
   

Zápis z 2. jednání Komise pro místní Agendu 21 a zapojování veřejnosti 
ze dne 11. 1. 2023 

 
Čas a místo konání:  17:00 hodin v budově ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1073, 2. patro, zasedací 
   místnost č. 207 
 
Přítomni: M. Žubretovská, N. Tománková, M. Med, E. Jiříková, J. Šebek, V. Zeman, V. Šubrtová, 

A. Krátká, L. Jelen, T. Ponec, J. Marešová, M. Juráňová,   
Nepřítomni: Z. Tošnerová, D. Šůs, Z. Sláma 
Hosté:  J. Liška (radní pro oblast MA21, podpora podnikání) 
Tajemník:  P. George 
 
Program:  
Úvod, schválení programu 
1. Kampaň Praha 14 bez kazu – spolupráce s Českou stomatologickou komorou 
2. Podpora podnikání 
3. Vyhodnocení Akčního plánu MČ Praha 14 na období 2021 – 2022 za rok 2022 
4. Akční plán MČ Praha 14 na období 2023 – 2024 
5. Participativní rozpočet MČ Praha 14 – pravidla, harmonogram 
6. Diskuze 
 Různé, závěr 
 
Ad Úvod 
Předsedkyně komise M. Žubretovská přivítala přítomné členy a navrhla P. George do funkce 
zapisovatele komise. Ověřovatelem zápisu z tohoto jednání bude M. Žubretovská.  
 

Zápis provede P: George, zápis ověří M. Žubretovská. 
PRO 12/ PROTI 0/ZDRŽEL 0 
Usnesení bylo přijato. 

 
Ad 1.   Kampaň Praha 14 bez kazu – spolupráce s Českou stomatologickou komorou  
Radní J. Liška představil komisi návrh akcí k realizaci v rámci kampaně Praha 14 bez kazu. 
V rámci místní Agendy 21 se městská část zapojuje do celosvětových i národních kampaní 
podporujících prevenci a zdravý životní styl občanů. MČ P14 byla oslovena Českou stomatologickou 
komorou k navázání dlouhodobější spolupráce v rámci prevence v oblasti ústního zdraví a k zapojení 
se do projektu „Republika bez kazu“, kterou Česká stomatologická komora řídí pod záštitou MZ ČR. 
Projekt je určený pro širokou veřejnost, ale cílem je zapojit i školy, odbornou veřejnost a samosprávy.  
 
 Světový den ústního zdraví  - finančně zajištuje ČSK 

 jednodenní akce - 20. 3. 2023  
 stánky s osvětou  zábavnou formou (hry, soutěže); 
 proběhla diskuse o lokaci akce. Byly navrženy lokality 1) veřejné prostranství 

před stanicí metra B - Rajská zahrada a 2) Plechárna. V rámci proběhlého 
hlasování se 11 členů komise vyjádřilo pro variantu 1) a 1 pro variantu 2);  

 na akci by měli být k dispozici seznamy zubních lékařů a dentálních hygieniků 
působících na Praze 14, prezentace lékařů, kteří nabírají nové pacienty; 

 v souvislosti s nedostatkem zubních lékařů komise doporučuje městské části 
pronajmout ordinace v poliklinice Parník zubním lékařům či popřípadě 
zajistit vybavení těchto ordinací k pronájmu; 

 návštěva základních škol – osvěta, v březnu 2023, 2. nebo 3. ročníky šesti základních 
škol, návštěva dentálních hygienistů s přednáškami v délce 45 minut. 

 Spolupráce na Dnu pro seniory – stanoviště s osvětou cílenou na seniory/dentální hygiena 



   

 Spolupráce na Dnu zdraví – poliklinika Parník – stanoviště s osvětou/dentální hygiena 
 Návštěva mateřských škol – osvěta probíhá v rámci Programu zdraví 
 Akce v Centru Černý Most – řeší CČM s ČSK 
 Akce pro partnery ÚMČ Praha 14 – v případě zájmu nabídku a cenový návrh dodá ČSK 

 
Komise bere informaci na vědomí. 

