
Zápis z jednání Komise PZMČ a MA21 16.11.2016, 8:00 – 9:00  

 

Přítomni: I.Juklová H.Moravcová, B.Stýblová, M.Škorpilová, L.Tomsová, 

Omluveni: Ondřej Hrubeš, R.Stára, K.Klímová,   

Hosté: H.Čížková A.Šefčíková, R. Tauer, Petr Uzel, H. Váňová 

 

V úvodu jednání paní starostka přítomným představila novou paní tajemnici Helenu 
Váňovou. 
 
1.koordinátorka L.Tomsová seznámila přítomné s výsledky hlasování o 
formulovaných problémech z Veřejného fóra 19.9.2016 
 
2. diskutovalo se o navržených opatřeních k řešení jednotlivých problémů, tak jak 
byly anketou tzv. ověřeny.  Členové komise neměli žádné další doplňující návrhy a 
souhlasili s předložením návrhů opatření k projednání a schválení RMČ. 

 Paní Škorpilová upozornila, že nově zavedený autobus do Svépravic č.224, 
často nedodržuje jízdní řád, nebo jede takřka současně s druhou linkou a 
z těchto důvodů pak je využíván méně než by mohl. 

 
3.koordinátorka L. Tomsová seznámila přítomné s plánovanými termíny pravidelných 
akcí. V souvislosti s přípravou Formanských slavností informovala o záměru příští rok 
je uskutečnit v areálu Azylového domu HoPo za Křovinovo náměstím s větším 
zapojením jejich obyvatel i do kulturního programu. Výtěžek z akce by byl poukázán 
jako dar Azylovému domu.  

 Paní starostka navrhla, aby na přehlídce ZUŠ, která předchází Formanským 
slavnostem, získali její návštěvníci zdarma vstupenku na Formanské slavnosti. 

 
4. koordinátorka L.Tomsová informovala o plnění plánu zlepšování procesu místní 
Agendy 21 v roce 2016 a požádala přítomné, aby si na příští zasedání připravili 
náměty pro Plán zlepšování procesu místní Agendy 21 na rok 2017. 

 paní starostka navrhla vypsat soutěž na novou sochu před budovu ÚMČ 

 paní starostka navrhla, aby MČ-komise PZMČ MA21 oceňovala občany, 
kterým není lhostejné okolí jejich domů a o veřejné plochy ve svém okolí se 
starají 

 
5. společně s radní Čížkovou  L.Tomsová informovala o průběhu podzimní školy 
NSZM v Krnově zejména o možnosti zapojit MČ do aktivity „Kolo pro Afriku“, k tomu 
je nutné zjistit možnosti MČ uskladnění případných získaných kol, než budou 
odvezeny organizaci, která celou akci organizuje nebo o spolupráci s MČ Praha 8, 
která se plánuje do této aktivity zapojit. 
 
6. radní Čížková informovala o první schůzce se zájemci z řad mladých, kteří by se 
chtěli stát aktivními dobrovolnými hasiči.  

 paní tajemnice nabídla spolupráci s dobrovolnými hasiči v Úvalech, kteří mají 
bohaté a dlouholeté zkušenosti. 

 



7. koordinátorka L. Tomsová požádala p. Škorpilovou, aby v rámci školy projednala 
s kolegyní Jeřábkou a případně i s paní ředitelkou možnost organizace školních fór 
na této škole. Zároveň nabídla možnost zúčastnit se některého ze školních fór ve 
školách v Litoměřicích.  

 
8. paní starostka informovala o připravovaném wifi připojení k internetu v parku 
Ratibořická, U Divadla, Na Chvalech pro občany zdarma v omezené délce 1 hodiny. 
 
Příští jednání komise 14.12. 2016 od 8:00 v kanceláři paní starostky 
 
Zapsala: Lenka Tomsová 


