ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ
KOMISE PRO ZDRAVOU PRAHU 10 A MÍSTNÍ AGENDU 21 (KZP10-MA21)
konaného dne 7. 12. 2016
v zas. místnosti 411a, ÚMČ Praha 10
Přítomni: dle prezenční listiny

Předsedkyně komise Mgr. Cabrnochová přivítala přítomné a navrhla program jednání
komise:
1. Představení jednotlivých členů komise
2. Vymezení působnosti KZP10 – MA21
3. Různé
Tento program byl jednomyslně schválen.
(17/0/0)
XXX

1. Představení jednotlivých členů komise
Mgr. Cabrnochová požádala členy komise, aby se jednotlivě představili, což všichni učinili.
2. Vymezení působnosti KZP10 – MA21
pí Vávrová informovala přítomné o programu Zdravá Praha 10 – MA21 a o skutečnosti, že
MČ Praha 10 čeká na výsledek schvalování jejího postupu do kategorie D kritérií MA21.
Mgr. Cabrnochová přečetla navrhované vymezení působnosti KZP10 – MA21 (úplný text byl
všem členům rozeslán elektronickou poštou předem).
Diskuse: Mgr. Zoufalík, Mgr. Cabrnochová, Bc. Zákorová, Bc. Pecánek
Po diskusi nechala Mgr. Cabrnochová hlasovat o navrženém vymezení působnosti KZP10 –
MA21 hlasovat.
Schváleno jednomyslně.
(17/0/0)
Vymezení působnosti bude zapracováno do návrhu Jednacího řádu KZP10 – MA21 a tento
bude předložen ke schválení na dalším jednání komise.
Zajistí pí Vávrová.

3. Různé
- Mgr. Cabrnochová otevřela diskusi k nejvhodnějším časům pro jednání KZP10 – MA21
s ohledem na časové možnosti členů, kteří nejsou zaměstnanci úřadu a uvolněnými členy
vedení MČ.
Diskuse: Mgr. Maršálek, Ing. Buchtová, Mgr. Cabrnochová
Závěr: Většina preferuje podvečerní hodiny, dopolední čas využívat jen výjimečně. Příští
jednání proběhne dne 10.1.2017 mezi 9 – 10 hodinou, přesný čas a místo jednání bude
všem rozeslán e-mailem. Na tomto jednání bude sestaven harmonogram jednání
KZP10 – MA21 pro rok 2017, a to s ohledem na termíny jednání ostatních komisí
a výborů.
Zajistí pí Vávrová.
- Mgr. Maršálek požádal o podklady, které byly dokládány do databáze MA21 k postupu do
kategorie D.
Zajistí pí Vávrová.

Jednání KZP10 – MA21 bylo ukončeno v 15:45 hodin.
XXX

Zapsala K. Vávrová, DiS.

