Zápis z jednání Komise PZMČ a MA21, 14.6 2017, 8:00 – 9:00
Přítomni: I.Juklová, K. Klímová, H. Moravcová, B.Stýblová
Tajemník: L. Tomsová
Omluveni: O. Hrubeš R. Stára, M. Škorpilová
Hosté: R. Tauer, P. Uzel,
1. L.Tomsová informovala o průběhu akcí konaných v druhé polovině května a začátku června:
 Formanské slavnost 21.5. akce proběhla úspěšně, osvědčila se nová spolupráce s Akademii
řemesel Zelený Pruh, v zahájené veřejné sbírce bylo vybráno na místě 9 976,-. Sbírka pokračuje
do 31.12.2017. Finanční dary je možné poukázat mimo hotovosti do kasiček na akcích MČ také
přímo na účet č. 3220287/0100, který byl pro tuto sbírku zřízen.
Bylo navrženo oslovit MŠ, ZŠ a NNZ zda by nechtěli výtěžek ze svých pořádaných bazárků poslat
do této sbírky k plnění úkolu se přihlásila K.Klímová
 Veřejné fórum 30.5. malá účast občanů, většina zúčastněných byla z řad mládeže. Je potřeba
diskuse na téma, jak na toto jednání získat více zájemců z řad „dospělých občanů“ Jaký je důvod
jejich nezájmu.
Prvních 10 zformulovaných a odhlasovaných problémů bylo zařazeno do ověřovací ankety ve
které bude možno hlasovat elektronickým způsobem přes internetovou aplikaci od organizace
D21
Komise navrhla umožnit také hlasování v papírové podobě, vytvořit samostatný leták, který by se
doručil všem občanům s aktivizujícím nadpisem.
 Udržitelná domácnost nejen na mateřské 1.6. kampaňová akce v rámci Evropského týdne
udržitelného rozvoje. Akce byla organizována ve spolupráci s RC MUM. Přes velmi dobré
obsahové zajištění a zajištění hlídacího koutku pro děti i tato akce měla menší návštěvnost než se
plánovalo
 S kolem bezpečně na prázdniny 5 – 6.6. kampaňové akce ke Dnům bez úrazu se zúčastnily ZŠ
Ratibořická, Stoliňská a FZŠ Chodovická. L.Tomsová poděkovala přítomným p.Tauerovi a P.
Uzlovi za operativní pomoc při řešení neúčasti Policie ČR na stanovišti na dopravním hřišti a
ostatní pomoci při organizaci této akce.
Z následné diskuse kolem účasti občanů na různých akcích pořádaných ÚMČ a dalšími
organizacemi vyplynul návrh komise vytvořit v rámci ÚMČ pracovní pozici koordinátora komunikace
s následující náplní práce:
-

propagace akcí pořádaných MČ a ostatními organizacemi směrem k občanům

-

spojka mezi ÚMČ a organizacemi

-

koordinace kampaní

2. L.Tomsová a p. Tauer informovali o připravené další akci v rámci kampaně SeberTo, která se bude konat
opět pod vedením A.Šefčíkové se žáky ZŠ Ratibořická společně s hlídkami MP 21.6. Letáčky, cedulky
na vesty a pamlsky zajistí L. Tomsová, vestičky K.Klímová
3. Dále byla diskutováno obsazení komise, kdy z důvodu změny pracovního poměru nebude docházet paní
M.Škorpilová. V této souvislosti vyzvala předsedkyně komise p. Klímová ostatní členy, aby si promysleli
do příštího jednání komise (září) návrhy osob, které by se mohli zapojit do činnosti komise.
4. Dále byla diskutována doba jednání komise. L. Tomsová navrhla, zda z důvodu změny pracovního
vytížení jednotlivých členů komise by nebylo vhodnější se scházet odpoledne např. v úterý.
5. Návrhy dalších jednání Komise jsou následující varianta I. pondělí odpoledne ve dnech 4.9.; 2.10.;
13.11.; 11.12 od 17:00 hod. v kanceláři paní starostky nebo II. varianta stejně jako doposud středy 6.9.;
4.10; 8.11; 6:12 od 8:00 v kanceláři paní starostky
Zapsala: Lenka Tomsová
Doplnila a ověřila: Karolína Klímová