 
Ad 2.   Podpora podnikání 

Členové komise společně s pozvánkou obdrželi návrh opatření Akčního plánu MČ Praha 14 na období 
2023 – 2024 v oblasti podpory podnikaní. Materiál uvedla tajemnice komise a představila doplněné 
návrhy, vzešlé z jednání pracovní skupiny zaměstnanců ÚMČ. Proběhla diskuse. 

 
Název projektového 

záměru 
Stručný popis Poznámka komise  

Vytvořit funkční systém 
spolupráce mezi radnicí a 
podnikateli 

Nastavení fungující platformy 
podnikatelů a živnostníků na 
území MČ Praha 14. Realizace 
podnikatelského fóra. 

 Komisi souhlasí s realizací 
podnikatelského fóra, je třeba 
zvážit formát, cílit 

 Je potřeba utvořit pracovní 
skupinu pro podporu podnikání 

Rozvoj místního 
partnerství na podporu 
podnikání. 

Zapojení podnikatelských 
subjektů do kampaní MČ. 
Prezentace podnikatelských 
subjektů v místním tisku, 
veletrh, webové stránky atp. 

 Komise navrhuje 2 rozhovory 
s podnikateli v jenom čísle 
měsíčníku Čtrnáctka, je 
potřeba navrhnout kritéria pro 
výběr podnikatelů 

Komise doporučuje zvážit tvorbu  
mapových aplikací provozoven 
vzhledem k poměru cena a výkon 
(občané využívají vyhledávač 
google) 

Organizovat „Brunch s 
podnikateli“ 

Pravidelná organizace 
neformálního setkávání 
zástupců MČ s lokálními 
podnikateli 

 Komise souhlasí organizací 
„brunche“, je potřeba zavážit 
frekvenci  

Rozvoj farmářských trhů Rozšíření farmářských trhů s 
důrazem na podporu lokálních 
subjektů 

 Komise souhlasí s návrhem 
rozšíření ploch do tržního řádu  

 Komise doporučuje 
organizovat tematicky 
zaměřené trhy (francouzské, 
italské,  eko, bez obalu, re-use 
apod.) 

Vytvoření Smart City 
koncepce 

Nastavení spolupráce MČ a 
soukromého sektoru v oblasti 
využití moderních technologií 

 Komise doporučuje toto 
opatření zařadit do oblasti AP 
„Správa věcí veřejných“ 

 

 



   

Na základě projednaného bodu komise doporučuje Radě MČ: 

1. Zřídit pozici „konzultanta pro podnikatelský sektor„ či pověřit touto agendou stávajícího 
zaměstnance ÚMČ Praha 14. Forma jednotného kontaktního místa, kde jsou poskytovány 
bezplatné informace, praktická pomoc a poradenství s požadavky cílenými na agendy úřadu. 

2.  Provést pasport nebytových prostor určených k podnikání zaměřený na stávající využití již 
pronajatých prostor.   

3. Upravit kritéria při výběru nájemců nebytových prostor. Podané nabídky ve výběrovém řízení 
hodnotit podle několika kritérií, tak aby pronájmy sloužily potřebám obyvatel MČ. U každého 
kritéria dopředu stanovit danou procentuální váhu. 

Kritéria: 

 cenová nabídka; 

  navrhovaný účel nájmu -  v rámci účelu hodnotit přínosnost požadovaného druhu 
činnosti pro místní obyvatele a pro všestranný rozvoj daného území, dále potřebnost 
a zastoupení požadovaného druhu činnosti na daném území, dále např. také doba 
trvání nájmu či výše zamýšlených investic zájemce do technického zhodnocení 
nebytového prostoru a environmentální společensky odpovědný přístup;  

 zkušenost zájemce v daném oboru dle doložených referencí.  

Zástupce firmy Coca – Cola HBC Česko a Slovensko nabídl stáčecí zařízení zdarma pro nájemce 
provozující obchody „bez obalu“. 
 
Ad 3.   Vyhodnocení Akčního plánu MČ Praha 14 na období 2021 – 2022 za rok 2022 
Členové komise společně s pozvánkou obdrželi návrh Vyhodnocení Akčního plánu MČ Praha 14 na 
období 2021 – 2022  za rok 2022. Materiál uvedla tajemnice komise. 
 

