
Zápis z jednání Komise ZMČ a MA21, 27. 1. 2020, 17:30 – 19:00 

 

Přítomni: P. Baraník, V. Hošek, K. Klímová, H. Moravcová, J. Schmidtová, J. Stibor, R. Šulc 

Omluveni: A. Češpivová, J. Matěchová 

Hosté: J. Hájková, A. Štrobová 

Bylo konstatováno, že komise je usnášení schopná. Komise schválila program. 

 

Program jednání: 

1. V. Hošek představil program jednání a předal slovo V.Jáně. 

V.Jáně zrekapitulovala aktivity, které se realizovaly v rámci MA21 a ZMČ v r.2019 

s výsledkem, že se jednalo o zdařilé akce, ve kterých budeme pokračovat i v r.2020. 

Diskutovalo se nad tím, zda podzimní akci „Počernice v pohybu“, která se v r.2019 nekonala 

z důvodu nepříznivého počasí, nepřesunout na jiný měsíc, např. červen, ale z důvodu velkého 

množství akcí před koncem školního roku jsme se rozhodli, neměnit. T:19.9.2020 

2. Dalším tématem byl participativní rozpočet (dále PR), kdy V.Jáně informovala o tom,  

že částka byla snížena na 600 tis. a to z důvodu nulově zaslaných žádostí ze stran občanů 

v r.2019. V. Jáně zašle mailem členům komise podmínky k PR, členové komise navrhnou 

zjednodušení tak, aby to bylo pro občany srozumitelnější, jasnější a lákavější. V. Hošek 

poukázal na možnost přímé úměry mezi odezvou od občanů a velikostí inzerce záměru. 

Upravené podmínky se předloží Zast.MČ.  

3. V.Jáně informovala o potřebě aktualizace strategického plánu MČ, kdy nyní probíhá 

poptávkové řízení na zhotovitele. 

4.  K.Klímová zmínila možnost žádosti o Dotaci s uzávěrkou v květnu 2020 na „odstraňování 

bariér“, V.Jáně informaci předá provozovateli Zdravotního střediska, kdy se občané HP 

obracejí na MČ, že jim zde chybí výtah. 

5. P.Baraník zmínil pravidelnou akci Čarodějnice na Chvalech, kdy není možné po skončení 

vstoupit do areálu a zakoupit již občerstvení ani použít WC (hromadné akce by WC měly mít 

k dispozici i po skončení)  – V.Jáně zjistí u ředitelky zámku. 

6. V.Hošek připomněl zákaz odpalování ohňostrojů na území P20. Vyjádřil souhlas a radost 

nad postupem MHMP, že namísto masivního ohňostroje zvolil světelnou show a vzhledem 

k tomu, že soukromým osobám nedokážeme zabránit v odpalování rachejtlí, tak apel na 

občany, aby respektovali zdraví psů, ptáků a zvířat obecně, je rozhodně na místě. 

7. K.Klímová  upozornila na možnost získání dotací ZMČ na akce menšího rozsahu, pravidla se 

předloží Zast.MČ. 

8. V.Hošek kvituje sázení vzrostlých stromů na území P20. Při sázení stromů na území MČ P20 

preferuje sázení jakýchkoli vzrostlejších sazenic, než jsou neoznačené tenké klacíky. Poukázal 

na to, že v okolních Satalicích, Vinoři, Zelenči i Běchovicích je snaha sázet dřeviny daleko větší 

a to i na bývalých polích. Řekl, že stromy jsou naše plíce a investice do výsadby jsou nejlépe 

investované veřejné peníze. 



 

Příští jednání komise bylo stanoveno na 2. 3. 2020 od 17:30 (tématy budou strategický plán  

a participativní rozpočet). 

Zapsala: Bc. Veronika Jáně 

Ověřil: Vladimír Hošek  

 


