Interpelace ze stenografického zápisu ze dne 19.12.2018

Pan Milan Ducko, člen ZMČ: Milan Ducko, Patnáctka náš domov. Já bych měl tři dotazy na paní
místostarostku Jitku Kolářovou, která má v gesci Místní agendu 21, a dotazy se budou týkat
tohoto tématu.
První dotaz je: 12. listopadu proběhlo diskuzní fórum Zdravé městské části, kde paní Kolářová
prezentovala výstupy z minulého fóra, které se konalo v roce 2017. Chci se paní Kolářové zeptat,
proč nepoužila oficiální dokument, který schvá lil a rada MČ dne 7. 3., kde každý radní popsal
řešení problémů

za svoji oblast. A kdo zpracoval tento dokument, který byl občanům předkládán,

a z jakých podkladů vycházel?
A poslední otázka k tomuto. Chci se zeptat, proč nebyla ověřovací anketa z fóra zveřejněna v
Hlasateli a na Facebooku MČ, tak jako to bylo zveřejněno v roce 2017? Znamená to tedy, že nové
vedení nemá o názory občanů zájem, když to veřejně neprezentuje?
Druhý dotaz je: Zastupitelstvo v září 2018 doporučilo pokračovat v Národní síti zdravých měst,
tak se chci paní Kolářové zeptat, jaké jsou plány, jestli MČ bude Národní síti zdravých měst
pokračovat i v roce 2019, nebo toto členství ukončí.
A poslední dotaz se týká toho, jak chcete rozvíjet Místní agendu 21 v roce 2019 a v dalších letech,
zda plánujete

opět

certifikaci na kategorii D, nebo

C, případně B. Děkuji.

případně

na

nějaké

vyšší kategorie, jako

třeba
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Vážený pane zastupitel i,
na Vaši interpelaci, kterou jste přednesl na zasedání Zastupítelstva
Praha 15 dne 19.12.2018, odpovídám následovně:

městské části

Milan Ducko, Patnáctka náš domov. Já bych měl tři dotazy na paní místo starostku Jitku
Kolářovou , která má v gesci Místní agendu 21, a dotazy se budou týkat tohoto tématu .
První dotaz je: 12. listopadu probě hlo diskuzní fórum Zdravé městské části , kde paní
Kolářová prezentovala výstupy z minulého fóra, které se konalo v roce 2017. Chci se paní
Kolářové zeptat, proč nepoužila oficiální dokument, který schválila rada MČ dne 7. 3.,
kde každý radní popsal řešení problémů za svoji oblast.
Prezentace odpovědí a shrnutí k prioritám, které vyplynuly z Diskusního fóra 2017, byly
na základě dokumentu z Rady MČ Praha 15 a aktualizovány po dohodě se stávajícími
radními a vedoucími odbon'i, neboť, jak jistě víte, nebylo možné splnit všechny nastavené
priority a to z nhných důvodi', (všechny byly na letošním fóru zmíněny a
odprezentovány).
A kdo zpracoval tento dokument, který byl občanům předkládán, a z jakých podkladů
vycházel?
Tento souhrnný dokument a prezentaci jsem vypracovala na základě výše zmíněného , ve
spolupráci s vedoucími odbori'I, dle materiáli'" které byly předány koordinátorkou pí
Mrázkovou (tato ukončila pracovní poměr s městskou částí k 31. 10. 2018) budoucí
koordinátorce pí Jechoutkové.
A poslední otázka k tomuto. Chci se zeptat, proč nebyla ověřovací anketa z fóra
zveřejněna v Hlasateli a na Facebooku MČ, tak jako to bylo zveřejněno v roce 20177

Boloňská 478/1 , 10900 Praha 10
tel.: +420281003412
e-mail : jitka.kolarova@praha15.cz

strana 1/2

a

~

Městská část

Praha 15

Znamená to tedy, že nové vedení nemá o názory občanú zájem, když to veřejně
neprezentuje?
Nové vedení městské části má velký zájem o názor veřejnosti, ale nechce se opírat pouze
o názor jedné skupiny, proto připravuje novou platformu komunikace s občany a věří, že
osloví občany napříč názorovým spektrem. Po skončení fóra 20 18 byla anketa zveřejněna
na webových stránkách a dále s ní bude pracováno v prLlběhu celého roku, jak již jsem
zmínila, dle nové platformy. V této souvislosti bych ráda zmín ila např. participativní
rozpočet, jehož pravidla jsou v tuto chvíli připravována. Věřím, že i toto je jasný signál
toho, že je cílem nového vedení s občany nejen diskutovat, ale konkrétně spolupracovat.
Druhý dotaz je: Zastupitelstvo v září 20 18 doporučilo pokračovat v Národní síti zdravých
měst, tak se chci paní Kolářové zeptat, jaké jsou plány, jestli MČ bude Národní síti
zdravých měst pokračovat i v roce 2019, nebo toto členství ukončí.
V současné době Rada MČ vyhodnocuje první výsledky spolupráce s NSZM a srovnává
i jiné platformy, na základě kterých se mLl že městská část lépe rozvíjet.
A poslední dotaz se týká toho, jak chcete rozvíjet Místní agendu 21 v roce 2019 a v dalších
letech, zda plánujete opět ce11ifikaci na kategorii D , nebo případně na nějaké vyšší
kategorie, jako třeba C, případně B. Děkuji.
Ve spolupráci s MA 21 vid í nové vedení městské části potenciál , a proto rozhodně i
v následujících letech hodláme pokračovat v započaté spo lupráci, certifikaci D zatím
shledáváme jako dostatečnou , výhled do dalších let , č i případné zvyšování certifikace ,
zatím nemohu avizovat.

S pozdravem
Mgr. Jitka Kolářová
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