
Zápis z jednání Komise PZMČ a MA21, 13,4,.2016, 7:30 – 9:15  
 
Přítomni: K.Klímová, L.Tomsová, B.Stýblová, M.Škorpilová, Ondřej Hrubeš, H.Moravcová, I.Juklová  
Omluveni: R.Stára 
Hosté: R. Tauer (přišel 8:45), Petr Uzel   
 
1. L.Tomsová informovala Komisi o stavu příprav na oslavy Dne Země v Horních Počernicích 

(16.4. 13-16 hod před ZŠ Ratibořická) 
 
2. O stavu příprav na akci Ukliďme Česko 16.4., 9-12 hod, sraz u koupaliště) informoval Ondřej 

Hrubý 
 
3. Komisi byly K.Klímovou krátce  představeny materiály ze semináře Dobrá radnice 2016 (Agora).  
 
4. Kampaň Boj proti psímu nepořádku,  I.etapa, zahájení 05/2016: 

- B. Stýblová představila svůj článek do HPZ 05/2016 – zahájení kampaně, budou doplněny 
údaje o názvech, financích, datech; 

- na ÚMČ bude nejpozději k 2.5. připraveno 50 ks A4 „cedulek“ k zapíchnutí, textový obsah 
řeší Alena Śefčíková s dětmi ZŠ, zápich OMH ÚMČ, k rozdávání ve sběrném dvoře HP, 
vyhotovení zajistí L.Tomsová; 

- v reakci na podněty občanů MČ doplní počet „psích“ košů (do 20 ks); 

- jednodenní akce smíšených hlídek městských strážníků a žáků ZŠ (název seberTO!, hlídky 
14-18 hod, 5 strážníků + možnost účasti kynologů  – zajistí R.Tauer, koord.schůzka 
A.Šefčíková+L.Tomsová+K.Klímová v út 19.4. 15 hod, R.Tauerovi viz e-mail); 

- do kampaně se připojují HP cyklisté (P.Uzel – nápisy na kolech). 
 
5. Dotační program k PZMČ 2016: 

- k ÚMČ Praha 20 bylo podáno 6 žádostí o příspěvek; 

- všechny žádosti vyhověly z hlediska žadatele, úplnosti a formální správnosti pravidlům 
Programu a byly postoupeny k hodnocení Komisi; 

- žádosti byly vyhodnoceny dle kritériií A-E a dle hodnoty váženého průměru součtu bodů 
určeno jejich pořadí, v jakém budou doporučeny RMČ ke schválení, Komise se poté shodla 
na návrhu částky k dotaci (záznam hodnocení viz samostatná příloha zápisu); 

- Komise pro PZMČ a MA21 doporučuje Radě MČ Praha 20 podpořit projekty 
v následujícím pořadí a výši částky: 

 
1. RC MUM, z.s. – Ekomum 2016 (8 000 Kč) 
2. ZŠ Ratibořická – Jedlé křoví aneb Babiččina spižírna (8 000 Kč) 
3. ZŠ Stoliňská – Ven z lavic (6 070 Kč) 
4. ZŠ Stoliňská – Táto, mámo, pojeď se mnou (19 645 Kč) 
5. ZO Včelaři, z.s. – Počernice v pohybu (3 600 Kč) 
6. ZŠ Chodovická – Sportovní odpoledne v rámci Týdne zdraví 2016 (4 685 Kč) 

 
6. Formulace stanoviska Komise k budování dopravního hřiště v H.P se odkládá na příští jednání. 
 

7. Další jednání Komise je 11.5. od 8:00 v kanceláři paní starostky. 

 

Zapsala: Karolína Klímová 

Ověřila: Lenka Tomsová 


