
Zápis z jednání Komise PZMČ a MA21, 31.8.2015, 8:00- 9:30

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

1. L. Tomsová podala informaci o proběhlé akci Den bez úrazů (červen 2015)

2. L. Tomsová podala informaci o stavu přípravy Veřejného fóra 2015:

- termín: 14. 9. 2015 od 16:30 na Chvalském zámku, leták
- u stolu „volnočasové aktivity“ garanti P. Uzel, K. Klímová
- výsledky budou tentokrát ověřeny nikoliv anketou, ale sociologickým průzkumem (500 
respondentů, nová kategorie: 10-17 let)
- v rámci akce proběhne tvorba POCITOVÉ MAPY HP (6 témat/problémů, bude též on-line 
přístupno na webu MČ, zpracování a vyhodnocení vč. dodání GIS podkladů zajistí pro MČ zdarma 
NSZM)

3. Dotační/grantové možnosti v tématech Zdravé město:

- poskytovatel MHMP – aktivity podporující zdraví obyvatel (průzkumy, opatření), žadatelem 
mohou být jen MČ, žádosti lze zdarma konzultovat na MHMP do konce listopadu, žádosti do 
200 tis Kč, realizace 2016

- MŽP, výzvy by měly přijít koncem 2015, realizace 2016, zaměřené na životní prostředí

4. Info brožura:

- 18 zadaných inzertních míst, podklady pro inzerci musí inzerenti dodat do 3.9. L. Tomsové, 
podklady zpracuje K. Klímová a dodá grafičce ve vhodné kvalitě do 6. 9., na schválení do 
RMČ stav rozpracovanosti ze dne 22. 7., B. Stýblová ověří vytížení tiskárny – termín dodání 
podkladů, L. Tomsová zjistí, jak se bude finančně vypořádávat (grafička, tiskárna), stále se 
ještě snažíme o splnění termínu k 14.9.

5. R. Stára vznesl dotaz, zdali by bylo možno zohlednit v „pocitové mapě“ také problém hluku/prašnosti: 

- L. Tomsová namítá, že tyto problémy jsou dobře známy a lokalizovány, „problémy“ řešené v 
pocitové mapě mají přinést nová zjištění; 

- p. Smolík zdůraznil nutnost jednotného a koordinovaného postupu vedení MC Praha 20 a 
všech dalších zainteresovaných subjektů ve věci řešení dopravních a dalších s dopravou 
spojených problémů HP; 

- A. Šefčíková přítomné seznámila s tím, že v průběhu října by v HP mohlo být zorganizováno 
setkání s ministrem dopravy p. Ťokem k otázce SOKP a dalších souvisejících problémů; K.
Klímová zdůraznila, že tato záležitost vyžaduje profesionální vedení již od počátku 
(vysvětlení problémů veřejnosti, vyjasnění priorit, získání veřejné podpory, nastavení 
komunikace, propagace, management/facilitace jednání atd. – důležitá kampaň)

6. P. Uzel navrhl založení nové tradice rodinného cyklistického závodu v HP, požádal o personální 
podporu, byl odkázán na komisi sportu a byla mu též přislíbena osobní podpora R. Stárou, K. Klímovou; 
1. ročník na podzim 2015, místo konání – v oblasti Chval

7. Kulatý stůl na téma „volnočasové aktivity“ se bude konat 12. 10. (MČ, veřejnost)

8. Z časových důvodů budou příštích jednání komise mimo pondělky út nebo st 

9. Do příštího jednání komise zašlou členové na e-mail Lenka_Tomsova@pocernice.cz náměty na 
možné projekty do žádostí o dotace (viz bod 3.) a ta následně přepošle všem členům

Příští jednání komise 30. 9. 2015 (pozor změna dne je to středa) od 8:00 hod v kanceláři paní starostky

Zapsala: L. Tomsová

Ověřila: K. Klímová




