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ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ
KOMISE PRO ZDRAVOU PRAHU 10 A MÍSTNÍ AGENDU 21 (KZP10-MA21)
konaného dne 8. 1. 2018
radniční salonek, ÚMČ Praha 10
Přítomni: dle prezenční listiny

Předsedkyně komise Mgr. Cabrnochová přivítala přítomné a nechala hlasovat o přítomnosti
politického garanta a koordinátora MA21 MČ Praha 15 p. M. Ducka a pí M. Mrázkové na
jednání komise.
Schváleno
(10/0/0)
Následně nechala Mgr. Cabrnochová hlasovat o účasti pí Křesinové jako zástupu za
pí Druhanovou (ZO Svazu důchodců), a to s právem hlasovacím.
Schváleno
(10/0/0)
Dále Mgr. Cabrnochová navrhla program jednání komise:
1. Schválení návrhu Plánu zlepšování
2. Vyjádření KZP10MA21 ke změně pravidel hlasování v projektu Moje stopa
3. Různé
Tento program byl jednomyslně schválen.
(11/0/0)

XXX

1. Schválení návrhu Plánu zlepšování programu Zdravá Praha 10 pro rok 2018
K tomuto bodu obdrželi členové komise elektronickou poštou koncept dokumentu.
Diskuse: Mgr. Zoufalík, pí Bohatá, pí Peštová, Mgr. Cabrnochová, Ing. Buchtová,
pí Křesinová, Bc. Ing. Ridl, p. Ducko, p. Strnad, Ing. Lojík, Bc. Pecánek
Na základě připomínek z diskuse byl návrh PZPZP10 upraven v bodech 1, 10 a 11 s tím, že
při plánování osvětových kampaní bude v tomto roce více využito stávajících akcí MČ
Praha 10 (Den dětí a Sportovní veletrh) a spolupráce s MP Praha 10 a FNKV.
KZP10-MA21
souhlasí
s návrhem Plánu zlepšování programu Zdravá Praha 10 pro rok 2018
(11/0/0)
Návrh plánu je přílohou tohoto zápisu a bude předložen ke schválení RMČ Praha 10.
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Dále byla opět diskutována propagace programu Zdravá Praha 10 a dalších aktivit radnice.
KZP10-MA21
doporučuje
RMČ Praha 10 na základě potřeb obyvatel MČ Praha 10 rozšířit komunikační nástroje o
tištěné periodikum
(11/0/0)
2. Vyjádření KZP10MA21 ke změně pravidel hlasování v projektu Moje stopa
Na základě technické analýzy 3. ročníku projektu Moje stopa došlo ke stavu, kdy celkový
finanční objem předpokládaných návrhů v kategorii "malé" (tedy s náklady do půl milionu
korun), pro niž jsou z celkového rozpočtu vyčleněny 2 000 000 Kč, je ve výši pouze
1 603 000 Kč. Proběhla diskuse, jak na tuto situaci zareagovat změnou pravidel před
veřejným hlasováním, a to změnou výše částky, vyhrazené pro realizaci „malých“ projektů
tak, aby byla zachována soutěž mezi projekty v kategorii „malé projekty“ a rovnoměrná
proporční finanční dotace na malé i velké projekty a se zachováním co nejvyšší možnosti
zvítězit, co největšímu počtu projektů v obou kategoriích.
Diskuse: Mgr. Zoufalík, pí Vávrová, DiS., Mgr. Cabrnochová, Bc. Pecánek, pí Bohatá,
pí Peštová, Ing. Buchtová, pí Křesinová, Bc. Ing. Ridl, p. Strnad, Ing. Lojík
KZP10-MA21
doporučuje
upravit pravidla pro hlasování k návrhům podaným do 3. ročníku projektu Moje stopa:
pro kategorii „malé“ projekty vyčlenit částku 1 000 000 Kč
pro kategorii „velké“ projekty vyčlenit částku 4 000 000 Kč
(11/0/0)
Návrh změny pravidel bude předložen ke schválení RMČ a ZMČ Praha 10.
3. Různé
---

Jednání KZP10 – MA21 bylo ukončeno v 18:35 hodin.
XXX
Mgr. Ivana Cabrnochová
předsedkyně KZP10-MA21
15. 1. 2018
Zapsala K. Vávrová, DiS.

