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ZÁPIS ZE 3. JEDNÁNÍ
KOMISE PRO ZDRAVOU PRAHU 10 A MÍSTNÍ AGENDU 21 (KZP10-MA21)
konaného dne 15. 2. 2017
v ZŠ Hostýnská
Přítomni: dle prezenční listiny

Předsedkyně komise Mgr. Cabrnochová přivítala přítomné a navrhla program jednání komise:
1.
2.
3.
4.

Příprava Fóra Zdravé Prahy 10
Instalace veřejné sdílené ledničky v Praze 10
Zapojení MČ Praha 10 do akce Ukliďme Česko
Kampaň Den Země

Tento program byl jednomyslně schválen.
(10/0/0)
Následně nechala Mgr. Cabrnochová hlasovat o zápisu z 2. jednání Komise dne 10. 1. 2017.
Zápis byl schválen.
(9/0/1)
Mr. Cabrnochová nechala hlasovat o přítomných zástupech za ZO Svazu důchodců
(pí Tesařová) a OSO (Bc. Petřík) a navrhla, aby se tito zástupci účastnili jednání komise
s právem hlasovacím.
Schváleno.
(10/0/0)
XXX
V 16:15 příchod pí Peštové.

1. Příprava Fóra Zdravé Prahy 10

K. Vávrová informovala o jednání s kanceláří NSZM k přípravě této akce, která se uskuteční
dne 16.3.2017 v KB Barikádníků, z něhož vyplynulo, že původně navrhované pořádání tomboly
v čase sčítání hlasů k definování problémů budou vyhlášeny výsledky hlasování 2. ročníku
projektu Moje stopa.
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Dále proběhla diskuse ke stanovení oblastí, k nimž bude na Fóru diskutováno.
Diskuse: Ing. Maršálek, pí Bohatá, Mgr. Cabrnochová
Ing. Maršálek navrhl vytvořit diskusní stůl zvlášť pro oblast sportu a volného času a zvlášť pro
oblast kultury. Členové komise se shodli na vytvoření deseti diskusních stolů. Diskusi
u jednotlivých stolů budou řídit zaměstnanci úřadu podle kompetencí.
Mgr. Cabrnochová nechala hlasovat o tématech v tomto složení:
KZP10-MA21
souhlasí
s vytvořením těchto diskusních témat
-

životní prostředí
doprava
školství
sociální a zdravotnictví
územní rozvoj
kultura
sport a volný čas
činnost úřadu, komunikace s úřadem
bezpečnost
stůl mladých (pro děti a mládež)

(14/0/0)

2. Instalace veřejné sdílené ledničky v Praze 10
K projednávání tohoto bodu byla přizvána občanka Prahy 10 pí Vránová.
Členům komise bylo rozdáno právní stanovisko k odpovědnosti za provoz veřejných sdílených
ledniček, k němuž následně proběhla diskuse.
Diskuse: pí Vránová, Mgr. Cabrnochová, p. Plesník, p. Frýdl, Ing. Lojík, Ing. Maršálek,
pí Peštová, pí Bohatá, pí Vávrová, Bc. Pecánek
pí Vránová obeznámila členy komise o svém vyjednáváním s Potravinovou bankou, která je
ochotna zásobovat ledničky. O termínu tohoto jednání bude pí Vávrová členy komise
informovat k jejich případné účasti.
p. Frýdl nabídl, že by mohla být jedna z ledniček umístěna u Husova sboru na Moskevské ulici.
Členové komise se shodli na tomto postupu:
- ve spolupráci s pí Vránovou bude domluvena schůzka se zástupcem Potravinové banky
- budou projednány technické náležitosti, které si vyžaduje umístění veřejné ledničky pro
následné vytipování konkrétních míst k jejich případnému umístění
- o dalším postupu bude komise informována na dalším jednání
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
3. Zapojení MČ Praha 10 do akce Ukliďme Česko
Členům komise byla před jednání rozeslána tisková zpráva k akci „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“, která se bude konat dne 8.4.2017 (více informací na www.UklidmeCesko.cz).
MČ Praha 10 má zájem se do této akce zapojit formou zprostředkování svozu odpadu zdarma.
Bc. Pecánek informoval, že tato záležitost již byla předjednána se společností AVE.
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pí Vávrová zajistí ve spolupráci s OŽD seznam dobrovolnických skupin a seznam lokalit, v nichž
by měl svoz proběhnout. Mgr. Maršálek zprostředkuje kontakt s organizací Natura, quo vadis?.
Diskuse: Bc. Pecánek, Ing. Maršálek, pí Vávrová, Mgr. Cabrnochová
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
V 16:40 odchod p. Plesníka.
4. Kampaň Den Země
Proběhla diskuse k možnému zapojení MČ Praha 10 do této kampaně. Oficiální Den Země je
22.4.
Diskuse: Bc. Pecánek, Ing. Maršálek, pí Vávrová, pí Bohatá, Mgr. Cabrnochová, pí Tsironisová,
Bc. Ing. Ridl, pí Peštová
Členové komise se shodli, že by bylo vhodné, aby MČ podpořila organizátory akcí ke Dni Země
formou sestavení kalendáře akcí.
- pí Vávrová sestaví výzvu pro organizátory
- pí Tsironisová zajistí obeslání základních a mateřských škol, jichž je MČ zřizovatelem
- osloveni budou i žadatelé o granty v oblasti environmentální
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.

Jednání KZP10 – MA21 bylo ukončeno v 17:00 hodin.
XXX

Mgr. Ivana Cabrnochová
předsedkyně KZP10-MA21

22. 2. 2017
Zapsala K. Vávrová, DiS.

