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Věc: Zápis zjednání Komise Zdravá městská cast a MA21 ze dne 8.12.2021

Místo konání:

Velká zasedací místnost ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260

Praha - Újezd nad Lesy 190 16

Přítomni: předseda komise: Petr Duchek

Bc. Radka Lipanovičová

Zdeněk Růžička

Bc. Markéta Slavíková

Klára Zezulová

tajemník: Helena Gryčová

Omluveni: Ing.JitkaCarbolová

Mgr. Lenka Danielová

Lenka Krátká

Milan Samec

Program:

Zhodnocení akce Dny zdraví 2021

Zhodnocení akce Den bez aut 2021

Diskuse na téma kulatý Stůl k problematice BUS pruhu

Diskuse na téma posunutí se v rámci MA21 z kategorie D do C

Diskuse na téma Den země 2022 — návrh formy osvětové akce

Informace k aktualizaci Strategického plánu MČ P21

Informace k Pocitové mapě ajejímu vyhodnocení

Veřejné projednání ke stavbě multifunkčního hřiště na RohožníkuW
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Průběh jednání:

Jednání Komise ZMČ a MA21 zahájil její předseda p. Duchek. Konstatoval, že komise je

usnášeníschopná a seznámil členy komise 5 body programu.

1. Zhodnocení akce Dny zdraví 2021

Obecné byla akce vyhodnocena jako velmi dobrá.

Členové komise konstatovali, že místní spolky by samy měly být aktivní, snažit se zapojit a

nabízet svou účast na akcích pořádaných MČ Praha 21.

Pan Růžička navrhl, že by se v únorovém Újezdském zpravodaji zveřejnila výzva pro místní

spolky, které by se chtěly účastnit Dnů zdraví, aby zaslali koncept toho, čím by se případně

chtěli prezentovat.

Paní Carbolová zaslala e-mailem dotaz:

„Proč nebyla oslovena k účasti Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, jak

tomu bývalo v předchozích letech? Předsednictva se to dotklo.

V této souvislosti upozorňuji i nový Zákon č. 221/2021 Sb.- Zákon o podpoře zahrádkářské

činnosti (zahrádkářský zákon), kde je zakotvena spolupráce obce se zahrádkáři."

A písemně navrhla toto usnesení:

„Komise doporučuje Radě spolupracovat s Českým zahrádkářským svazem zejména na

akcích pořádaných Městskou Částí Praha 21 a to i s ohledem na dřívější dobrou spolupráci

a Zákon č. 221/2021 Sb."

Stanovisko přítomných členů komise ke-mailu pí Carbolové, že zahrádkáři nebyli

osloveni k účasti na „Dny zdraví" a cítili se dotčeni je následující:

Koncepce akce „Dny zdraví" pro letošní rok byla nová a všechny neziskové organizace

v Újezdě nad Lesy proto osloveny nebyly. To ale neznamená, že se s někým už nepočítá

apod. Vpříštím roce může být koncepce akce upravená (jiná) a budou či nebudou

osloveny zase jiné organizace. Nikdo z členů komise, ani navrhovatelka pí Carbolová,

nikdy na komisi neuvedl, abychom právě zahrádkáře nevynechali. Nestalo se tak ani

v době příprav akce a dotaz na neoslovení nepřišel ani během konání akce, ani po ní, až

nyní, zprostředkovaně, po čtvrt roce.

,v:

Zahrádkáře městska cast ale podporuje stále a počítá s nimi. Svědčí o tom pokračující

grantová či dotační podpora, prostor v Újezdském zpravodaji, podpora výstav atd. Komise

neregistruje žádný signál, že by městská část nechtěla se zahrádkáři spolupracovat.

odvolávat se proto na paragrafy nepovažuje zrovna za šťastné.

Závěrem předseda konstatoval, Že komise bere na vědomí informaci pí Carbolové o

novém tzv. zahrádkářském zákoně, ale je třeba zdůraznit, že jeho účinnost nastala až
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v prosinci 2021, tedy po konání akce „Dny zdraví". Navíc připomínat Radě MČ její

povinnost, Že má sledovat nové zákony, které se váží kjejí činnosti, není činností komise

a je proto nevhodné. Takové upozornění by se mohlo rady MČ dotknout. Doporučil

s ohledem na uvedené skutečnosti o navrženém usnesení pí Carbolové vůbec nehlasovat,

neboťje nadbytečné, uměle vyvolává zdání nějakého problému k řešení a ve své podstatě

je i nesmyslné hlasovat pro „doporučení spolupracovat se zahrádkáři", když spolupráce

nebyla ze strany MČ Praha 21 ukončena, ani přerušena. Přítomní členové komise se

s doporučením ztotožnili.

