
Zápis z jednání Komise PZMČ a MA21, 21,9.2016, 8:00 – 9:00  

 

Přítomni: K.Klímová, Ondřej Hrubeš, B.Stýblová, M.Škorpilová, L.Tomsová, 

Omluveni: R.Stára, H.Moravcová, I.Juklová 

Hosté: H.Čížková A.Šefčíková, R. Tauer, Petr Uzel,  

 

1. Komise diskutovala o proběhlém Veřejném fóru-10 P 2016: 

 účast 78 lidí (vč. ÚMČ, samosprávy) 

 pro příště je třeba označit jednotlivé tematické stoly stojatými nápisy (lepší orientace 
účastníků) 

 jednání bylo v malém prostoru velmi hlučné – bylo by možné napříště využít i prostor 
přilehlého salonku? 

 někteří účastníci si stěžovali, že nebyl prostor na zpětnou vazbu k prezentaci plnění opatření 
VŘ P-10 2015 – příští rok bude umožněno formou zápisového archu zaznamenávat k ní 
názory a doplňující návrhy 

 jednotliví garanti musí více hlídat, aby se diskuze a návrhy týkaly jednotlivých témat stolu 

 nejvíce se osvědčila osobní propagace a pozvání akce a internetové a FB pozvání – zařadit 
příště také jako FB událost. 

 L.Tomsová informovala, že byl vylepšen systém potvrzovací ankety tak, aby nemohlo být 
hlasováno automatem. Je realizována ve spolupráci s organizaci D21. V hlasování je 
umožněno dávat až 3 + a 1 – hlas (ten až po udělení 1 mínusového hlasu). 

 Komise se jednomyslně shodla, že MČ Praha 20 postrádá odborníka na komunikaci, který by 
se obracel jak k občanům, tak i vně MČ, a vytvářel její pozitivní obraz. Doporučuje proto 
RMČ, aby zvážila vytvoření nového pracovního místa s touto pracovní náplní. B. 
Stýblová uvedla, že by bylo vhodné, kdyby tento člověk nebyl občanem MČ Praha 20; 
K.Klímová a někteří další přítomní tento názor oponovali.  

2. L.Tomsová informovala Komisi o stavu příprav na akci HORNÍ POČERNICE V POHYBU 
(1.10.2016, 14-17 hod, sportovní areál FZŠ Chodovická): 

 přípravy podle plánu, florbalový tým slaví 10 let existence (exhibiční zápas), Ugova šťáva, 
ZO včelaři, Amedica, ČČK Praha 9 

3. Diskutovalo se o dobrovolných hasičích v H.P. – je možné  ze strany ÚMČ či samosprávy nějak 
podpořit v rozvoji? (náboru členů, mládeže) – H.Čížková zjistí neformální cestou 

4. Komise se shodla, že v H.P. stále chybí prostor pro neformální scházení mládeže ve věku cca 
11-15 let  

5.   P. Uzel podal Komisi zprávu o akci Pražské cyklozvonění (25. 9. 2016). Dále hovořil o    
      vzrůstající oblibě elektrokol mezi cyklistickou veřejností – nabídl uspořádání jejich prezentace ve 
     spolupráci s prodejcem. Komise diskutovala o možném podzimním místě a termínu. Jako další      
     možné se jeví zařazení této aktivity do programu oslav Dne Země 2017 (04/2017). O dalších  
     možnostech budou přítomní uvažovat (náměty směřovat na P.Uzla a L.Tomsovou) 

6. Další jednání Komise je  19.10. 2016 od 8:00 v kanceláři paní starostky. 

 

Zapsala: Karolína Klímová 

Ověřila: Lenka Tomsová 


