
Zápis z jednání Komise PZMČ a MA21, 11.5.2015, 7:30- 9:00  

 
Přítomni: K.Klímová. H.Moravcová, I.Juklová, , R.Stára, B.Stýblová,  L.Tomsová 
Přítomni – hosté: A.Šefčíková,  P. Uzel 
Omluveni: M.Lupa, K. Trutnovská 

1. L.Tomsová podala informaci o organizaci 1.ročníku akce Počernické formanské slavnosti , 
17.5. v hotelu Čertousy, p. Juklová přislíbila spolupráci ZO Seniorů při této a červnové akci. 
S kolem bezpečně na prázdniny, L.Tomsová s díky přijala. 

2. Program pro poskytování účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit 
v rámci projektu ZMČ a MA21 – hodnocení žádostí dle schválených Pravidel: 

– bylo přijato 7 dotačních žádostí 

– L.Tomsová informovala, že žadatelé splnili kritéria dle bodu 1) příl.2 Pravidel a všechny žádosti 
byly úplné a formálně správné ve smyslu bodu 2) příl.2 Pravidel – pro další období je nutno 
upravit nároky na přílohy dle nové praxe vycházející z NOZ  

– celková částka žádostí na dotaci z Programu dosáhla výše 73 946 Kč – posuzováním rozpočtů 
jednotlivých projektů se zřetelem na reálnost rozpočtu a celkovou proveditelnost se Komise 
shodla na krácení částek doporučených k podpoře, ve všech případech za podmínky dodržení 
rozsahu projektu 

– obsahové hodnocení projektů provedli pouze řádní členové komise PZMČ a MA21 dle bodu 3) 
příl.2 Pravidel (K,Klímová se zdržela hodnocení u projektů SRPMŠ Chodovická a RC MUM, 
B.Stýblová se zdržela hodnocení u projektů SRPMŠ Chodovická) – pro každé kritérium (kromě D) 
byl stanoven průměr bodového hodnocení všech hodnotitelů, dle hodnoty bodového součtu všech 
kritérií (kromě D) bylo stanoveno pořadí projektů doporučených ke schválení RMČ Praha 20 

– projekty vč. výše částky doporučené k podpoře v pořadí doporučeném ke schválení: 

1. ZŠ Ratibořická (trvalkový záhon) 15 000 Kč 
2. SRPMŠ Chodovická (lesní týden) 4 250 Kč 
3. ZŠ Stoliňská (sportovní den) 9 650 Kč 
4. ZO Včelaři (prezentace včelařství v rámci kampaně Dny zdraví 2015) 2 250 Kč 
5. ZŠ Stoliňská (cyklistické dovednosti) 6 850 Kč 
6. ZŠ a MŠ Spojenců (zdravé stravování v rámci kampaně Dny zdraví 2015) 5 000 Kč 
7. RC MUM (StartEKOMUM - 3 ekovýchovné akce pro veřejnost) 7 000 Kč 

Úkol: L. Tomsová připraví materiál k projednání přidělení dotací na  RMČ 26.5.2015 a ZMČ  15.6.  
         2015 

  
Zápis z jednání pracovní skupiny BROŽURA při Komisi PZMČ a MA21, 12.5.2015, 7:30- 
9:00  

 
Přítomni: K.Klímová. H.Moravcová, I.Juklová, , R.Stára, B.Stýblová,  L.Tomsová 
Přítomni – hosté: A.Šefčíková, J.Šabatka, P. Uzel 
Omluveni: M.Lupa, K. Trutnovská 

 

1. Informační brožura HP: 

– na základě tiskárnami dodaných vzorků papíru pracovní skupina BROŽURA (všichni přítomní) 
hlasováním rozhodla o provedení brožury: var B-obálka bezdřevý ofset 190 g /vnitřek bezdřevý 
ofset 80 g (ekologicky šetrné řešení, v textu zdůrazníme, osvěta – výchovný přesah) převahou 5 
hlasů 

– na základě provedené poptávky tisku pracovní skupina BROŽURA (všichni přítomní)  hlasováním 
rozhodla o dodavateli tisku: V.Fabián, s.r.o., Horní Počernice jednohlasně, cena tisku dle nabídky 
ve zvolené variantě v nákladu 5 000 ks: 24 950 Kč vč.DPH 



– na základě provedené poptávky grafických návrhů řešení brožury (nabídky podaly:Dana Skalická 
-doporučila Printea, Zuzana Dejmková, Studio66) pracovní skupina BROŽURA (všichni přítomní) 
rozhodla o dodavateli grafických prací: Zuzana Dejmková převahou 6 hlasů 

– pracovní skupina diskutovala textovou náplň brožury 

– byl stanoven další termín pracovního jednání skupiny na út 26.5. 7:30 v kanceláři paní starostky 
s tím, že bude k dispozici předem mailově projednaný  text k předání grafičce 

      Úkol: L. Tomsová připraví příspěvek do HPZ – výzvu hornopočernickým podnikatelům s nabídkou  

     možnosti inzerce své firmy v připravované brožuře. 

 

Zapsala: L. Tomsová 

Ověřila: K. Klímová 