P10-006442/2018

P10-006442/2018

Příloha č. 1

NÁVRH PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ
PROGRAMU ZDRAVÁ PRAHA 10 – MÍSTNÍ AGENDA 21 (PZP10 – MA 21)
PRO ROK 2018
A – teoretická část
1) Plnění kritérií MA 21
MČ Praha 10 si klade za cíl plnit kritéria MA21 tak, aby byla udržena kategorie C
Termín 10/2018
Provede: KZP10-MA21, koordinátor
Výstup: udělení kategorie C v Databázi MA 21
2) Plnění a aktualizace Komunitního plánu Zdravé Prahy 10 (KPZP10)
Na základě výstupu z ověřovací ankety k identifikaci největších problémů Prahy 10 bude zpracován
návrh KPZP10 (se zapracováním výstupů z dalších plánovacích akcí)
Termín: 5/2018
Provede: koordinátor
Výstup: návrh KPZP10, usnesení RMČ/ZMČ
3) Aktualizace DataPlánu NSZM
V návaznosti na bod 2 bude aktualizována databáze DataPlán
Termín: 5/2018
Provede: koordinátor
Výstup: Aktualizovaný profil MČ Praha 10 v DataPlánu (https://www.dataplan.info/)
4) Propagace PZP10 – MA 21
Jde o vytvoření kontinuálního systému sběru a přenosu informací mezi úřadem (městskou částí)
a veřejností. Využity budou internetové stránky MČ, zajištění umístění informací v tiskovinách, kde
se objeví informace o PZP10 – MA 21 a především informace o realizovaných krocích, projektech,
akcích a jiných aktivitách.
Termín: průběžně
Provede: koordinátor, tiskové odd.
Výstup: aktualizovaná sekce na webu PZP10 – MA 21, aktualizace webu min. 1x měsíčně (TZ,
články, fotodokumentace z akcí)
5) Akreditované vzdělávání koordinátora / politického garanta
Jde o průběžné vzdělávání koordinátora a zvyšování jeho kvalifikace (škola Zdravých měst)
Termín: průběžně
Provede: koordinátor, politický garant
Výstup: doklad o absolvovaném vzdělávání
6) Hodnotící zpráva o realizaci PZP10 - MA 21 za rok 2018
Jde o zhodnocení úspěšnosti realizace PZP10 – MA 21 v roce 2018 a zpracování Plánu zlepšování
na rok 2019
Termín: 12/2018 – 1/2019
Provede: KZP10-MA21, koordinátor
Výstup: Hodnotící zpráva, usnesení RMČ / ZMČ
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B – praktická část
7)

Fórum Zdravé městské části

Ve spolupráci s kanceláří NSZM bude uspořádáno veřejné setkání u tematických stolů
k identifikaci nevětších problémů městské části z pohledu jejích občanů.
Termín: 3/2018
Provede: KZP10-MA21, koordinátor, tiskové odd.
Výstup: pozvánkový leták, prezenční listina, fotodokumentace, TZ, seznam problémů

8) Ověřovací anketa 10P
Prostřednictvím veřejného hlasování bude z problémů, identifikovaných na Fóru, vybráno 10P.
Tento výstup poslouží k tvorbě Komunitního plánu Zdravé Prahy 10
Termín: 5/2018
Provede: KZP10-MA21, koordinátor, politický garant
Výstup: vzor hlasovacího lístku, seznam 10P, usnesení RMČ a ZMČ

9) Vzdělávací akce na téma MA21 a udržitelný rozvoj
V rámci plnění kritérií MA21 uspořádá městská část akreditovaný seminář na téma MA21 a UR pro
úředníky a členy ZMČ
Termín: do 10/2018
Provede: KZP10-MA21, koordinátor
Výstup: pozvánkový leták, prezenční listina, fotodokumentace

10) Akce se zapojením veřejnosti do rozvoje MČ Praha 10
Realizace min. 2 veřejných plánovacích setkání v rámci rozvoje MČ
Termín: průběžně
Provede: koordinátor, KZP10-MA21, OŽD
Výstup: prezenční listiny, fotodokumentace, zprávy z veřejných setkání, TZ
11) Osvětové kampaně
Městská část uspořádá min. 2 osvětové akce – Den Země, Dny zdraví, atd. např.
https://www.zdravamesta.cz/cz/harmonogram
V rámci těchto akcí městská část vytvoří prostor pro mezisektorovou spolupráci a podpoří ji.
Termín: průběžně
Provede: KZP10-MA21, koordinátor, tiskové odd., OŠK, OKP, OŽD
Výstup: fotodokumentace, TZ

12) Ostatní akce
Dle možností lze v průběhu roku 2018 realizovat a do Programu Zdravá Praha 10 a místní
Agenda 21 zahrnout i další akce se zaměřením na podporu zdraví a udržitelného rozvoje. Důraz
bude kladen na podporu mezisektorové spolupráce.

