
Zápis z jednání Komise PZMČ a MA21, 15.2. 2017, 8:00 – 9:05  
 
Přítomni:, H.Moravcová, I.Juklová, R.Stára L.Tomsová 
Omluveni: K.Klímová, O.Hrubeš, M.Škorpilová, B.Stýblová,   
Hosté: P. Uzel, H.Čížková,  
 
1. L.Tomsová informovala o tom, že byla RMČ 7.1. 2017 projednáno a schváleno: 
- Plnění plánu zlepšování procesu MA21 v roce 2016 a Plán zlepšování procesu MA21 v roce 2017 
- Pravidla pro poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku) z rozpočtu MČ Praha 20 na 
podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21 pro rok 2017 
Oba materiály budou předloženy paní starostkou jako informace na vědomí ZMČ 27.2.2017 
2. L. Tomsová informovala, že jsou připravena k projednání v RMČ 16.2. a v ZMČ 27.2. Pravidla pro 
předkladatele projektů v rámci Participativního rozpočtu ve Zdravé MČ Praha 20 realizované pod 
názvem – Investice na přání vč. příloh. 
Veřejnost s těmito pravidly bude seznámena na setkání občanů s radními 21.2.2017 v ZŠ Spojenců 
3. Dále L.Tomsová informovala : 
- ve VŘ byl vybrán dodavatel zpracování Místního akčního plánu na odstranění zátěže obyvatel MČ 
hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s MA21- je to EKOLA a.s. 
- pokračuje příprava projektové dokumentace potřebné pro územní souhlas na realizaci 2. Projektu 
z participativního rozpočtování se žáky ZŠ Pumptruck 
- termín ekologické olympiády je posunutý na 20.4.,vzhledem k tomu, že plánovaný termín 13.4. je 
v době školních prázdnin 
- ve spolupráci s RC MUM MČ připravuje v rámci vzdělávání k udržitelnému rozvoji akci pro maminky 
s dětmi předškolního věku zaměřené vlivu na ŽP používání jednorázových plen, drogerie, hotových 
pokrmů apod. předpokládaný termín bude v rámci evropského týdne udržitelného rozvoje 29.5-2.6. Při 
propagaci této akce bude MČ spolupracovat se Svazem měst a obcí a Charitou. 
- MČ získala v rámci plnění kritérií MA21 v roce 2016 ocenění C* 
4. L.Tomsová se společně s paní ředitelkou ZŠ Ratibořické Kindlovou a paní koordinátorkou EVVO 
Jěřábkovou, zúčastnily 14.2. školního fóra v ZŠ B.Němcové v Litoměřicích a na základě těchto 
zkušeností je plánováno pilotní školní fóru na této škole, které se uskuteční na začátku května. 
5. Bylo diskutováno, že by bylo vhodné ke každé plánované větší akci (Den Země, Formanské 
slavnosti, Veřejné fórum, Počernice v pohybu..) vytvořit pracovní tým, které by se konkrétně podílel na 
jejím organizování 
6. Bylo uloženo, aby L.Tomsová v březnovém HPZ zveřejnila plán akci na rok 2017 
 
Příští jednání komise bude 8.3.2017 
 
 Zapsala: L. Tomsová 
             


