Zápis ze zasedání Komise pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš
Datum konání:
Místo konání:

12.10.2016 od 17 hodin
Klub senior, K Lukám 664, Praha 4 – Libuš

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

Program:
1. Zahájení, úvodní slovo
2. Výsledky ankety 10P roku 2016
3. Projekt Cesty ke zdraví v Libuši a Písnici - dotace z MHMP
4. Dotační program - podpořené projekty pro rok 2016/2017
5. Aktuální stav - investiční záměry developerů v MČ Praha-Libuš
- Privatizace ČEZ
- Hasičská zbrojnice
6. Soutěže pro veřejnost
7. Komunitní zahrada
8. Různé
1. Předsedkyně Komise paní Marcela Gürlichová přivítala přítomné. Politik projektu Zdravé
město, starosta Jiří Koubek, seznámil členy s novým koordinátorem projektu Zdravá Libuš a
Písnice, kterým se stal Petr Borský. Pan starosta na žádost paní Šárky Fruncové Vlčkové
zařadil bod 8 na začátek programu.

2. Paní Fruncová Vlčková informovala o připravovaných kulturních akcích v rámci projektu
Podpora integrace na území MČ Praha-Libuš v roce 2016.
Jedná se o tyto akce:
13.10. Veřejné jednání u kulatého stolu na téma „Lidé bez domova,
15.10. 1. podzimní pouťový sobotní výlet rodičů s dětmi do dětského zážitkového areálu
Duhový park,
18.10. Veřejný vzdělávací seminář s následnou prohlídkou Sapy,
27.10. Veřejný seminář s ukázkami vaření a stolování I.,
29.10. 2. podzimní halloweenský sobotní výlet rodičů s dětmi do zážitkového parku,
10.11. Vietnamský večer - podzimní posezení nejen pro seniory
12.11. Česko-vietnamský studentský večírek aneb „Večer je jedna velká hra",

13.11. Společné posvícenského setkání s hudbou a zábavou pro seniory ze všech kultur,
2.12. Svatomikulášské oslavy v sokolovně
8.12. Vietnamský večer - předvánoční posezení nejen pro seniory
3. Pan starosta Jiří Koubek zhodnotil průběh Veřejného a Studentského fóra. Konstatoval
trend snižujícího se počtu občanů, kteří se zúčastnili Veřejného fóra i samostatné ankety.
Následně pan starosta detailně představil jednotlivé problémy, které vzešly z Veřejného
i Studentského fóra a jejich aktuální možnosti řešení.
Pan starosta upozornil na Pocitovou mapu a požádal členy Komise, aby se do příští schůze
seznámili s výsledky Pocitové mapy a navrhli možnost dalšího využití mapy.
Pan Bolek vznesl dotaz ohledně zpětné vazby tvůrcům problémů a zpětnou vazbu problémů
obecně. Pan starosta vysvětlil, že zpětná vazba z předešlých 10P je vždy zařazena na začátku
dalšího Veřejného fóra. Výsledky a problémy z Veřejného i Studentského fóra jsou
inzerovány v časopise U nás (zářijové číslo). Petr Borský přislíbil více článků do časopisu U nás
o konkrétních řešeních jednotlivých problémů, včetně možného vysvětlení, proč nemůže MČ
jednotlivé body řešit. Pan Macháček poté vysvětlil složitou situaci ohledně opravy
komunikace Libušská v Písnici.
4. Pan Petr Borský informoval o akcích realizovaných v rámci projektu Cesty ke Zdraví v Libuši
a Písnici. V rámci tohoto projektu, který je finančně podpořen z rozpočtu MHMP za účelem
podpory místní Agendy 21 v oblasti zdraví a zdravého životního stylu na lokální úrovni, byla
již uskutečněna akce Dne Zdraví – Zdraví nás baví (společně s Drakiádou). Na základních

školách probíhá pro žáky prvního stupně interaktivní výukový program Škola chutí. Dále
proběhnou tři praktické ukázky přípravy zdravého vaření – Zdravé potraviny.
5. Paní Marcela Gürlichová informovala členy Komise o podpořených projektech v Dotačním
programu Zdravého města a v Dotačním programu na podporu kultury, sportu
a volnočasových aktivit. Pan Kadlec by rád přejmenoval označení těchto Komisí (názvy jsou
dle jeho vyjádření nezapamatovatelné a zmatečné). Paní Koudelková nesouhlasí s panem
Kadlecem. Vysvětlila jasné podmínky financování jednotlivých Dotačních programů.
6. Pan starosta informoval o aktuálních stavech těchto záležitostí:
Investiční záměry developerů:
- bytový dům Mílové – situace stejná jako na jaře.
- JRD – rezidenční projekt Zbudovská, Novodvorská – informace o stavebním povolení
a územním rozhodnutí.
- Pan Rak – Dům pro seniory v ulici Brunelova – problémy s druhým vyústěním komunikace
Brunelova s komunikací Generála Šišky.
- Privatizace ČEZ – krátká informace o stavu Privatizace bytů na sídlišti v Písnici.
- Hasičská zbrojnice v Písnici – pan Macháček vysvětlil složitou situaci ohledně přestavby
Hasičské zbrojnice v Písnici. Upozornil na složité jednání s MHMP.
7. Pan Petr Borský seznámil Komisi s vyhlášenou fotografickou soutěží Tak to vidím já na
téma Podzim na Libuši a v Písnici. Konstatoval, že za více než měsíc nikdo soutěžní snímek
neposlal. Dále probíhala diskuze o možném zatraktivnění soutěží.
8. Bod Komunitní zahrada byl přesunut na jarní jednání. Pan Vojtěch Rejtmaier a paní
Rusiňáková, vedoucí OŽPD MČ Praha-Libuš byly omluveni z tohoto zasedání. Pan Bolek
informoval, že komunitní zahrada absolutně nefunguje a pohybují se tam bezdomovci
a narkomani.
9. V závěrečném bodě pan Quoc Loc Pham navrhl možné vylepšení fotosoutěže. Paní
předsedkyně požádala všechny členy, aby se zamysleli nad tímto tématem.

Plánovaný termín dalšího zasedání KUR bude oznámen.
V Praze dne 25. 10. 2016
Zapsal:

Petr Borský

Schválila:

Ing. Marcela Gürlichová, předsedkyně komise KUR

