Zápis z jednání Komise PZMČ a MA21, 13.4.2015, 7:30- 9:00
Přítomni: K.Klímová. H.Moravcová, I.Juklová, M.Lupa, R.Stára, B.Stýblová, L.Tomsová,K. Trutnovská
Přítomni – hosté: A.Šefčíková, J.Šabatka, P. Uzel
Omluveni: ---

1. L.Tomsová podala informaci o probíhající kampani ke Dni Země konané 18.4. před ZŠ Ratibořická
a na školkové zahradě MŠ Chodovická..p. Juklová nabídla spolupráci ZO Seniorů jako pořadatelů
při akci. L.Tomsová s díky přijala.
2. Na jednání byl představen cyklokoordinátora HP Petr Uzel, kontakt pro záležitosti spojené
s cykloproblematikou Petr-Uzel@seznam.cz
http://www.cyklistesobe.cz/groups/20-p20
3. B.Stýblová se zmínila o možnosti vytvoření mikroregionu Střední Polabí s tím, že se touto
problematikou momentálně zabývá hornopočernická TOP09; L.Tomsová upozornila na existenci
MAS Střední Polabí.
4. Informační brožura HP:
– na komisi byl přivítán zástupce hornopočernického Klubu podnikatelů p. J.Šabatka;
– byl diskutován postup ve věci tvorby informační brožury HP a případná úloha Klubu podnikatelů
HP v této věci; p. Šabatka osloví členy Klubu podnikatelů a další podnikatele s nabídkou
spolupráce na této brožuře
– B. Stýblová předložila materiál, který na toto téma dle zadání z 9.3. vytvořila;
– byla ustanovena pracovní skupinu „BROŽURA“ (řídí B.Stýblová, přihlásili se H.Moravcová,
R.Stára, J.Šabatka, P.Uzel, K.Klímová);
– předběžný odhad nákladu brožury 5 000 ks
– byl stanoven termín završení projektu na 09/2015; termín dokončení podkladů k odsouhlasení
RMČ Praha 20 k jejich červnovému jednání (cca 20.6.); termín dokončení podkladů k tisku 31. 7.
2015
– pracovní skupina si stanovila termín 1. schůzky na 20. 4. od 8:00 v kanceláři paní starostky
– B. Stýblová bude podávat zprávu o postupu PS Komisi vždy na pravidelném jednání
5. Byl projednán materiál zaslaný v předstihu odborem výstavby ÚMČ – Deklarace podmínek
rozvoje MČ Praha 20 – bez připomínek a doplnění, oceňujeme aktivitu jeho tvůrců, zejm.
v bodech 6,9 a 10.
6. L.Tomsová informovala o akci Formanské slavnosti , která se bude konat 17.5. v areálu hotelu
Čertousy.
7. K.Klímová: na základě dosavadních zkušeností s investičními akcemi řešícími veřejný prostor
(konkrétně sportovní hala, úprava Nolčova parku a přírodní hřiště Jizbická) předložila k úvaze
otázku, v jaké fázi přípravy záměru je obecně vhodné dát občanům příležitost se do příprav
zapojit (vyjádřením názoru, návrhy); navrhla, že by bylo vhodné k tomuto přistoupit již ve fázi
zadání; o tomto tématu se rozvinula živá diskuze s rozdílnými názory.
Zapsala: L. Tomsová
Ověřila: K. Klímová

