Zápis ze zasedání Komise pro udržitelný rozvoj a místní Agendu 21
MČ Praha-Libuš

Datum konání:

13. 2. 2017 od 17 hodin

Místo konání:

Klub senior, K Lukám 664, Praha 4 – Libuš

Přítomni:
Mgr. Jiří Koubek, Bc. Petr Borský, Ing. Marcela Gürlichová, Ing. Jaroslav Hastík, Miroslav
Hofman, Mgr. Matěj Kadlec, Quoc Loc Pham, Kryštof Štafl, Dalibor Šulc, Jitka Kopičková,
PaedDr. Jaroslava Adámková, Ing. Lenka Koudelková,
Omluveni:
Ladislav Borzy, Šárka Nováková, Ing Zdeněk Horčík, Ing. Pavel Macháček
Nepřítomni:
PaedDR. Blanka Bartošová, Kamil Bolek, RNDr. Lucie Jungwiertová, Petr Molčan, Petr Mráz,
Ing. Vojtěch Reitmajer, Ing. Martina Skybová, Miroslav Štancl, Mgr. Hana Urbanová, Ondřej
Reif, RNDr. Pavla Tůmová, Ph.D.
Hosté:
Ing. Šárka Fruncová Vlčková, Miroslav Hofman,

Program:

