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

    

Číslo jednání: 1/2021 

Datum konání: 22. 2. 2021 

Přítomni: Hana Markulinec Moravcová, Mgr. Karolína Klímová, Anna Češpivová, Petr Baraník, Radim 

Šulc, 

Omluvení členové: Jaroslava Schmidtová 

Dálkově připojeni přes aplikaci Teams: Vladimír Hošek (předseda), Jiří Stibor 

Neomluvení členové: Mgr. Jitka Matěchová,  

Hosté: Petr Švec – Národní síť zdravých měst 

 Zapisovatel: Vladimír Hošek 

1.Zahájení a informace od hosta komise 

2.Diskuse  

3.Závěr 

 
1/1/2021 
Jednání se konalo v zasedací místnosti ÚMČ, Jívanská 647. Předseda zahájil jednání distančně v 17.20 
a přivítal přítomné na prvním letošním jednání komise a předal slovo hostu komise panu Petru Švecovi, 
aby nás informoval o současné situaci jak v agendě „Zdravých měst“ (ZMČ), tak v „Místní agendě 21“. 
Pan Švec tlumočil předpoklad vypsání dotací na projekty ZMČ pro rok 2022 na podzim 2021, kdy 
předpokládaná výše dotace může být 200 000,-Kč. Za nejzajímavější lze pravděpodobně považovat 
napomoci finančně různým projektům zaměřeným na pohybové aktivity mládeže po navrácení 
společnosti do normálního fungování a snížit tak pohybový deficit.  
 
2/1/2021 
 
Diskuse: 
Karolína Klímová se zeptala na to, kdo je nadřízeným orgánem ZMČ (Zdravé městské části). 
- Národní síť zdravých měst má nadřízený orgán v Kodani a je v programu OSN. Naše česká pobočka 
garantuje koordinátorům měst a městských částí školení, aktuální informace a možnosti.  
Hana Moravcová se zeptala na situaci okolo Místní agendy 21.  
-V současnosti nejsou vypisovány ani propláceny dotace, provádí se jen výkaznictví a zbytnělá úřední 
agenda. Některá města využívají možnosti proplácení auditů. Naše MČ Praha 20 má z minulosti 
registraci, ta platí, i kdybychom nebyli aktivní a zůstali bychom jen pozorovateli. V budoucnu nelze 
vyloučit změnu v přístupu nám nadřízených orgánů. 
Petr Baraník se zeptal, zda naší agendu můžeme využít k řešení zdravotních a pohybových následků 
kovidové doby u dětí, případně závislostí (drogy apod.).  
-Zdravotnictví se nás netýká, u závislostí nás může NSZM propojit kontakty na odborníky a jak již bylo 
řečeno, rozhýbat děti různými akcemi je víc než žádoucí. 
 



Dotazy a doporučení RMČ Praha 20: 
Karolína Klímová – V jakém stavu je grant MČ pro drobné komunitní akce obvykle pořádané na jaře 
kalendářního roku a zda je budeme připravovat? Jak plánujeme připravit participativní rozpočet? 
Doporučení – změnit název komise na „Komise ZMČ“ (vypustit z názvu MA 21) – 7 členů PRO 

- vyřešit pozici tajemníka a koordinátora komise – 7 členů PRO 
- nerezignovat v této době na „Den země“, zvážit možnost připomenutí, zda nezačlenit ve 

školách do výuky, případně pokusit se oslavit „Den země“ distančně – 7 PRO. 
 
3/1/2021 
 
Závěrem předseda poděkoval všem přítomným a ukončil setkání v 18.30 hodin. 
 
Zapsal: Vladimír Hošek 
 
 
 

 

 

 


