
 
 Zápis z jednání Komise ZMČ rady městské části Praha 20  
 

 

 

Číslo jednání: 2/2021  

 

Datum konání: 14. 4. 2021  

 

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

Jiří Stibor, Jaroslava Schmidtová, Petr Baraník 

 

Neomluvení členové: Mgr. Jitka Matěchová, Anna Češpivová, Radim Šulc 

 

 

Zapisovatelka: Mgr. Jana Vargová 

 

 

1.Zahájení  

 

2.Diskuse  

 

3.Závěr 

 
1. Jednání se konalo v zasedací místnosti ÚMČ, Jívanská 647. Předseda zahájil jednání v 

17.10 hod. a přivítal přítomné na druhém letošním jednání komise. Představil program 

dnešního jednání, a to pobavit se o Strategickém plánu rozvoje městské části Praha 20 a 

probrat pravidla participativního rozpočtu městské části Praha 20.  

 

2. Diskuse: 

 

Participativní rozpočet 

Komise obdržela k projednávání z ÚMČ poměrně podrobný právní podklad ke svému 

jednání. Po diskusi členů se komise shodla na těchto principech, které doporučuje RMČ 

zapracovat do pravidel participativního rozpočtu. 

 

Hlasování – odhlasováno PRO – 6 členů 

1) Zjednodušení celkového textu. 

2) Zrušení kategorií projektu na malé a velké, zavést hranici 1 Kč – 600 000,- Kč. 

3) Sestavit pořadí priority projektů. 

4) Rozdělit projekty na ty, které jsou tzv. „obecným nápadem“, kde platí vzdání se 

autorských práv a je autorem navržen limit, odhad nákladů realizace (návrhový 

rozpočet). Takovýto projekt následně soutěží MČ Praha 20. 



Druhou kategorii v posuzování představují tzv. „umělecké autorské“ projekty. Zde 

autor předkládá závazný rozpočet, konkrétně se zavazuje projekt realizovat a 

hlasováním ho získává přímo.  

5) Z vlastního hlasování – limit 500 hlasů navrhujeme vypustit.  

6) Dále zrušit harmonogram - do 30. 6. - vyhlášení výsledků. 

7) Při nevyčerpání prostředků v kalendářním roce navrhujeme přičíst tuto částku 

k participativnímu rozpočtu na příští rok. 

8) Nová pravidla doporučuje komise použít v roce 2022.  

 

 

V 18.20 hod. si přisedl pan starosta Mgr. Petr Měšťan. 

 

Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 

- Vladimír Hošek konstatuje: „V roce, kdy probíhá sčítání lidí, Strategický plán (SP) 

vychází z dat z roku sčítání 2011.“ 

- Petr Baraník sděluje, že současný územní plán považuje za katastrofický, neboť 

nevidí jako reálnou možnost, zajistit pro nových 10 tisíc obyvatel a stávající občany 

veškerou občanskou vybavenost. Trpět budou jak starousedlíci, tak nově příchozí.  

- Hana Moravcová – kritizuje, že SP je pouze aktualizace, akční plán není hotový a 

chybí indikátor plnění. Také není spokojena s kvalitou tohoto materiálu (je na úrovni 

prezentace – powerpoint), za který firma, která ho vypracovala, inkasovala 200 000,- 

Kč. Ráda by zjistila jméno společnosti, která SP vypracovala a také jaké bylo původní 

zadání? Navrhuje doplnit kvantifikované cíle do roku 2030 a indikátory jejich 

naplnění do roku 2030.  

 

Materiál SP bere komise na vědomí. 

 

 

3. Závěrem předseda poděkoval všem přítomným a ukončil setkání v 19.10 hod.  

 

 

 

Zapsala: Mgr. Jana Vargová 


