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zástupce staro5ty

Memorandum o sDoluoráci mezi Mč Praha 14 a o. s. StaŇ Hloubětín na vvbudování
..seniorparku" u ulice Klánovická. na pozemku 784/3 k.ú. Hloubětín. Praha í4.

V letošním roce 2013 vznikl z iniciativy zástupců o, s. Staný Hloubětín zámér na vybudování
dětského hřiště v ulici Klánovická. Zástupcitohoto sdružení navrhli, že osloví místní komunitu
podnikatelů a občanů se žádostí na poskytnutí finančního daru na výstavbu, popřípadě
zakoupení konkrétního herního prvku. Městská část Praha 14 se zavázala, že se bude
finančně spolupodílet na realizaci hřiště a převezme celé hřiště do své správy. V rámci
přípravy projektu probíhala diskuse se zástupci sdružení, kdy jsme diskutovali konkrétní
podobu a vybavení dětského hřiště, V následujících měsících se ukázalo, že je poměrně
velká ochota ze strany občanů poskytnout drobné finanční dary. Také se zástupcům o. s,
Staný Hloubětín, podařilo získat spoluúčast firem, které v místě podnikají. Celková výše
získaných prostředků v závěru tvořila takřka 1/5 celkových nákladů, které překročily částku 1
milion korun. Přestože MČ původně nepočítala s tak vysokým dofinancováním, rozhodla se
podpořit aktivitu místních obyvatel a podnikatelů a dětské hřiště zrealizovat Toto hřiště bylo
slavnostně otevřeno na konci září tohoto roku a podle ohlasů lze konstatovat, že se velmi
podařilo a slouží dobře svým uživatelům. Tento způsob zapojení místní komunity se jeví i
jako velmi podpůrný z hlediska následného provozu hřiště respektive jeho ochraně vůči
případnému vandalismu.
Zástupci o. s. Staný Hloubětín již v průběhu přípravy zmíněného dětského hřiště prezentovali
zájem místních občanů na zřízení,,seniorparku" - sportovního hřiště vybaveného prvky pro
kondiční cvičení nejen pro seniory. Ten by rádi vybudovali v bezprostřední blízkosti nového
dětského hřiště, čímž by v tomto místě vznikl areál pro aktivity více věkových skupin. Tento
záměr koresponduje s Koncepcí MC Praha 14 pro dětská hřiště, sportoviště a volnočasové
plochy,
Přestože záměr na realizaci ,,seniorparku" v ulici Klánovická zapadá do vizí a představ o
rozvoji ploch, určených k této aktivitě, není ve finančních možnostech MČ Praha 14
investovat částku 400 000,- Kč, která je na realizaci potřebná, v následujícím období. Na
žádost zástupců o. s, Staný Hloubětín, kteří deklarovali zájem místní komunity na vybudování
zmíněného ,,seniorparku", bylo dohodnuto uzavřenítohoto memoranda, Předmětem dohody
MČ Praha 14 a o. s. Staný Hloubětín ie příslib MČ Praha 14 podílet se 50% nákladů na
vybudování hřiště a násIedně převzít hřiště do své správy v případě, že o. s. Star,ý
Hloubětín bude schopno zajistitzbýruaiícich 50% částky.
MČ Praha 14 podporuje a oceňuje aktivitu o. s. Staný Hloubětín ve shánění finančních darů
na realizaci ,,seniorparku", nicméně konstatuje, že se jedná o aktivitu tohoto občanského
sdružení. Toto memorandum nedeleguje na zástupce o. s. Stalý Hloubětín právo jednat
jménem MČ Praha 14.
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