zápis z 5. jednání KSZM-MA21 ze dne 26. 9. 2019

P10-107767/2019

ZÁPIS
z 5. jednání Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21,
které se konalo 26. září 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:

17:33

Dle §6 odst. 6 JŘ konstatováno:

Komise je usnášeníschopná.

___________________________________________________________________________

Program: schválené body jednání
1. Schválení programu 5. jednání KSZM-MA21
2. Analytická část Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10
o Renata Chmelová, starostka MČ Praha 10
3. Koncepce rozvoje školství MČ Praha 10 na období 2020 - 2025
o MgA. David Kašpar, místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy
4. Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020 - 2025
o MgA. David Kašpar, místostarosta pro školství, kulturu a sousedské vztahy
5. Podněty a dotazy členů KSZM-MA21, Různé
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Průběh jednání komise včetně stanovisek
Předsedkyně KSZM-MA21 přivítala na jednání starostku MČ Praha 10 Renatu Chmelovou,
politickou garantku metody MA21 a Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10.
1. Schválení programu 5. jednání KSZM-MA21
Předsedkyně KSZM-MA21 z důvodu omluvy Bc. Vávrové vyřadila z návrhu programu jednání
bod č. 5 „Projekt Moje stopa, participativní rozpočet MČ Praha 10“ a dala o tomto
pozměněném návrhu programu hlasovat.
Procedurální hlasování o pozměněném návrhu programu 5. jednání KSZM-MA21.
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO
17:43 příchod Mgr. Cabrnochová

2. Analytická část Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10
Starostka MČ Praha 10 Renata Chmelová představila prostřednictvím powerpointové
prezentace aktuální stav tvorby Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10.
Informovala o finalizaci analytické části a započetí práce pracovních skupin na části návrhové.
Účast na pracovních skupinách je otevřena všem zájemcům jak z řad zastupitelů, tak ze strany
občanské veřejnosti.
Diskuse: MgA. Škochová Bláhová, Ing. Maršálek, Mgr. Dlouhá, Bc. Hůlka, Mgr. Cabrnochová,
Mgr. Pavlíková
17:58 příchod pan Kolařík
KSZM-MA21 bere na vědomí informaci o zpracování Analytické části Strategického plánu
udržitelného rozvoje MČ Praha 10.
Pro
9
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO
Před projednávání obou koncepčních dokumentů předsedkyně připomněla, že rolí Komise pro
strategii Zdravého města a místní Agendu 21 je komentovat metodiku a provázanost koncepcí,
nikoliv obsah. Komentář k obsahu je věcí oborových komisí. Členové komise, kteří mají
podněty k obsahu, neb je jim téma blízké mohou své podněty uplatnit v oborových komisích.
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3. Koncepce rozvoje školství MČ Praha 10 na období 2020 - 2025
Místostarosta MgA. David Kašpar představil Koncepci rozvoje školství MČ Praha 10 na období
2020 – 2025.
Diskuse: MgA. Škochová Bláhová, Mgr. Dlouhá, Mgr. Cabrnochová, Ing. Lojík, starostka
Chmelová, Ing. Maršálek, Mgr. Janík, Mgr. Pavlíková
Připomínky KSZM-MA21:
1) SWOT analýza obsažená v Koncepci rozvoje školství MČ Praha 10 není zcela identická
se SWOT analýzou v oblasti vzdělávání v Analytické části Strategického plánu
udržitelného rozvoje MČ Praha 10. Je třeba zdůvodnit rozdíly, proč některá témata byla
vyřazena. (Koncepce kultury např. obsahuje vysvětlení, že se nezabývá tématy
památkové péče, která budou pravděpodobně řešena v jiném dokumentu).
2) Na otázku, jak témata, která ze současné podoby Koncepce rozvoje školství byla
vyřazena (např. otázka jeslí), mohou být znovu diskutována, bylo odpovězeno, že
mohou být vnesena v příslušné pracovní skupině ke Strategickému plánu, který je po
zvážení může integrovat.
3) Dále se jeví jako nezbytné v Koncepci rozvoje školství MČ Praha 10 zřetelně definovat
celkem třikrát zmiňovaný pojem „21. století“, a to např. provázáním se souvisejícími
strategickými dokumenty, odkazem na citaci kompetencí 21. století, jejichž rozvoj má
u žáků škola podporovat.




