
Zápis z jednání Komise MA21 a ZMČ rady městské části Praha 20 

    

Číslo jednání: 2/2020 

Datum konání: 31. 8. 2020 

Přítomni: Vladimír Hošek (předseda), Jiří Stibor, Hana Markulinec Moravcová, Mgr. Karolína Klímová  

Omluvení členové: Jaroslava Schmidtová, Anna Češpivová, Petr Baraník 

Neomluvení členové: Mgr. Jitka Matěchová, Radim Šulc 

 Zapisovatel: Vladimír Hošek 

1.Zahájení  

2.Diskuse  

3.Závěr 

 
1/2/2020 
Jednání zahájil předseda komise v 17:15 v místní knihovně na Náchodské ulici, Praha 20 a přivítal 
přítomné na druhém jednání komise a zmínil celkový vývoj od jara. V návaznosti na všechna opatření 
spojená s výskytem covidu-19 byly všechny každoroční akce zakázány.  
 
2/2/2020 
 
V diskusi byla komentována dopravní situace kolem škol a pilotní projekt nazvaný “Školní ulice“, který 
proběhne od 7.9.2020 do 25.9.2020. Jedná se o omezení vjezdu vozidel (tzv. „mamataxi“) v době 
příchodu žáků do škol vždy od 7.30 – 8.00. 
Dalším bodem byla informace o již naplánované a inzerované akci „Zažít město jinak“ v termínu 19.9. 
-20.9.2020. 
Aktualizovaný Strategický plán není zatím komisi k dispozici. Předseda informoval přítomné, že hned 
jak bude tento plán k dispozici, budeme se jím zabývat. Na podzim je následně inzerované 
projednávání s občany na veřejném jednání. Karolína Klímová navrhla spojit toto projednávání 
Strategického plánu s kulatým stolem, veřejným fórem místní agendy. 
Další bod v diskusi byl participativní rozpočet a letošní výsledky soutěže. Komise se shodla na tom, že 
letošní situace je „historicky unikátní“. V minulosti se nikdy nesešly takto dopodrobna rozpracované 
projekty na samé hranici autorského práva. Komise doporučuje tvůrci těchto pravidel je upřesnit. 
Vstup do soutěže by neměl omezit investora v realizaci samotného nápadu. Tzn. návrh, nápad buď 
nesmí být vázán autorským právem, nebo pravidla musí ošetřit smluvně převod autorského práva na 
zhotovitele - investora.  
Komise žádá IT odbor MČ Praha 20 o návrh řešení, zda by bylo možné konat virtuální kulatý stůl, 
pokud by v budoucnu nastalo zhoršení v souvislosti s covidem-19. 
 
3/2/2020 
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným a ukončil setkání v 18.20 hodin. 
 
Zapsal: Vladimír Hošek 
 



 
 

 

 

 


