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Zápis z 9. jednání Komise pro Místní Agendu 21 a zapojování veřejnosti 
ze dne 15. 2. 2021 

 
Čas a místo konání:  od 17:00 online  
 
Přítomni: J. Liška, Z. Straková, T. Novotný, M. Juráňová,, J. Hamplová, L. Bártová, E. Jiříková, J. 

Hamplová, J. Kašpar, V. Šíma 
Omluveni:  R. Haken, M. Vosátková 
Hosté: N. Šindler (koordinátor participace),  
Tajemník:   P. George 
 
Úvod, schválení programu 
 
1) Třetí ročník participativního rozpočtu Prahy 14 -  
2) Kategorie „A“ MA21 
3) Projekt revitalizace sídliště Lehovec 
4) Dotační program pro rok 2021 
5) Různé 
 

Ad Úvod 

Předseda komise J. Liška přivítal přítomné členy komise a navrhl P. George do funkce zapisovatele komise. 
Ověřovatelem zápisu z tohoto jednání bude J. Liška. Dále předseda představil program jednání. 

 
Zápis provede P: George, zápis ověří J. Liška. 

 
PRO 10/ PROTI 0/ZDRŽEL 0 
Usnesení bylo přijato. 

 
Komise schvaluje navržený program jednání. 

 
PRO 10/ PROTI 0/ZDRŽEL 0 
Usnesení bylo přijato. 

 

Ad1 Třetí ročník participativního rozpočtu Prahy 14 

 
Členové komise společně s pozvánkou obdrželi harmonogram a pravidla třetího ročníku participativního 
rozpočtu „Čtrnáctka podle vás“. I. Kolmanová představila členům návrh pravidel a harmonogram.  

Proběhla diskuse o projektech, které nebyly v minulých ročnících vybrány k realizaci. Komise diskutovala 
o možnosti zařadit „neúspěšné“ projekty z předchozích let do hodnocení v rámci III. ročníku, pokud s jejich 
zařazením budou garanti projektu souhlasit.  

  
Komise doporučuje Radě MČ Praha 14 schválit pravidla třetího ročníku participativního rozpočtu 
„Čtrnáctka podle vás“ a předložit je na další jednání Zastupitelstva městské části Praha 14 ke 
schválení. 
 
PRO 10/ PROTI 0/ZDRŽEL 0 
Usnesení bylo přijato. 
 
Komise doporučuje Radě MČ Praha 14 zahájit činnosti související s realizací třetího ročníku třetího 
ročníku participativního rozpočtu „Čtrnáctka podle vás“ a oslovit navrhovatele, jejichž projekty 
nebyly vybrány k realizaci v předchozích ročnících, k případnému znovu přihlášení projektů do třetího 
ročníku. 
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PRO 10/ PROTI 0/ZDRŽEL 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

Ad 2  Kategorie „A“ MA21 
 
Koordinátorka MA21 P. George seznámila členy komise s aktuálním stavem a vývojem Místní agendy 21 
související s postupem MČ Praha 14 z kategorie „B“ do kategorie „A“. Do konce února 2021 budou probíhat 
dotazníková šetření, a to v rámci auditů 10 oblastí udržitelného rozvoje.  Vyplněné dotazníky budou předloženy 
Ministerstvu životního prostředí (externím oponentům) k posouzení jednotlivých oblastí. Následně proběhne 
připomínkovací proces, který bude ukončen 30. 9. 2021. Na podzim (říjen až listopad 2021) by měla 
proběhnout veřejná obhajoba auditů UR. Za současné epidemiologické situace není jasné, jakou formou 
obhajoby budou probíhat. 

Členové komise v rámci diskuze kladně ohodnotili činnost a výsledky zaměstnankyň kanceláře starosty v oblasti 
implementace Místní agendy 21. 

 
Komise bere na vědomí.  

 

Ad 3 Projekt revitalizace sídliště Lehovec 
Koordinátor participace N. Šindler seznámil komisi s aktuálním vývojem projektu. V rámci projektu bude během 
února 2021 spuštěn dotazníkový průzkum.  

Proběhla diskuse o možnostech zapojení obyvatel do plánovaných šetření a participačních aktivit, a o využití 
dostupných distribučních a komunikačních kanálů. V rámci plánovaných aktivit se předpokládá maximálního 
využití IT technologií. Členové komise upozornili na potřebu zapojení i jiných technik a metod, aby šetření 
a participační aktivity postihly i občany, kteří jsou méně znalý v IT technologiích.  

 
Komise bere na vědomí.  

 
Ad 4 Dotační program pro rok 2021 

Z. Straková představila členům komise digitalizovaný dotační portál městské části. MČ Praha 14 v roce 2020 
zahájila digitalizaci a testovací provoz SW nástroje, který zajištuje jednoduché moderní prostředí, přístupné 
a vstřícné žadatelům, a který zároveň zjednodušuje procesy zpracování, vyhodnocování a kontroly dotačních 
programů zaměstnancům Úřadu MČ Praha 14.  

MČ přistoupila k využití SW nástroje vyvinutým spolkem „Otevřená města, který byl poskytnut zdarma. Portál je 
spuštěn a plně funkční. Žadatelé o dotace jej velmi kvitují a oceňují zjednodušení administrativního procesu.  

Členové komise v rámci diskuse velmi ocenili tuto aktivitu úřadu, která prokazuje orientaci úřadu na 
občana/zákazníka.  
 

Komise bere na vědomí.  
 
Jednání bylo ukončeno v 17:50.  
 
Zapsala:   P. George, tajemnice     Ověřil:   J. Liška, předseda komise 


