Záznam ze 4. jednání
Neformální pracovní skupiny pro MA21
ze dne 12. 11. 2020

Přítomni: Renáta Zajíčková, Zdeněk Doležal, Jiřina Vorlová, Jana Mokrošová, Roman
Haken, Kryštof Král, Olga Burianová, Filip Karel, Martin Brejcha
Omluveni: Veronika Palečková
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program:
1) Úvodní slovo paní starostky, političky pro MA21
2) Představení nových pravidel a zásad Participativního rozpočtu Prahy 5 pro rok 2021
3) Představení pravidelné hodnotící zprávy, projekt IPRU a vzdělávání úředníků
4) Představení plánu zlepšování MA21

1) Úvodní slovo paní starostky, političky pro MA21
Paní starostka přivítala všechny přítomné, představila novou koordinátorku Janu Mokrošovou a
stručně shrnula dosavadní vývoj a principy Participativního rozpočtu Prahy 5. Ujistila také všechny
přítomné, že již měla několik schůzek a že radnice se snaží i v této nelehké době hledat způsoby, jak se
setkat a společně debatovat o problémech, které tato doba přináší, protože setkání s občany byla
zrušena, kvůli covidu-19. Jeden ze způsobů, je právě toto online setkání, kde můžeme předložit nové
podklady vypracované pracovištěm participace. Co se týče aktivit, bylo naplánované jednání 12. února,
bylo zrušeno. Poté hovořila o projektu IPRU, o posile MČ Prahy 5, panu Hakenovi.
2) Představení nových pravidel a zásad Participativního rozpočtu Prahy 5 pro rok 2021
Přítomným byl předložen dokument s pravidly a zásadami Participativního rozpočtu, který byl
upraven a vylepšen pro rok 2021. Slovo dostala Jana Mokrošová, která objasnila, co přesně bylo
upraveno v nových zásadách.
Jana Mokrošová:
-

Do pravidel jsme zapracovali snížení min. věku navrhovatele na 15 let

-

Ponechalo se 5 spolunavrhovatelů
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-

Rozpočet se rozdělil na malé a velké návrhy, přičemž celková částka se snížila na 12 milionů
korun. 10 mil. korun na velké projekty a 2 mil. korun na malé projekty

-

Nelze podat jeden návrh do malých i velkých současně

-

Návrhy projektů mohou být umístněné výhradně na pozemcích nebo budovách v městské části
Praha 5, případně na pozemcích Hl. města Prahy

-

Systém hlasování zůstal beze změny

-

Doplnili jsme právní vysvětlení, že nejde o správní akt, ale dobrovolný závazek MČ (dole na
str.3)

-

Upravili jsme vyloučení návrhů v bodě 11 a 12.

Proběhla diskuze mezi paní starostkou a paní Mokrošovou ohledně pozemků, zda je možnost, aby
byly projekty pouze na pozemcích MČ5 a ne na pozemcích MHMP. Debatu ukončila paní starostka se
závěrem, že nejlepší by byla podmínka, kdy by projekty mohly stát pouze na pozemku MČ5.
Dalšími body míněnými v rozpravě bylo snížení rozpočtu na 12mil. a jeho možnost snížení na 10
mil. Kč., částka 15mil. byla enormně vysoká.
Radní Doležal: Snížil by rozpočet na 10mil. Kč, aby se stíhala lépe realizace, na magistrátních
územích je to dle něj v pořádku, protože jinak by to bylo omezené.
Starostka: Rada ještě navrhne změny, například snížení částky Participativního rozpočtu. Do konce
listopadu budou provedeny finální změny.
Poté k uzavření tématu, starostka zmínila právě probíhající hlasování o změně názvu
Participativního rozpočtu, které je do 20. listopadu. Na facebooku Praha 5 žije je seznam názvů, ze
kterého je možnost si vybrat. Všechny názvy byly vybrány občany MČ.
3) Představení Hodnotící zpráva za rok 2020, projektu IPRu a vzdělávání úředníků
Úvodní slovo si vzal pan Haken, který tyto dokumenty zpracovával. Hovořil o hodnotící zprávě za
rok 2020, o existenci neformální skupiny MA 21 a o jeho působení zde na úřadě. Poté mluvil o
podnikateli roku 2019 a zpracovávání Strategie 2030+. Paní starostka dodala, že by chtěla klást
velký důraz na zmíněnou Strategii a zda by mohla být více rozepsána v rámci participace do
hodnotící zprávy, uvedla, že se shromáždilo 2300 dotazníků. Dále paní starostka chtěla, aby v
hodnotící zprávě bylo uvedeno únorové setkání MČ5 s občany, SWOT analýza mateřských školek,
akce Se starostkou Okolo Pětky a pan Doležal doplnil, že máme otevřené výbory a komise pro
občany.
Filip Karel: Chtěl by doplnit tabulku, v jakých fázích jsou projekty, na stránkách to nenašel.
Dělá to odbor zeleně, mělo by se to zaurgovat a dát odkaz na web.
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Poté zazněla otázka od paní starostky, ohledně kategorie C v MA21, zda je možnost se do ní
dostat ještě tento rok, co je k tomu potřeba. Směřovala na pana Hakena, který se ujal slova a do
diskuze se později připojila paní vedoucí Vorlová.
Haken: Zlepšování současných aktivit a přidání dalších. Cenia sama teď neví, jak budou posuzovat
nemožnost současných akcí, ale s tím, co máme teď naplánované, tak máme možnost vstoupit do C.
Starostka: V roce 2021 bychom mohli zažádat o postup do kategorie C?
Haken: Ano.
Vorlová: Přichází s otázkou, zda by z důvodu nestandardní situace šlo postoupit do C už letos.
Haken: Je problém se školením koordinátora, školení úřadu bychom již nestihli, je to jedna
z podmínek pro vstup do kategorie C.
Vorlova: Chtěla by vědět, zda kdybychom doplnili zprávu, byla by možnost posunutí do C. Chce vznést
dotaz.
Starostka: Je tam stanoveno, zda je nutná samostatná komise?
Haken: Vznese dotaz, ale myslí si, že to neprojde.
Všichni souhlasí s navrženým a doplněným. Koncem příštího týdne bude zpráva hotová.
Starostka – Mluví o komisi, která je potřeba pro vstup do C. Nestačí pouze Výbor pro otevřenou
radnici?
Haken: Musí to být komise pro MA21, myslí si, že musí být i název, ne jen téma skupiny. Prověří toto
téma.

