
Zápis ze 7. schůzky komise pro Miškovice ze dne 16.1.2020 

 

Zúčastnění: Martin Slavík, Michal Motyčka, Aleš Navrátil, Pavel Drlík 

Omluveni: Jana Mádrová, Václav Kolář,   

Stálá přísedící: místostarostka MČ Soňa Černá 

Hosté: starosta MČ Jiří Vintiška, Kateřina Rosická 

 

1. Starosta MČ seznámil členy s pravidly participativního  rozpočtu. 1 projekt minimální rozpočet 
Kč 30 000,- maximální Kč 100 000,-. Částka na participativní rozpočet je Kč 500 000,-.  Od 
2.3.2020 - 23.3.2020 se mohou podávat návrhy na projekty. Hlasování proběhne od 4.5.2020 - 
19.5.2020. Dne 21.5.2020 proběhne vyhlášení vítězných projektů.  Realizace by měla proběhnout 
do 30.11.2020 (Podrobnosti k pravidlům byly všem zaslány prostřednictvím e-mailu) 

 
2. Komise byla seznámena s projektem “Farma Miškovice” ve spolupráci se ZŠ Čakovice. Za 
farmou vzniknou prostory vhodné pro pěstování zemědělských plodin. Pozemky budou využívány 
žáky ZŠ. Možnost příměstských táborů atd. 1. fáze tohoto projektu - rekonstrukce farmy, staré HZ 
a jejího okolí. Na tento projekt je určena pracovní skupina.   
 
3. Debata o sdílené zóně u staré HZ, možnost vybudování komunitního centra. (V budově staré  
HZ nebude dokovací stanice pro elektrobusy). 
 
4. Komise byla seznámena s vybudováním centrální knihovny pro MČ Čakovice a to v ulici 
Schoellerova 

 
5. Na vybudování nízkoprahového centra nejsou finanční prostředky 
6. Debata na téma výmoly v ulici Polabská -  nově řeší pí Maříková. Je nutné v co nebližší době 
oslovit TSK a domluvit další postup. 
7. Instalováno zrcadlo u domu rodiny Voslářových 
8. Info. : Prostor skládky v ulici Svěceného bude uveden do původního stavu, zajistí fa., která 
skládku založila 
9. Osloveno MV ohledně prostoru pro “psí loučku” 
10. Komise zamítla umístění zrcadla u výjezdu od školky (ulice Tuháňská) 
11. Byl představen projekt nových cyklostezek v okolí Čakovic 
12. Komisi byla předložena fotodokumentace poškozených herních prvků ve vnitrobloku. Dále 
bude předložena tajemníkovi MČ, ten zajistí řešení 
13. Zjistit stav v okolí přejezdového prahu v ulici Všetatská 
14. Komise byla seznámena s frekvencí odvozu tříděného odpadu, proběhla debata na zvýšení 
frekvence v ulici Krčmářovská 

Zápis provedl Martin Slavík 


