Zápis z jednání Komise PZMČ a MA21, 20.1.2016, 8:00- 8:45
Přítomni: K.Klímová. H.Moravcová, L.Tomsová,
Hosté: A.Šefčíková, P. Uzel
Omluveni: K. Trutnovská, R.Stára, I.Juklová, M.Lupa, B.Stýblová

1. L.Tomsová informovala přítomné, že byly Radou MČ schváleny následující materiály:
- plán plnění závazků vyplývajících z našeho členství v NSZM ČR
- dotační pravidla pro projekty na podporu ZMČ a MA21 pro rok 2016
- plnění plánu zlepšování procesu místní Agendy 21 v roce 2015 a plán zlepšování procesu místní
Agendy pro 2016
2. L.Tomsová podala informaci o stavu projednávání projektového záměru, který bude zahrnovat
participativní financování realizace volnočasového prvku pro mládež a dospělé v prostředí ZŠ MČP20:
- P. Tomsová se zúčastnila jednání Žákovské rady ZŠ Ratibořická a Žákovského parlamentu FZŠ
Chodovická, kde projekt představila, záměr byl žáky přijat příznivě
- na ZŠ Stoliňská zařídí informovanost žáků vedení školy
- 18.4.budou žákovské projekty představeny Zastupitelstvu MČP20
- V měsíci květnu bude probíhat veřejné hlasování – výběr vítězného projektu pro realizaci v roce
2016
3. L.Tomsová informovala o chystané dotační výzvě MŽP ČR č.11/2015 v rámci Národního programu
Životní prostředí.
- bylo by pravděpodobně možné z těchto zdrojů zafinancovat ověřování kvality ovzduší v MČP20 ,
vč. případné návrhy na snížení zátěže obyvatel nadměrným hlukem a prachem. V rámci projektu
by se mohli zapojit i žáci ZŠ. Vzhledem k tomu, že MČ je podle hodnocení MA21 v kategorii C
můžeme žádat o podporu ve výši až 800 tisíc (80% uznatelných nákladů). Spoluúčast MČ by byla
max 200 tisíc.
L.Tomsová připraví projekt a předloží RMČ projednání návrhu na podání žádosti, která by se
musela podat do 8.2.2016. Doba trvání projektu je do března 2018.
4. L.Tomsová dále informovala o vyhlášené výzvě MPSV z OPZ(operační program zaměstnanost), který
má, být určen ke zkvalitnění práce úřadů. Minimální výše žádosti je 1 milion a max 5 milionů. Spoluúčast
MČ by byla 5%.Po konzultaci na MPSV MČ dostala odpověď, že by mohla tyto prostředky využít na
pořízení pasportů zeleně a ostatních majetků ve správě MČ a dalším vzdělávání úředníků.
GIS vrstvy by se doplnili do stávajícího informačního systému MISYS, který je využívaný v rámci ÚMČ.
Termín podávání žádosti je od 11.2.-14.4.2016. L.Tomsová připraví návrh projektu.
5. L.Tomsová předložila přítomným plán akcí ZMČ a MA21 pro 2016; uvedla detaily k organizaci oslav Dne
Země (18.4.) a Formanské slavnosti (15.5.), oproti programu 2015 rozšíření o koncert hudebníků ZUŠ ,
zapojení DDM představení řemesel L.Tomsová předběžně možnost projednávala s řediteli obou
organizací
6. K.Klímová oznámila již dříve avizovanou rezignaci K.Trutnovské na členství v Komisi ZMČ a MA21,
taktéž rezignaci M.Lupy – v obou případech z časových důvodů. Komise vzala na vědomí a děkuje
oběma kolegům za odvedenou práci.
Proběhla krátká diskuze o tom, kým by bylo vhodné Komisi doplnit v souladu s dobrou praxí NSZM –
L.Tomsová navrhla Bc.Martinu Škorpilovou (ZŠ Ratibořická), přítomní členové Komise jednohlasně
odsouhlasili. Dále H. Moravcová navrhla Ondřeje Hrubeše, tento návrh byl taktéž jednohlasně podpořen L.Tomsová jej osloví, konečné rozhodnutí o nominaci si Komise odsouhlasí e-mailem. Padl též návrh na
zapojení člena Městské policie do činnosti Komise.
L.Tomsová připraví po schválení ostatními členy komise návrh jmenování nových členů komise RMČ
7. Na příštím jednání Komise se budeme zabývat kampaní namířenou proti „psímu nepořádku“ (realizace
jaro 2016) – za tímto účelem bude přizván na jednání zástupce Městské policie (osloví paní starostka
H.Moravcová). Členové Komise si připraví podněty na organizaci kampaně a jednotlivé aktivity.
8. Na jednání přítomní byli také seznámeni s materiálem Dopravní hřiště Horní Počernice, ve kterém
jsou návrhy míst vhodných pro případnou realizaci vč. příkladů podobných hřišť už realizovaných.
Materiál připravil OVÚR a projednala RMČ. Komise dostala za úkol se vyjádřit, jakou velikost považuje za
vhodnou a vybrat 3 místa ,která považuje za nejvhodnější. L.Tomsová materiál projedná také s komisí
ŽP, komisí sportu, mládeže a volnočasových aktivit a komisí sportu. Termín do konce února
9. Další jednání Komise bylo navrženo na 10.2. 2015 od 8:00 v kanceláři paní starostky.
Zapsala: L.Tomsová, ověřila: K. Klímová