1. Zahájení, úvodní slovo
2. Vyhodnocení Plánu zlepšování pro rok 2016
3. Návrh Plánu zlepšování pro rok 2017
4. Akční plán MČ pro roky 2017/2018
5. Vyhodnocení Dotačního programu 2016
6. Komunitní zahrada
7. Pocitová mapa
8. Soutěže pro veřejnost
9. Přehled veřejných akcí
10. Aktuální stav - investiční záměry developerů v MČ Praha-Libuš
- Privatizace ČEZ
11. Různé
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1. Předsedkyně Komise, paní Marcela Gürlichová a starosta MČ, pan Jiří Koubek, přivítali
přítomné členy Komise pro udržitelný rozvoj a místní Agendu 21 (dále jen Komise). Nikdo ze
členů nežádal o změnu programu.
2. P. Borský seznámil členy Komise s Vyhodnocením Plánu zlepšování, upozornil členy
Komise na důležitosti tohoto dokumentu v rámci projektu místní Agendy 21. Pan Borský
postupně vyhodnotil jednotlivé body Plánu zlepšování za rok 2016 a popsal, zda byly náměty
splněny nebo proč nedošlo k jejich naplnění. Vyhodnocení Plánu zlepšování bude odesláno
k připomínkování členů Komise a poté bude předloženo Radě MČ jako informace.
3. P. Borský následně navrhnul nový Plán zlepšování na rok 2017. Ke každému bodu přidal
krátký komentář, členové Komise mohli vznášet připomínky k novému Plánu zlepšování.
Návrh Plánu zlepšování 2017 bude poslán členům Komise k připomínkování. Plán zlepšování
poté bude zkompletován a předložen Radě MČ k projednání a schválení.
4. P. Borský seznámil členy Komise s procesem vyhodnocení Akčního plánu pro roky
2015/2016 a následného sestavování a schválení nového Akčního plánu pro roky 2017/2018.
O všech krocích a změnách budou členové Komise seznámeni. Vyhodnocení Akčního plánu
pro roky 2015/2016 a schválení nového Akčního plánu 2017/2018 bude předloženo na
červnovou schůzi ZMČ.
5. V květnu 2016 bylo podpořeno osm projektů v rámci Dotačního projektu Zdravého města
a místní Agendy 21. Projekty vybírala komise ve složení: Ing. Marcela Gürlichová, Ing. Zdeněk
Horčík, Dalibor Šulc, Jitka Kopičková a Jana Martínková. Pan Borský požádal členy hodnotící
komise o kontrolu Závěrečných zpráv o realizaci jednotlivých projektů včetně vyúčtování v co
nejbližším termínu.
6. Paní Gürlichová seznámila členy se schůzkou ohledně Komunitní zahrady u hřiště
Klokotská, která se konala koncem ledna. Na schůzce byli přitomni Ing. Marcela Gürlichová,
Ing. Vojtěch Rejtmajer, Ing. Anna Rusiňáková, Petra Sedláčková.
O komunitní zahradu se v současné době nikdo nestará. Je potřeba najít tým lidí, kteří se o
zahradu budou starat. Pan Hastík navrhl, aby se uskutečnila schůzka potenciálních zájemců,
kteří by se o zahradu starali. Členové Komise s tímto návrhem souhlasili. Byl navržen termín
21.3.2017, ale vzhledem ke školení p. Borského byl termín posunut na 28.3. od 17:00 v klubu
Senior. Informace o schůzce bude otištěna v březnovém čísle časopisu U nás. Dále budou
týden před akcí vyvěšeny letáky na vchody nejbližších panelových domů, případně budou
vloženy letáčky do domovních schránek v nejbližším okolí. O výsledku této schůzky budou
členové Komise informování mailem.
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7. P.Borský představil projekt Pocitové mapy žáků ZŠ Meteorologická. Proběhla debata
ohledně využití jak Pocitové mapy žáků, tak i Pocitové mapy občanů MČ, která byla
vyhotovena na jaře 2016. Pracovníci úřadu MČ se postupně seznámí s jednotlivými lokalitami
(zejména s těmi, kde jsou lidé nespokojení) a budou se snažit danou situaci řešit. Je potřeba
o těchto místech, kde dojde k nápravě informovat občany a žáky.
8. P. Borský seznámil členy Komise s výsledky fotografické soutěže Tak to vidím já 2016 –
Podzim na Libuši a Písnici. Poté proběhla debata nad tématem nové soutěže, délce soutěže.
Vzhledem k plánu tisknout nové pohlednice naší MČ Komise se shodla na vyhlášení soutěže
na téma Pohlednice z Libuše a Písnice. Jedná se o libovolné téma, které znázorní Libuš a
Písnici (budovy a okolí, příroda, zajímavosti, kulturní a sportovní akce, život na naší MČ
apod.). Soutěž bude vyhlášena v termínu od 1.3. do 30.6. Nejlepší snímky budou odměněny
a vybrány na pohlednici a případné další propagační materiály MČ.
9. P. Borský pozval členy Komise na následující akce:
7.3. Setkání Zdravých městských částí (Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2)
28.3. Studentské fórum (9:00 – 13:00, zasedací místnost ZMČ, Libušská 1)
28.3. 17:00 Veřejná diskuze ohledně rozvoje Komunitní zahrady
7.4. Oslavy jara v Písnici (15:00-17:00 u ZŠ RVJ ve staré Písnici)
22.4. Veřejné fórum (od 17:00, Klub Junior)
10. Pan starosta informoval členy Komise o jednotlivých developerských projektech.
Proběhlo IV. Veřejné projednávání ohledně výstavby BD Mílová. Pan starosta seznámil členy
Komise s průběhem tohoto jednání.
Pan starosta informoval o stavbě tramvajové trati na Libuš a dále o autobusových linkách,
včetně jednání s ROPIDem.
Pan starosta informoval situaci ohledně JRD – rezidenční projekt Zbudovská, Novodvorská.
MČ Praha 12 podala nesouhlasné stanovisko s touto stavbou. Bude dále řešeno.
Dále vystoupil pan Hofman a seznámil členy Komise s jednotlivými projekty a přípravami
výstavby - Komunitní centrum v Písnici a projekt zástavby mezi Libuší a Písnicí
11. Pan starosta informoval členy Komise ohledně Bibliobusu. Bibliobus je pojízdná knihovna,
kterou provozuje Městská knihovna v Praze. Podařilo se předběžně domluvit, aby tento
bibliobus pravidelně zajížděl i do na území naší MČ. Předběžně se jedná o sudé čtvrtky od
14:00 do 18:00. Proběhla debata ohledně zastávek bibliobusu na území MČ. První místo bylo
navrženo v čase od 14.00 do 16:00 na prostranství před ZŠ v Písnici. O druhé zastávce
proběhla diskuze. Bylo navrženo několik míst. Během jara by mělo dojít k definitivnímu
rozhodnutí a od září by měla pojízdná knihovna na naší MČ zastavovat.
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Plánovaný termín zasedání KUR je ……… 2017 od 17 hodin.

V Praze dne
Zapsal:

Bc. Petr Borský

Schválila:

Ing. Marcela Gürlichová, předsedkyně komise KUR
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