Zápis ze setkání vedení radnice se spolky a občanskými iniciativami Prahy 6
Písecká Brána 30. 03. 2017
Přítomní zástupci radnice:
Mgr. Ondřej Kolář (starosta), Mgr. Jan Lacina (zástupce starosty), Ing. Jan Holický, MBA (tajemník
úřadu), Ing. Milena Hanušová (radní), MUDr. Marián Hošek (uvolněný radní), Ing., Mgr. Oldřich
Kužílek (zastupitel MČ), Ing. Jindřich Pinc (referent participace), Mgr. Vítězslav Kozelek (asistent
zástupce starosty)

Zástupce starosty Jan Lacina přivítal zástupce spolků a občanských iniciativ a představil témata
setkání, kterými byly Poliklinika Pod Marjánkou - LDN Chittussiho, Pravidla pro obsazování komisí
Rady MČ zástupci spolků, Nastavení metodiky řešení rovnice "Spolek / občan má nápad" a Forma
výstupů setkání se spolky.

Výstup - Otázky a témata k dalšímu řešení
Forma výstupů setkání se spolky
1. Spolky budou zasílat v dostatečném předstihu radnici otázky k tématům dalšího setkání.
Radnice otázky využije pro přípravu na toto setkání (starosta Kolář)
2. Ze setkání budou zapisována témata pro další řešení (radní Lacina)
3. Ze setkání budou zapisovány otázky, ke kterým se budeme vracet na příštích setkáních (radní
Lacina)

Poliklinika Pod Marjánkou
1. Zástupci MČ budou obcházet všechny lékaře a zjistí všechna stanoviska k rekonstrukci.
Všechny připomínky a návrhy zohlední. (radní Hošek)

Pravidla pro obsazování komisí Rady MČ zástupci spolků
1. Rada MČ projedná způsob a organizaci budoucí účasti spolků v komisích a svůj postoj bude
prezentovat na příštím setkání (radní Lacina)

Nastavení metodiky řešení rovnice „Spolek / občan má nápad“
1. Styčnou osobu pro komunikaci je slečna Jourová. Je od 1. 5. 2017 vybavena nezbytnými
pravomocemi pro zajištění reakce. (starosta Kolář, radní Lacina)
2. Nápady budou zaznamenány do připravované interaktivní mapy (radní Lacina)

Své podněty mohou spolky zasílat V. Kozelkovi (vkozelek@praha6.cz), J. Pincovi (jpinc@praha6.cz)
nebo M. Jourové (mjourova@praha6.cz), kteří jsou pověřeni komunikací s představiteli občanských

sdružení a iniciativ. Ohledně záležitostí týkajících se časopisu Šestka je možno se obracet na
šéfredaktorku M. Krajmerovou (Magdalena.Krajmerova@seznam.cz) nebo na koordinátorku
časopisu L. Malou (lmala@praha6.cz)
Další setkání proběhne ve čtvrtek 25. května 2017 od 18:00 hod. v Písecké bráně.

Zapsala: Markéta Jourová
Ověřil:
Jan Lacina
Milena Hanušová
Lenka Špičáková, Libocké občanské sdružení
Jiří Škvor, Praha 6 ztrácí tvář

