
Zápis z jednání Komise PZMČ a MA21, 9.3.2015, 7:30- 9:00

Přítomni: K.Klímová.L.Tomsová, H.Moravcová, B.Stýblová, I.Juklová, M.Lupa (přišel 7:55)
Přítomni – hosté: J.Stibor, M.Bártová, O.Hrubeš, D.Krušina
Omluveni: K.Trutnovská, R.Stára

1. hlasování o účasti hostů na jednání Komise: jednohlasně schváleno, jejich představení, zásady 
práce s materiály Komise 

2. info o plnění úkolů z minulého jednání, doplnění k info textu zaslaného mailem 6.3. (L.Tomsová):

- Pravidla pro poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu  MČ Praha 20 
na  podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 – schváleno RMČ, 
vyhlášeno, zveřejněno na www.pocernice.cz, www.zdravehornipocernice.cz, HPZ, posláno e-
mailem na příspěvkovým organizacím, spolkům, církevním organizacím

- seminář sdílení dobré praxe Litoměřic, prezentace 
http://zdravehornipocernice.cz/?page_id=1260

3. O.Hrubeš - seznámení s akcí Ukliďme Česko (ukliďme si Horní Počernice):

- čas: 18.4 , 8-13 hod, místo: nad Biofaktory (horní část Robotnice, zrušená zahrádkářská kolonie), 
odvoz odpadu zajistí OMH, zapojit se je možné kdykoliv v průběhu dopoledne
https://www.facebook.com/groups/392102174291712/
- propagace: L.Tomsová zajistí vyvěšení letáku od p. O.Hrubeše na webových stránkách a na 
vývěskách MČ, HPZ v sekci Zdravá městská část, pí.Juklová seznámí seniory, K.Klímová v MŠ 
Chodovická 
- pí. Juklová: námět na další místo k úklidu – cestička od prodejny LIDL k zastávce autobusu
- J.Stibor: možno při této příležitosti sbírat náměty např. na umístění mobiliáře (košů na odpadky)
- O.Hrubeš: měl dotaz na umístění koše na odpadky v horní části Robotnice. Paní starostka 
H.Moravcová: vysvětlila, že na pozemky, které nejsou ve správě MČ, nemůžeme umisťovat koše 
nebo popelnice

4. Den Země 2015 (info o stavu zajištění akce - L.Tomsová): 

- příprava programu ZŠ zůstává, navíc zajištěna účast p. Brázdové se psy, záchranná zvířecí 
stanice ČSOP, klub seniorů HoPo, Neposeda; 11. 3. schůzka u pí. místostarostky E. Březinové –
upřesnění náplně programů jednotlivých stanovišť zajišťovaných školami

5. nový IS MČ:

- info H.Moravcová: byl získán grant, termín ukončení projektu 30.9.2015, do 16. března musí být 
hotova zadávací dokumentace pro výběr dodavatele (řeší radní p. P.Herian). Dále informovala, že 
je plánováno zasílání informačních SMS občanům po modernizaci ústředny ÚMČ. Modernizace je 
zahrnuta v rozpočtu MČ na letošní rok

- D.Krušina: Od Komise PZMČ a občanů potřebujeme vědět, co od nového IS očekávají /potřebují, 
jedná se v této chvíli zejména o základní technická řešení.

- K. Klímová a M. Bártová  vytvoří tabulku s náměty, které byly diskutovány, a jejich zdůvodnění, 
která bude poslána členům komise  a hostům k doplnění, termín so 14.3. na emailovou adresu 
zdravehornipocernice@seznam.cz

6. informační brožura HP:

- spolupráce s HP podnikateli - L.Tomsová a R.Stára oslovili vedení  počernického Klubu
podnikatelů s možností spolupráce na její tvorbě, nápad měl příznivý ohlas, do jednání Komise 



13.4. nutno vyřešit rozsah, členění, podobu a finanční rozvahu. Na jednání této komise budou 
přizváni p. Šabatka a p.Ing. Smolík z vedení Klubu podnikatelů
- B.Stýblová představila návrh této brožury: formát A5, celobarevná, cca 20 str.; členění: geografie 
HP, historie, zajímavosti (kulturní, sport, přírodní), dostupnost –doprava, okolí blízké i vzdálenější 
(turistické východisko), cykloturistika, specifika HP (cirkusová, divadelní tradice, divadlo v přírodě, 
vzpomínka na V.Havla, pověst o pískovcových skalách), čím se můžeme chlubit (školy, spolky), 
propagace firem (max.4 str., velmi základní info); B. Stýblová zpracuje návrh textů k připomínkování 
do 13.3.
- nutno zajistit, aby měli všichni potenciální zájemci z řad podnikatelů působících v MČ možnost se 
na vydání brožury podílet (výměnou za propagaci firmy)

7. zpráva ÚMČ o poskytování informací dle zák.106/1999 Sb. v roce 2014:

- uveřejněna http://www.pocernice.cz/userfiles-sync/tremlovak/vyrocni-zprava-2014-s-opravou.pdf
- celkem 22 žádostí, 3 byly zamítnuty
- tajemnice ÚMČ A.Naidrová připravuje směrnici o poskytování informací podle tohoto zákona
- H.Moravcová: V rámci nového IS budou zveřejňovány všechny smlouvy (bez uvedení informací
chráněných zákonem na ochranu osobních údajů) uzavřené MČ

8. akční plán SP 2015/2016:

- z časových důvodů přesunuto projednání akčního plánu SP 2015/16 na po 16.3. 7:00, suterén 
budovy ÚMČ jako obvykle; členům Komise  a hostům bude znovu zaslána tabulka s prvními 
náměty, je třeba doplnit a zabývat se již konkrétními návrhy a jejich zdůvodněním!, výsledek 
bude předán skupině Strategický plán do 30.3.

Zapsala: L. Tomsová

Ověřila: K. Klímová




