Zápis z jednání Komise PZMČ a MA21, 27.10.2015, 8:00- 9:00
Přítomni: K.Klímová. H.Moravcová, L.Tomsová, M.Lupa, B.Stýblová,
Hosté: A.Šefčíková, P. Uzel
Omluveni: K. Trutnovská, R.Stára, I.Juklová

1. L.Tomsová podala informaci o konzultaci projektového záměru, který bude zahrnovat participativní
financování realizace volnočasového prvku pro mládež a dospělé v prostředí ZŠ MČP20. MČ požádá
o příspěvek v rámci dotační výzvy hl.m.Prahy na podporu zdraví v roce 2016 – p.Exner:
-

žádost zahrnující participativní rozhodování je z hlediska poskytovatele dotace přijatelná
dotace do 200 tis Kč, realizace 2016
harmonogram projektu:
12/2015 L.Tomsová projedná s řediteli a koordinátory na ZŠ Stoliňská, Ratibořická a
Chodovická, ve spolupráci s Komisí sportu a ŽP určí možná místa realizace, navrhne
rozpočet projektu, projednáme na prosincovém jednání Komise PZMČ potom
L.Tomsová znovu zkonzultuje na MHMP
01-05/2016 žáci zapojených škol samostatně vypracují řešení volnočasového prvku
(specifikace, finanční náklady realizace ve shodě s projektem) následně se uskuteční
veřejné hlasování prostřednictvím aplikace“ Demokracie 21“, která bude ve spolupráci
s kanceláří NSZM pro tento účel bezplatně poskytnuta
06/2016 vítězné řešení s největší veřejnou podporou bude vybráno pro vlastní realizaci
10/2016 slavnostní uvedení do provozu u příležitosti akce Počernice v pohybu, která
bude součástí tohoto celoročního projektu na podporu zdraví nejen mládeže v MČ
- zkušenost s tvorbou celoškolního projektu by mohla být příležitostí pro založení fungující žákovské rady na
další ZŠ (zatím pravidelně fungující na ZŠ Ratibořická)v MČP 20, jako nástroje umožňujícího podílení se
žáků na dění ve škole a v MČP20
2. Úprava pravidel dotačního programu MČP20 z projektu ZMČ a MA21 - kromě bodů z minulého jednání
navrhuje:
-

L.Tomsová zařadit do Pravidel povinnost příjemce o projektu informovat veřejnost
s důsledným uváděním loga ZMČ – 1x článek v HPZ
K.Klímová zařadit do Pravidel povinnost vypracovat jednoduché závěrečné zhodnocení
projektu (základní data o realizaci projektu) – zašle L.Tomsové návrh osnovy

3. Strategický plán hl.m.Prahy:
-

L.Tomsová navrhuje doplnit: v bodu „technická opatření ke snížení hluku“ prosazení trvalého
odpoplatnění dálničních komunikací zasahujících na území hl.m.Prahy (viz Novopacká);
v bodu „trvale udržitelná mobilita“ zřizování úschoven jízdních kol B+R ve spolupráci
s vlastníkem železniční infrastruktury (SŽDC)

-

P.Uzel zdůraznil důležitost kultivace regionálních vztahů – v oblasti dopravy a dalších,
spolupráce s obcemi za hranicí Velké Prahy, se Středočeským krajem atd. + předložil věcné
poznámky k textu Strategického plánu (zašle mailem L.Tomsové)

4. Plán zlepšování 2016 (NSZM) – v následujícím roce členové komise navrhli soustředit se na následující
témata/oblasti:
-

pilotní ověření participativního přístupu k financování záležitostí MČ – žáci ZŠ ve věci
realizace volnočasového prvku

-

osvětová kampaň namířená proti „psímu nepořádku“ s využitím aktivity žáků a studentů

-

podpořit sdílení dobré praxe v rámci organizací a škol MČ– prostřednictvím komisí Rady MČ,
propagace databáze příkladů dobré praxe NSZM na www.dobrapraxe.cz a
www.zdravehornipocernice.cz

5. Další jednání Komise bylo navrženo na 16.12.2015 od 8:00 v kanceláři paní starostky.

Zapsala: L.Tomsová, ověřila: K. Klímová

