Zápis z jednání Komise PZMČ a MA21, 27.10.2015, 8:00- 9:15
Přítomni: K.Klímová. H.Moravcová, I.Juklová, L.Tomsová
Hosté: A.Šefčíková, P. Uzel
Omluveni: K. Trutnovská, M.Lupa, R.Stára, B.Stýblová

1. L.Tomsová podala informaci o proběhlé akci Počernice v pohybu 2015
2. L.Tomsová uvedla myšlenku participativního rozpočtování, jak byla prezentována na Podzimní škole
NSZM, a načrtla pilotní projekt aplikace tohoto přístupu s tím, že by mohlo být zažádáno o dotační
podporu z Programu na podporu zdraví (grantové schéma Hl.m.Prahy), v této podobě:
-

jednotlivé ZŠ v HP vypracují svoje projekty na realizaci opatření k trávení volného času
(aktivita žáků s podporou vedení školy a MČ Praha 20, nutno vyčlenit vhodné pozemky ve
vlastnictví MČ Praha 20)

-

formou volného hlasování (web) bude jeden z projektů vybrán (do konce šk.roku 2015/16) a
realizován (do konce roku 2016)

-

cíl: formou soutěže podnítit žáky k aktivitě na vypracování projektu a získávání podpory na
jeho realizaci

-

L.Tomsová projedná záměr na MHMP (p.Exner)

3. Paní starostka H.Moravcová informovala o záměru „konzervovat“ pozemky v obvodu MČP20 určené
ÚP k rekreaci a zajistit je proti předpokládaným tlakům na výstavbu tím, že na nich bude provedena
základní infrastruktura (cestní síť, příp.výsadby dřevin) – cíl: za co možná nejnižších finančních
nákladů „připravit“ pozemky tak, aby mohl být v budoucnu rozvíjen jejich rekreační potenciál, a
současně byly reastaurovány ekologické funkce příměstské krajiny. Konkrétní kroky: info na
Zastupitelstvo MČP20, sladit s cyklokoncepcí, navázat komunikaci s vlastníky, představit záměr
občanům (nový web MČ)
4. Úprava pravidel dotačního programu MČP20 z projektu ZMČ a MA21:
-

Komise se usnesla, že dle zkušeností z roku 2015 je záběr dotačního programu vyhovující,
věcná pravidla není třeba zásadně měnit, s následujícími výjimkami:
1. požadavky na přílohy formuláře žádosti sladit s NOZ;
2. upravit algoritmus hodnocení žádostí se zřetelem na praxi pilotního běhu programu v roce
2015.

-

pravidla navrhne L.Tomsová s využitím poznámek K.Klímové (K.Klímová předá mailem L.Tomsové)

-

členové Komise považují tento dotační program za přínosný, plnící svou funkci a navrhují
požadavek na jeho krytí do rozpočtu MČ na rok 2016 ve výši 50 000 Kč

-

předběžné avízo o vyhlášení dotačního programu na rok 2016 L.Tomsová zašle do prosincového
čísla HPZ (stránka ZMČ)

5. Distribuce infobrožury o HP:
-

A.Šefčíková – předá výtisky regionálnímu výboru TOP09 (zástupci okolním MČ) + dle
možností rozveze do infocenter okolních obcí (Jenštejn, Brandýs n/L, Čelákovice atd.)

-

L.Tomsová Domluví s TIC (p.Slepička) distribuci průvodcům vlastivědných vycházek,
K.Klímová zaveze do Prahy na určené místo

-

H.Moravcová vezme do Radonic

6. I.Juklová seznámila přítomné s tím, že aktivní senioři zahájili kampaň „Pijte počernickou vodu – je
nejlepší!“
7. Prostřednictvím předsedkyně K.Klímové nabídla K.Trutnovská svou rezignaci na členství v Komisi –
z časových důvodů. Členové byli požádáni, aby se pokusili najít nástupce, který by v Komisi
reprezentoval oblast školství.
8. Další jednání Komise bylo navrženo na 25.11.2015.
Zapsala: L.Tomsová, ověřila: K. Klímová

