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ZÁPIS ZE 7. JEDNÁNÍ
KOMISE PRO ZDRAVOU PRAHU 10 A MÍSTNÍ AGENDU 21 (KZP10-MA21)
konaného dne 29. 11. 2017
v zas. místnosti 411a, ÚMČ Praha 10
Přítomni: dle prezenční listiny

Předsedkyně komise Mgr. Cabrnochová přivítala přítomné a nechala hlasovat o přítomnosti pí
Čepelkové, zástup za pí Druhanovou, a to s právem hlasovacím.
Schváleno
(9/0/0)
Následně Mgr. Cabrnochová navrhla program jednání komise:
1.
2.
3.
4.
5.

Informace o možné spolupráci s FNKV
Plán zlepšování – vyhodnocení za rok 2017 / návrh Plánu zlepšování 2018
Informace o indexu participace
Informace o plnění kritérií MA21
Různé

Tento program byl jednomyslně schválen.
(10/0/0)

XXX

1. Spolupráce s FNKV
K tomuto bodu byla přizvána PhDr. Renáta Borovcová, vrchní sestra neurologické kliniky,
která přítomným odprezentovala preventivní program FNKV „ Desatero pro zdraví“.
Diskuse: p. Plesník, PhDr. Borovcová, pí Peštová, Mgr. Cabrnochová, pí Čepelková,
Bc. Ing. Ridl, p. Frýdl, p. Strnad
Vzhledem k tomu, že MČ Praha 10 hodlá v rámci programu Zdravá Praha 10 a MA21 co
nejvíce podporovat zdravotní osvětu svých obyvatel, navrhla Mgr. Cabrnochová, aby byla
s FNKV uzavřena oficiální spolupráce (např. formou memoranda o spolupráci) a do
prezentovaného programu byla zapojena co nejširší veřejnost.
KZP10-MA21
souhlasí
s navrženou formou spolupráce s FNKV
(10/0/0)
2. Plán zlepšování – vyhodnocení za rok 2017 / návrh Plánu zlepšování 2018
K tomuto bodu obdrželi členové komise elektronickou poštou koncepty dokumentů.
Diskuse: Bc. Zákorová, pí Vávrová, DiS., pí Čepelková, Mgr. Cabrnochová, pí Peštová,
p. Strnad, JUDr. Ledl, p. Frýdl
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K vyhodnocení PZ 2017 nebyly žádné připomínky.
K návrhu PZ 2018 bylo otevřeno téma absence tištěných novin městské části – pro občany,
kteří nedisponují internetem, by bylo vhodné vydávat alespoň tištěný občasník.
Dále byli členové komise Mgr. Cabrnochovou požádáni o náměty a připomínky, finální
návrh plánu bude projednán na příštím jednání komise.
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení.
V 18:05 odchod Bc. Ing. Ridla.
3. Informace o indexu participace
Mgr. Cabrnochová informovala členy komise o INDEXu PARTICIPACE 101 největších měst
ČR a městských částí nad 10 tisíc obyvatel dle zapojení veřejnosti do participativních
procesů, zpracovaném společností Demokracie 2.1, v němž se MČ Praha 10 umístila na
prvním místě.
Diskuse: Bc. Zákorová
4. Informace o plnění kritérií MA21
pí Vávrová, DiS., informovala o stavu plnění kritérií MA 21 – důkazy o plnění byly v termínu
dodány do databáze cenia tak, aby bylo dosaženo postupu do kategorie „C“. V předběžném
hodnocení obdržela MČ Praha 10 uznání příkladu dobré praxe za realizaci participativního
rozpočtu. Výsledek celkového hodnocení bude znám v průběhu ledna 2018.
Diskuse: --5. Různé
Mgr. Cabrnochová informovala členy komise o plánovaném setkání zástupců hlavních měst
Visegradské 4 k participativnímu rozpočtu.
pí Vávrová, DiS., informovala členy komise o úspěchu školního parlamentu ZŠ Kodaňská,
který se po vítězství ve 2. ročníku projektu Moje stopa zúčastnil se svým projektem na
vybudování workoutového hřiště v Heroldových sadech přihlásil do celorepublikové
soutěže „Školy pro demokracii“ o nejinspirativnější žákovský projekt, v němž se umístil na
3. místě.
Jednání KZP10 – MA21 bylo ukončeno v 18:25 hodin.
XXX
Mgr. Ivana Cabrnochová
předsedkyně KZP10-MA21
6. 12. 2017
Zapsala K. Vávrová, DiS.

