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ZÁPIS Z 9. JEDNÁNÍ
KOMISE PRO ZDRAVOU PRAHU 10 A MÍSTNÍ AGENDU 21 (KZP10-MA21)

konaného dne 2. 5. 2018
v radničním salonku, ÚMČ Praha 10
Přítomni: dle prezenční listiny

Předsedkyně komise Mgr. Cabrnochová přivítala přítomné a nechala hlasovat o přítomnosti
pí Křesinové, zástup za pí Druhanovou, a to s právem hlasovacím.
Schváleno
(10/0/0)
Následně Mgr. Cabrnochová navrhla program jednání komise:
1.
2.
3.
4.
5.

Změny v personálním složení KZP10-MA21
Informace k projektu Moje stopa
Informace k Fóru Zdravé Prahy 10 a ověřovací anketě ke stanovení 10P
Plnění Plánu zlepšování - aktivity ke Dni dětí, pocitová mapa
Různé

Tento program byl jednomyslně schválen.
(11/0/0)
XXX
1. Změny v personálním složení KZP10-MA21
Mgr. Cabrnochová informovala o změnách v personálním složení komise.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
2. Informace k projektu Moje stopa
K tomuto bodu obdrželi členové komise elektronickou poštou výsledky hlasování ve
3. ročníku participativního rozpočtu. Mgr. Cabrnochová požádala přítomné o vyjádření
k podnětu p. Moravce, autora návrhu „Stůl v parku“, týkajícího se úspory v realizaci tohoto
návrhu ve prospěch realizace návrhu „Lavičky s výhledem na sídlišti Skalka“, který
v hlasování obdržel o jeden hlas méně a neumístil se mezi vítěznými projekty.
Diskuse: JUDr. Ledl, pí Peštová, Bc. Pecánek, Mgr. Peerová, Mgr. Cabrnochová,
pí Vávrová, DiS., Bc. Ing. Ridl
KZP10-MA21
doporučuje
přihlášení návrhu „Lavičky s výhledem na sídlišti Skalka“ do zásobníku projektů
(11/0/0)
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3. Informace k Fóru Zdravé Prahy 10 a ověřovací anketě ke stanovení 10P
Mgr. Cabrnochová informovala členy komise o průběhu Fóra Zdravé Prahy 10, které se
konalo dne 16.4.2018 a otevřené ověřovací anketě. Anketa probíhá od 2.5. do 31.5.2018
a to elektronicky i prostřednictvím papírových hlasovacích lístků. O jejích výsledcích bude
komise informována na dalším jednání.
Diskuse: pí Křesinová, pí Vávrová, DiS., p. Strnad, pí Peštová, Ing. Maršálek
4. Plnění Plánu zlepšování - aktivity ke Dni dětí, pocitová mapa
Členům komise byla rozeslána nabídka NSZM ke zpracování pocitové mapy. Členové komise
souhlasí s využitím této nabídky, a to včetně elektronické verze. Sběr dat ke zpracování
bude probíhat v rámci Sportovního veletrhu, který se bude konat 16.9.2018.
Diskuse: --5. Různé
pí Peštová informovala o přípravách Dne dětí
pí Vávrová, DiS., informovala o nabídce seminářů Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr.
Tato nabídka bude předána ředitelům ZŠ k výběru vhodného semináře pro pedagogy, seminář
proběhne v září 2018.
Jednání KZP10 – MA21 bylo ukončeno v 17:55 hodin.
XXX

Mgr. Ivana Cabrnochová
předsedkyně KZP10-MA21

7. 5. 2018
Zapsala K. Vávrová, DiS.

