
Zápis z jednání Komise PZMČ a MA21, 30.9.2015, 8:00- 9:00

Přítomni: K.Klímová. H.Moravcová, I.Juklová, M.Lupa, R.Stára (odešel dříve), B.Stýblová, L.Tomsová
Hosté: A.Šefčíková, P. Uzel
Omluveni: K. Trutnovská

1. L.Tomsová podala informaci o proběhlém Veřejném fóru 2015:

- zúčastnilo se 11 občanů dospělých, 16 dětí (žáci a studenti), členové samosprávy MČ a ÚMČ.
- 5 stolů, z nich jeden určen mládeži
- výsledky byly dány k potvrzení sociologickým průzkumem (500 respondentů, výsledky budou 

k dispozici do 12.10.)
- proběhl sběr dat pro tvorbu pocitové mapy – jednak přímo v průběhu VF, jednak v rámci výuky 

5. třídy ZŠ Spojenců (děti malovaly vlastní mapky na základě zjednodušeného zadání)

2. L.Tomsová podala informaci k připravované akci Počernice v pohybu:

- 3.10., 14-17 hod na atletickém oválu u FZŠ Chodovická:
- spolupracující organizace, disciplíny
- I.Juklová přislíbila spolupráci 4 seniorů – organizátorů, L.Tomsová s díky přijala
- v rámci odměn bude distribuována nová informační brožura HP

3. Příprava rozpočtu MČ pro 2016:

- L.Tomsová navrhla přidržet se zkušeností z minulého roku a vznést požadavek na prostředky 
pro krytí nákladů akcí přímo spojených s projektem ZMČ (kampaně) ve výši 50 000 Kč a 
prostředky pro krytí dotačního programu ZMČ taktéž ve výši 50 000 Kč; komise tento návrh 
přijala.

4.   L.Tomsová podala informaci ke konání kulatého stolu s tématem volnočasových aktivit v HP:

- 12.10. od 17 hod na Chvalském zámku
- budou k dispozici výsledky sociologického průzkumu – potvrzení témat vzešlých z VF 2015
- představení výsledné pocitové mapy HP

5.   Barbora Stýblová představila svůj návrh plánu distribuce nové info brožury HP:

- křest 15.10. v rámci oslav 110. výročí knihovny HP, od 18 hod na Chvalském zámku, 10 min 
ceremoniál, B.Stýblová zajistí „křestní“ vodu, H.Moravcová domluví s pí Beňovou, K. Klímová 
vyrobí do pondělí 5.10. plakátek k vylepení a předá L.Tomsové

- proběhla diskuze o nejvhodnějších místech/cestách distribuce brožury, otázka nákladovosti 
distribuce, B,Stýblová a K.Klímová vypracují tabulku distribuce s návrhem rozdělení výtisků, 
L.Tomsová rozešle e-mailem ostatním členům komise k připomínkování

6.   K.Klímová informovala o výši fin. prostředků získaných z prodeje inzerce v brožuře a navrhla jejich   
rozdělení: 

- prodalo se 25 inzertních míst á 2 000 Kč = 50 000,- 10 500,- Kč 21% DPH + 6 000,- Kč
sponzorský dar

- náklady: tisk 5 000,- Kč ks dle nabídky Fabián 31 595 Kč + 3 160,- Kč.10%DPH = 34 755,- Kč
- odvod DPH FÚ 6 364,- Kč 
- DPP pro grafičku Zuzanu Dejmkovou na 10 000 Kč (navýšení oproti nabídkové ceně komise 

zdůvodňuje navýšením prací vč. práce s fotografiemi, která nebyla součástí poptávky a 
nepředpokládaným množstvím korektur), 

- DPP pro redaktorku Barboru Stýblovou na 5 000 Kč (časová náročnost prací, zahrnuje úhradu
nákladů spojených se získáváním dat), zbývá 10 905 Kč, které navrhuje využít k navýšení 
nákladu brožury o 1 700 ks (předběžně ověřeno v Tiskárně Fabián); komise tento návrh un bloc 
jednohlasně podpořila.

Jednání příští komise se bude konat v úterý 27.10. 2015 od 8:00 v kanceláři paní starostky

Zapsala: L.Tomsová

Ověřila:   K.Klímová