2. Zhodnocení akce Den bez aut 2021

Dle informací pí. Danielové akce měla význam a zabrala.

Členové komise se shodli, že podobná akce má smysl aje nutné s ní pokračovat. Předseda

konstatuje, že by bylo vhodnější udělat akci vícedenní (např. týden vkuse), aby bylo více

dat k dispozici a porovnatje 5 dny bez akce.

Paní Slavíková navrhuje do akce zapojit i školky.

Pan Růžička navrhl, zda nezkusit spolupracovat 5 Dopravní fakultou ČVUT, kde mají

k dispozici kamerový systém rozpoznávající SPZ vozů a dokážou tedy vyhodnotit lépe

pohyb aut v okolí školy. Připomínky budou sloužit k přípravě pro další„Den bez aut".

3. Diskuse na téma kulatý stůl k problematice BUS pruhu

Členové komise nejprve diskutovali nad významem bus pruhu a jeho případným

přínosem na provoz v úseku Újezd nad Lesy — Běchovice.

Členové komise se shodli, Že v současné chvíli kulatý stůl nelze uspořádat.

Téma bude otevřeno na příštím jednání komise.

4. Diskuse na téma posunutíse v rámci MA21 z kategorie D do C

Koordinátorka MA21 informovala členy komise, co je nutné splnit, aby se MČ přesunula

z kategorie D do Č.jedním z kritériíjsou i potřebné audity UR.

Komise diskutovala nad tím, jaký význam má kategorie C pro ÚMČ a MČ.

Předseda komise smysl vidí v prestiži a kvalité. Podobné je to u hotelů například

s ubytováním, u restauracís obsluhou a kvalitou jídla, u bank atd.

Paní Slavíková zmínila, že v minulosti ÚMČ získal certifikát CAF (Common Assessment

Framework - Společný hodnotící rámec), jež má platnost 3 roky. Časová náročnost na

získání certifikátu byla značná, následná využitelnost téměř žádná.

Předseda konstatuje, Že posun do kategorie C nevidí v příštím roce jako příliš reálný i

s ohledem na neustálá mimořádná vládní opatření. Je si též vědom toho, že zatímco

v soukromém sektoru jsou u společností s budoucnostívěty začínající slovy „Ne", „Nejde",

„Nemá smysl" apod. zakázané, a také jinakjsou postavené motivace, kariéry, ale i tlaky a

odměny, ve státním sektoru jsou naopak věty počínající negativně častým standardem. To

není nic osobního, ale spíše výsledek možného nastavení organizace práce ve státní

správě v rámci platné legislativy a je to běh na dlouhou trať.

Pan Růžička konstatoval, že chápe obě strany a dodal, že v soukromém sektoru mohou

být lidé i velmi nadstandardně zaplaceni, což z rozpočtu městské části moc nastavit nejde.
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5. Diskuse na téma Den země 2022 - návrh formy osvětové akce

Přesunutí bodu na příštijednání.

6. Informace k aktualizaci Strategického plánu MČ P21

Koordinátorka participativního plánování a MA21 seznámila členy komise 5 aktualizací

strategického plánu a plánovanými kroky kjeho realizaci.

7. Informace k Pocitové mapě a jejímu vyhodnocení

Koordinátorka participativního plánování a MA21 seznámila členy komise 5 celopražskou

kampaní Pocitová mapa Zdravá Praha 2021, která proběhla v období květen-září 2021.

Informovala je, žejsou již k dispozici výsledky kampaně.

Členové komise požádali o zaslánívýsledků kampaně.

8. Veřejné projednání ke stavbě multifunkčního hřiště na Rohožníku

Předseda informoval členy, že veřejné projednání (kulatý stůl) ke stavbě multifunkčního

hřiště na sídlišti Rohožník proběhlo. Do věcné diskuse se zapojili členové komise (Duchek,

Gryčová, Růžička, Samec).

Jeden z důležitých podnětů z veřejného projednání se již začíná realizovat, a to výsadba

více jak 100 ks stromů v okolí budoucího víceúčelového hřiště.

Termín příštíhojednání komise byl stanoven na 9.2. 2022, od 17:00 hod.

Zasedání komise se konalo dne 8. 12. 2021 od 16:30 do 17:21hod.

Zapsala a vyhotovila dne 8. 12. 2021 — tajemnice komise Helena Gryčová

   Ověřil, dne “?.-Ízřřpředseda komise p. Petr Duchek.
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