Zápis z jednání Komise PZMČ a MA21, 8. 3. 2017, 8:00 – 9:00
Přítomni: K. Klímová, H. Moravcová, B. Stýblová, O. Hrubeš, I. Juklová, M. Škorpilová, L. Tomsová
Omluveni: R. Stára
Hosté: E. Březinová, R. Tauer, P. Uzel, H. Čížková, A. Šefčíková
1. Paní místostarostka Eva Březinová informovala Komisi o stavu řešení projektu MAP vzdělávání
v MČ Praha 20; požádala o připomínky ke Strategickému plánu MAP – 20.3.2017; L. Tomsová
rozešle materiál k připomínkám.
2. L.Tomsová informovala Komisi, že:
 R MČ a Z MČ byla schválena Pravidla pro předkladatele projektů v rámci participativního
rozpočtování ve Zdravé MČ Praha 20 realizovaného pod názvem Investice na přání;
k projektu se sešly hornopočernické ZŠ → navrhnou společný projekt v parku před
ratibořickou školou;
 ZŠ Ratibořická vyzkouší školní fórum (5.- 9. třídy) po vzoru Litoměřic, termín: 3. 5. 2017;
 H.P. se letos zapojí do Evropského týdne udržitelného rozvoje, a to vzdělávací akcí
„Udržitelná domácnost nejen na mateřské (spolupráce MČ, MUM, Středisko ekologické
výchovy Sever Hradec Králové, Charita ČR, SMO ČR);
 MČ připravuje pro potřeby ÚMČ pořízení elektromobilu (pro osobní přepravu) a výhledově
uvažuje o pořízení elektromobilu pro svoz odpadkových košů; v H.P. bude zřízena dobíjecí
stanice na náklady dodavatele elektrické energie PRE;
 v roce 2017 opět proběhne ekologická olympiáda a to 20.3., zúčastní se jí 5členná družstva
z 3. a 7. třídy všech počernických ZŠ (ZŠ Spojenců pouze 3. třída).
3. Paní starostka H. Moravcová informovala Komisi o:
1) projektu Podaná ruka: primárním cílem projektu je propojení podnikatelské sféry Horních
Počernic a okolí s vrstvou obyvatel, kteří se dočasně či dlouhodobě řadí mezi potřebné, tedy
podporované, osoby, a to prostřednictvím možnosti poskytnout jim slevy na služby či zboží.
Maloobchodníkům a dalším subjektům poskytujícím služby, kteří se do projektu zapojí, byla
přislíbena podpora ze strany MČ (např. představení firmy v HPZ, prostor na webových
stránkách MČ apod.);
2) zpracování Zásad dopravní politiky v MČ Praha 20; v současné době materiál připomínkují
komise R MČ; L. Tomsová zašle členům Komise. Připomínky členové komise předají do
30.5. L. Tomsové, která je předá na OŽPD p. Jeníkové.
3) stavu jednání ohledně zajíždění BUS 224 do Svépravic: proběhlo jednání mezi občany
v ul. Domkovská a ROPID → možnost úpravy intervalu a trasy.
4. Oslavy Dne Země 2017:
 datum: 22. 4. 2017 od 14:00 do 16:00 hod, místo: před ZŠ Ratibořická, téma: ovzduší;
 spolupráce: RC MUM (ekologicky výchovný program (nejen) pro rodiče s dětmi (K. Klímová),
prezentace elektrokol (k vyzkoušení, P. Uzel), zajištění a tematický program ZŠ Ratibořická
(M. Škorpilová, J. Jeřábková); ZŠ Stoliňská (P. Vávrová); FZŠ Chodovická (N. Holšanová) každá z těchto škol zajistí 3 soutěžní stanoviště; na dalším doprovodném programu se bude
podílet Neposeda z.s., Klub seniorů SKP HoPo a předběžně přislíbili účast také z ČMMS.

 soutěžní karty + dárky budou rozdávat účastníkům p. Němečková a p. Juklová
 moderování žáky ZŠ Ratibořická + hudba (ozvučení lze pravděpodobně zapůjčit z MŠ
Chodovická - K. Klímová ověří, nutno zajistit elektriku ze ZŠ);
 nová kampaň? zaměřená na propagaci udržitelné mobility – kromě naplánovaných aktivit na
oslavy DZ 2017:
o je možno zorganizovat fotodokumentaci stavu před 8 hod ranní u ZŠ? (množství aut
dovážejících děti) + výstavka fotografií na DZ;
o propagace projektu Oblékněme hada Edu mezi hornopočernickými ZŠ (P. Uzel získal
materiály ze spolku Na kole);
o měření objemu plic - přístroj?
o je možno zapůjčit přístroj na terénní měření vzdušných emisí?
5. Karolína Klímová informovala o plánované vlastivědné vycházce v H. P. pod vedením Libora
Jůna a možné aktivní účasti pánů H. Antese a J. Černého (akce RC MUM, 27. 5. 2017 od 10
hod) – navrhla zdokumentovat akci a vytvořit film; H. Čížková prověří možnost profesionálního
zpracování (Světlana Lazarová).
6. Pokračování kampaně za H.P. prosté psího nepořádku SeberTO!:
 MP (R. Tauer) přislíbila spolupráci na dvou odpoledních akcích, termín nejlépe v polovině
dubna a května;
 za ZŠ pokračuje ZŠ Ratibořická + L. Tomsová nabídne účast v projektu FZŠ Chodovická
a ZŠ Stoliňská.
7. P. Uzel požádal o podněty ve směru rozšíření počtu „ zastávkových míst“ v H. P. (info tabule, viz
naučná stezka).
8. Další jednání Komise je 19. 4. 2017 od 8:00 v kanceláři paní starostky.
Zapsala: Karolína Klímová
Ověřila: Lenka Tomsová

