Zápis z jednání Komise PZMČ a MA21, 23. 1. 2018, 17:00 -18:15
Přítomni: I. Juklová, K. Klímová, H. Moravcová, B. Stýblová, R. Stára
Tajemník: L. Tomsová
Omluveni: O. Hrubeš
Hosté: P. Uzel, R. Benešová (koordinátor komunikace MČ Praha 20), M. Douša (komise Rady MČ Praha 20
pro sport), H. Čížková, R. Tauer
Bylo konstatováno, že komise je usnášeníschopná.
1. H. Moravcová podala informaci o tom, že MČ Praha 20 zadala vypracování koncepce sportu (zpracoval:
Mgr. Popelka, mj. na základě dotazníků na sportovní oddíly, NNO a školská zařízení). Materiál byl
odevzdán, akceptován Radou MČ, připomínkován komisí sportu, mládeže a volnočasových aktivit a
připomínky nyní zapracovává J. Beneda, místostarosta.
M. Douša: Odevzdaný výstup je velmi obecný a obsahuje poměrně málo praktických doporučení, navíc
výsledek nijak nereflektoval průběžné připomínky komise sportu. Jediným konkrétním výstupem je
doporučení zřídit pozici „koordinátora sportu“, s čímž komise sportu naprosto souhlasí.
H. Čížková: Koncepce by se měla odrazit v posledním akčním plánu Strategického plánu MČ (do r.
2020).
Komise PZMČ-MA21 může napomoci konkretizovat cíle koncepce sportu tím, že vytvoří příležitosti pro
participaci veřejnosti.
Usnesení: Komise doporučuje Radě MČ Praha 20 zřídit pozici „koordinátor sportu“ s touto
pracovní náplní: pravidelný kontakt se zapojenými organizacemi, koordinace jejich aktivit,
spolupráce s koordinátorem komunikace v oblasti sportu, vyhledávání grantových příležitostí
pro hornopočernický sport.
Hlasování: 4 hlasy pro, 0 hlasů proti, 0 se zdrželo hlasování. Návrh usnesení byl přijat.
2. L. Tomsová podala informaci o plánu pro akci Počernice v pohybu 2018: bude věnována pozornost
disciplínám pro účastníky z řad seniorů.
V průběhu projednávání bodu 2 se připojila I. Juklová.
3. L. Tomsová podala informaci o realizaci projektu Pumptrack II. (projekt Investice na přání 2017) – je
hotová projektová dokumentace (obsahuje mobiliář a zeleň) předaná na OHSaI bude zahájeno ÚŘ
případně dle potřeby i stavební řízení.
4. Kampaň SeberTO! bude pokračovat v roce 2018 s „novou tváří“ – návrhy p. Kaisera, zkoordinuje Radka
Benešová v rámci činnosti koordinátora komunikace, start jaro 2018, opět proběhne kontaktní kampaň ve
spolupráci ZŠ (je třeba oslovit některou ZŠ) a městské policie (R. Tauer).
5. K programu poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na podporu
aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 pro rok 2018 NSZM ČR dává možnost
členským municipalitám využít zdarma on-line systém pro žadatele, využijeme pro podávání žádostí.
V pravidlech bude prodloužena lhůta pro podávání žádostí. Koordinátorka připraví Pravidla podávání
žádostí pro projednání v RMČ
6. Investice na přání 2018: v návrhu rozpočtu je alokovaná částka 1 mil Kč. Členové komise navrhli snížení
počtu podporovatelů projektu z 30 na 15 osob. Dále hlasování veřejnosti, bude posunuto tak, aby bylo
možno hlasovat min. 1 týden před letními prázdninami. Koordinátorka připraví Pravidla podávání žádostí
v rámci „Investice na přání II“ pro projednání v RMČ

7. Do komise PZMČ bude kooptován nový člen, Jiří Stibor (zástupce školství, samosprávy, neziskové
sféry). Na podzim 2018 se případně připojí Andrea Němečková.
8. 24. 3. 2018 se bude konat 1. ples neziskových organizací v Horních Počernicích: koordinuje L. Tomsová,
KC Domeček, pracovní skupina: H. Čížková, K. Klímová, B. Stýblová, Benešová.
9. K. Klímová podala informaci o tom, že v návaznosti na téma SOKP projednávané v komisi na podzim
2017, svolala schůzku za účelem získání aktuálních informací o stavu projednávání a výměny informací
a názorů na tuto záležitost mezi aktivními skupinami v Horních Počernicích. Datum: 1. 2. 2018 od 18 hod.
Požádala o podporu koordinátorku PZMČ L. Tomsovou. R. Stára se dotázal na stav projednávání okruhu
v okolí Suchdola.
10. R. Stára podal informaci o tom, že v okolí trafostanice u Xaverovských rybníků zřejmě pravidelně
pobývají bezdomovci. Požádal přítomného zástupce městské policie o pravidelnou kontrolu místa.
11. H. Moravcová podala informaci o stavu jednání o vykupování pozemků v přednádražním prostoru v H. P.
a jejich využití pro zřízení P+R.
12. Cyklokoordinátor P. Uzel podal informaci o instalaci 70 ks cyklistických stojanů v H.P. v roce 2018. B.
Stýblová upozornila na potřebu cyklostojanů mezi budovami ZUŠ a DDM.
13. Další jednání komise bylo stanoveno na 20. 2. 2018.
Zapsala: Karolína Klímová
Doplnila a ověřila: Lenka Tomsová