Komise doporučuje Radě MČ souhlasit s vyhodnocením Akčního plánu MČ Praha 14 na 
období 2021 – 2022 a předložit na jednání ZMČ ke schválení. 
 
PRO 12/ PROTI 0/ZDRŽEL 0. 
Usnesení bylo přijato. 

 
Ad 4.   Akční plán MČ Praha 14 na období 2023 – 2024  

Členové komise společně s pozvánkou obdrželi návrh opatření Akčního plánu MČ Praha 14 na období 
2023 – 2024 v oblasti podpory podnikaní a MA21. Materiál představila tajemnice komise. 
 

Komise doporučuje Radě MČ Praha 14 souhlasit s navrženými opatřeními/projektovými 
záměry Akčního plánu rozvoje městské části Praha 14 na období 2023 – 2024 v oblasti 
„MA21“, které jsou v gesci radního pro oblast MA21, podpora podnikání. 

 
PRO 12/ PROTI 0/ZDRŽEL 0. 
Usnesení bylo přijato. 
 

Ad 5.   Participativní rozpočet MČ Praha 14 (PaR) – pravidla, harmonogram 

Členové komise společně s pozvánkou obdrželi návrh harmonogramu a pravidel čtvrtého ročníku 
participativního rozpočtu ČTRNÁCTKA PODLE VÁS.  

 Komise souhlasí s návrhem OSP s alokací finančních prostředků ve výši 5 mil. Kč a rozdělením 
projektů na a) malé projekty s výdaji mezi 10 tis. a 300 tis. Kč a to včetně DPH a b) velké 
projekty s výdaji mezi 300 tis. a 2,5 mil. Kč a to včetně DPH. Proběhla diskuse o pravidlech.  



   

 Komise souhlasí s návrhem OSP nezařazovat do PaR projekty společenských, kulturních, 
sportovních a dalších volnočasových akcí. Pro realizaci takto zaměřených projektů jsou 
určeny dotační programy MČ Praha 14. Dále pak komise navrhuje nezařazovat do PaR 
projekty zaměřené na realizaci dětských hřišť pro věkovou kategorii 3 – 6 let z důvodu 
nadměrného počtu již existujících hřišť  pro tuto kategorii.  

 Komise souhlasí s návrhem OSP doplnit právo MČ k vyžádání udělení licence k užití návrhu 
jako autorského díla v případě potřeby.  

 Komise souhlasí s návrhem OSP doplnit do pravidel soulad projektů s plánovými akcemi MČ. 

 Komise doporučuje do pravidel zařadit právo MČ Praha 14 v odůvodněných případech 
vítězné návrhy nerealizovat, realizaci návrhu zrušit, nebo návrh ve fázi realizace po předchozí 
konzultaci s navrhovatelem pozměnit.  

 Zástupce Coca – Cola HBC Česko a Slovensko prověří možnosti zapojit se do PaR a financovat 
projekty v oblasti hospodaření s vodou, odpadového hospodářství, snižování uhlíkové stopy. 

Pravidla budou upravena a předložena k projednání Radě MČ. 
 
Ad 6.   Diskuze 

J. Šebek vznesl dotaz ke stavu oprav spalovny Malešice. Řeší MHMP, MČ zjistí aktuální stav. 

Tajemnice komise informovala členy o pořádání akcí. 

 Dětské fóru 2023, 9. 3. 2023 od 8.30 do 12.00, KD Kyje – budou přizváni zástupci Jahoda z.s. 

 Kampaň Chceme tu mít čisto – připravuje Žákovské zastupitelstvo Prahy 14 ve spolupráci MČ 
Praha 14, v rámci Dětské fóra budou vybrány fotky znečištěných míst v Praze 14, které budou 
umístěny na panelech do veřejného prostoru, fotky budou fotit děti ze základních škol. 

 
 
Ad   Různé, závěr 

Jednání bylo ukončeno v 19.30  hod. Termín dalšího jednání bude upřesněn. 
 
 
Seznam zkratek: 
AP – akční plán 
CČM – Centrum Černý Most 
ČSK - Česká stomatologická komora 
MA21 – místní Agenda 21 
OSP – Oddělení strategického plánování 
 
 
 
 
Zapsala:  P. George, tajemnice    0věřila: M. Žubretovská, předsedkyně komise 
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