„Školství je „silový resort“ pro 21. století“ (str. 2)
„Děti zde budou děti připravovány na výzvy 21. století.“ (str. 7)
„…bude pokračováno v jednáních o přípravě a realizaci rekonstrukce budovy základní školy
v ulici V Olšinách tak, aby mohla podpořit kvalitní vzdělávání 21. století;“ (str. 9)

Předsedkyně KSZM-MA21 dala hlasovat o navrženém stanovisku KSZM-MA21 k tomuto bodu
jednání.
KSZM-MA21
I. konstatuje, že Koncepce rozvoje školství MČ Praha 10 na období 2020 - 2025 je v
souladu s metodikou přípravy Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10.
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
1
PŘIJATO
KSZM-MA21
II. doporučuje Radě MČ Praha 10 vyslovit s Koncepcí rozvoje školství MČ Praha 10 na
období 2020 - 2025 souhlas.
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
2
PŘIJATO
3
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Obecné komentáře:
1) KSZM-MA21 doporučuje v koncepčních dokumentech precizně vydefinovat pojmy
opatření, cíle, nástroje, doporučuje jejich textaci připravit podle Metodiky tvorby
veřejných strategií a apeluje také na jejich důsledné rozlišování napříč dokumenty.
2) Na otázku z pléna, jak bude obsah obou koncepcí začleněn do Strategického plánu
udržitelného rozvoje MČ Praha 10, bylo odpovězeno v intencích popisu, který je k této
otázce v úvodním textu k oběma koncepcím, že na úrovni cílů by měl být fixní a bude
přebrán do Strategického plánu. Na úrovni opatření bude dále rozdiskutován
v příslušné Pracovní skupině a může dostát změn, proto je v obou koncepcích úroveň
opatření uvozena větou „bude zejména podporováno“.
18:57 odchod Ing. Lojík

4. Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020 - 2025
Místostarosta MgA. David Kašpar představil Koncepci rozvoje kultury MČ Praha 10 na období
2020 – 2025.
Diskuse: Ing. Maršálek, MgA. Škochová Bláhová, Mgr. Dlouhá
Předsedkyně KSZM-MA21 dala hlasovat o navrženém stanovisku KSZM-MA21 k tomuto bodu
jednání.
KSZM-MA21
I. konstatuje, že Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 10 na období 2020 - 2025 je v
souladu s metodikou přípravy Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10.
Pro
8
Proti
0
Zdrželi se
0
PŘIJATO
KSZM-MA21
II. doporučuje Radě MČ Praha 10 vyslovit s Koncepcí rozvoje kultury MČ Praha 10 na
období 2020 - 2025 souhlas.
Pro
7
Proti
0
Zdrželi se
1
PŘIJATO
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5. Podněty a dotazy členů KSZM-MA21, Různé
Termín 6. jednání KSZM-MA21


13. 11. 2019 v 17.30 hod. – bude potvrzeno tajemníkem

Mgr. Dlouhá





zájem o představení Zásobníku projektů na KSZM-MA21, a to zejména v souvislosti
s plánovaným projednáváním nového harmonogramu projektu Moje stopa,
participativního rozpočtu MČ Praha 10
diskuse: Ing. Maršálek, Mgr. Cabrnochová, MgA. Škochová Bláhová
úkol pro předsedkyni a tajemníka KSZM-MA21: vymyslet nejvhodnější způsob
provázání těchto témat na 6. jednání KSZM-MA21 plánované na měsíc listopad

Jednání komise bylo ukončeno v 19:40 hodin.

jméno a podpis předsedy
MgA. Olga Škochová Bláhová

jméno a podpis TAJ komise
Martin Bahenský

datum vyhotovení zápisu
27. 9. 2019

Přílohy:
č. 1 Prezenční listina
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