4) Představení plánu zlepšování MA21
V úvodu představení plánu zlepšování na rok 2021 paní starostka opět uvedla, že plánem je získat
kategorii C a předala slovo panu Hakenovi.
Pan Haken si bere slovo a mluví školeních, zavádění nových akcí, o školení úřadu a o udržitelném
rozvoji. Má seznam lektorů, kteří umějí vzdělávat úřad. Probíhá projekt IPRU, který je vzdělávací,
nevíme, zda bude uznán jako validní v MA21.
Haken: Pokud naplníme plán aktivit, máme jistý vstup do C a je zapotřebí vzdělávání úřadu.
Vorlová – Vzdělávání, myslí se tím úředníků? Kdo by je vzdělával?
Haken: Je seznam lektorů, kteří mají mandát, že umí vzdělávat v udržitelném rozvoji.
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Starostka – Napadla mě aktivita, která by se dala zahrnout do plánu 2021 – přes spolek Homolka jsme
se stali aplikačním garantem, kde spolu s technologickou agenturou jsme se zavázali k participaci na
jejich projektu Chytrá Homolka.
Doležal: Ještě to neproběhlo, tudíž to není to schválené.
Starostka: je zapotřebí najít usnesení rady z října, mají být 4 aplikační garanti a my jsme byli jedním
z nich, je to další aktivita participace. To bychom mohli bohatě splnit C.
Paní starostka se vrátila k tématu Strategie. Podotkla, že máme 3 fáze strategie a ukončujeme
analytickou část. Budeme natáčet video a vyzývat občany ke komentáři, další fáze je návrhová, kde
bude pravděpodobně pocitová mapa. Je to vznik strategického dokumentu a participace se plánuje
široká. Měli jsme naplánované kulaté stoly s občany, ale bohužel k tomu nedošlu kvůli Covidu-19. Je
potřeba vše evidovat.
Haken: Práce se strategií je věc, která se počítá do MA21.
Haken: Participativní rozpočet je v pořádku. V rámci IPR projektu probíhá školení jak pro úřednickou
část, tak politickou a i veřejnost, můžeme to dát do MA21.
Podpora podnikaní - zamyslet se do budoucna na rozvoji. Co se týká spolupráce 3 sektorů,
grantový systém existuje. Mluví o podpoře podnikatelů a občanů, jakým způsobem a co dělají. Je
potřeba o tom popřemýšlet.
Pan Haken na závěr poděkoval pracovní skupině a zmínil se, že by uvítal jejich náměty a návrhy, co by
se dalo udělat třeba jinak apod. U plánu zlepšování by toho rád využil.

5) Projekt IPRu
Pan Haken si vzal slovo: Projekt, který by se měl realizovat je náměstí 14. října, ne pouze parčík
Portheimka, ale od řeky až po radnici. Jednání se ale zkomplikovalo a nyní se řeší finanční situace,
samotný IPR neví, na kolik může přislíbit pomoc v realizační části. Původní záměr byl revitalizace
náměstí 14. října, ale co se týče peněz, o tom se musí vyjádřit velká Praha. Problém je, že se neví, co
se přesně bude dělat, jestli se nakonec nebude dělat něco jiněho.
Paní starostka si bere slovo a zakončuje tuto schůzku poděkováním a upřesněním úkolů – do
pátku 13.11. zaslat upravené zprávy, do konce roku zaslat upravená pravidla participativního
rozpočtu na rok 2021 a zjistit postup do kategorie C, zápis Kryštof Král do konce příštího týdne.
Další schůzka je v plánu na příští rok v únoru.
V Praze dne 16.11. 2020 zapsal Kryštof Král

Mgr. Renáta Zajíčková
Starostka, odpovědná politička pro MA21
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