
Zápis z jednání Komise PZMČ a MA21, 16.12. 2015, 9:00- 10:00

Přítomni: K.Klímová, I.Juklová, H.Moravcová, L.Tomsová, , B.Stýblová,
Hosté: P. Uzel
Omluveni: M. Lupa, K. Trutnovská, R.Stára, 

1. L.Tomsová podala informaci o výsledku jednání s řediteli ZŠ Stoliňská, Ratibořická a FZŠ Chodovická o
projektovém záměru na podporu zdraví, který bude zahrnovat participativní financování realizace 
volnočasového prvku pro mládež a dospělé v prostředí ZŠ MČP20. MČ požádá o příspěvek na jeho 
realizaci v rámci dotační výzvy hl.m.Prahy na podporu zdraví v roce 2016. 

Ve všech třech školách byl návrh přijat kladně. ZŠ Ratibořická uskuteční elektronické hlasování o 
projektu za pomoci platformy od společnosti D2.1. tato možnost koordinátorkou předběžně se 
společností projednána. Koordinátorka L.Tomsová se zúčastní jednání lednové žákovské rady v ZŠ 
Ratibořická a žákovského parlamentu v FZŠ Chodovická, kde osobně žákům objasní záměr projektu.

Program akce „Počernice v pohybu“ pořádané jako vyvrcholení celoročního projektu na podporu zdraví 
bude doplněn o soutěže  a aktivity určené seniorům.

2. Bylo projednáno zpracované plnění Plánu zlepšování procesu místní Agendy 2015 a návrh Plánu 
zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2016. Po doplnění byly oba materiály schváleny a bylo 
uloženo koordinátorce L. Tomsové zpracovat návrh na projednání v RMČ, který p. starostka Moravcová 
předloží k projednání

termín: jednání RMČ 7. 1. 2016

3. Byla diskutována doplněná/opravená  pravidla poskytování účelové neinvestiční dotace(příspěvku) 
z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 pro rok 
2016

Opravy spočívají v aktualizaci časového harmonogramu. Doplnění pravidel se týká povinnosti 
popularizace realizovaného projektu a formuláře hodnotícího realizovaný projekt. Formulář vychází 
z formuláře Dobré praxe, používaného v rámci NSZM ČR

Bylo uloženo koordinátorce L. Tomsové zpracovat návrh na projednání v RMČ, který p. starostka 
Moravcová předloží k projednání

termín: jednání RMČ 7.1.2016

Koordinátorka informovala přítomné dále o:

4. Zařazení třech akcí pořádaných v rámci PZMČ a MA21 do soutěže Počernický jezdec. Jsou to 
Oslavy Dne Země, Formanské slavnosti a Počernice v pohybu.

5. Vypsané výzvě z MMR na podporu cestovního ruchu

Úkol pro cyklokoordinátora P.Uzla navrhnout možnosti využití pro doplnění vybavení cyklostezek, 
informační tabule, cyklostojany…

6. O prezentaci MČ Praha 20 na celorepublikové konferenci NSZM ČR prostřednictvím p. starostky 
Moravcové a koordinátorky L.Tomsové

Termíny jednání komise na 1.poletí 2016 vždy od 8:00 v kanceláři paní starostky

                                                                 20.1.; 10.2.; 9.3.; 13.4.; 11.5.; 22.6 2016

Zapsala: L.Tomsová, ověřila:   K. Klímová




