
   
 

 

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 na období 2020 – 2030 
Oddělení strategického rozvoje a participace 
Kancelář starostky 
 

Odborná skupina pro strategii (OSS) 
2. zasedání 

 

Datum, čas: 20. června 2019 od 10 do 11 hodin 

Místo: ÚMČ Praha 10, zasedací místnost č. 411, budova A 

Přítomni (řazeno abecedně) 

Chmelová Renata, Březina Roman, Gombíková Mária, Humplík Filip, Janků Zdeňka, Jurča 

Miloš, Kosmel Tomáš, Koucký Filip, Neklan Josef, Pecánek Martin, Petřík Pavel, Vinterová 

Jana 

Omluveni: Komrsková Jana, Ludvík Pavel, Slavík Martin 

Hosté: Bahenský Martin, Beneš Petr, Hatalová Jana 

Tajemnice: Hájková Iva 

 

Program: 

1. Stav prací na strategickém plánu  

2. Závěr z dotazníkového šetření ke zjištění spokojenosti občanů se životem v MČ P10   

3. Obsazení pracovních skupin pro návrhovou část 

 

Jednání vedla předsedkyně OSS, starostka Renata Chmelová. 

 

Zápis: 

 

Bod 1) 

Členům OSS byly sděleny výstupy ze sběru podnětů a stav v plnění harmonogramu zpracování 

strategického plánu. Všem bylo poděkováno za účast na sběru podnětů.  

Prezentace s bližšími informacemi je zaslána s tímto zápisem. 

 

Výstupy ze sběru podnětů: 

 

  6 setkání v ZŠ a knihovně Malešice 

  8 setkání ve veřejném prostoru 

  občané podali 600 podnětů 

  účastnilo se 446 lidí  

– 242 uvnitř 

– 204 venku 

  osloveno další cca 200 lidí 

  účastnilo se 49 zaměstnanců ÚMČ, všichni radní a 3 předsedové komise nebo výboru 

 

 

 



   
 

 

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 na období 2020 – 2030 
Oddělení strategického rozvoje a participace 
Kancelář starostky 
 

 

Změny v harmonogramu: 

 

Název aktivity Původní termín Změna 

Setkání s podnikateli červenec 2019 Podnikatelé osloveni 

dotazníkem 

Veřejné připomínkování 

analytické části 

červenec – srpen 2019 srpen – září 2019 

Schválení analytické části září 2019 říjen – listopad 2019 

 

Úkoly: 

- OSRP zpracuje všechny podněty občanů a předá je k okomentování na příslušné 

odbory (podněty s komentáři pak budou uveřejněny na www.praha10.cz/strategie) 

 

Bod 2) 

Zpracovatel dotazníkového šetření Josef Novák z CI2 o.p.s. seznámil členy se závěry šetření 

(závěrečná zpráva je zaslána s tímto zápisem). Další využití zprávy bude projednáno s vedením 

MČ. 

 

 

Bod 3) 

Pracovní skupiny pro tvorbu návrhové části byly představeny OSS s termíny a náplní zasedání 

(bližší informace k zasedání pracovních skupin jsou zaslány s tímto zápisem). 

 

Názvy pracovních skupin: 

A. Řízení a správa městské části, participace, otevřenost, strategický rozvoj 

B. Majetek městské části, ekonomika a rozvoj podnikání 

C. Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí, územní rozvoj 

D. Školství, kultura, sport, volný čas, památky 

E. Zdravotnictví, sociální oblast, rodina, bezpečnost, bydlení 

 

Úkoly: 

- Odbory doplní do tabulky možné členy do pracovních skupin podle své znalosti 

s poznámkou, zda možný člen se členstvím souhlasí nebo ho má oslovit OSRP,  

odkaz https://docs.google.com/spreadsheets/d/10-

oY6hEagyNeQQENJTCUhjTxoDCvQ0B6tdvNYsxIbIw/edit?usp=sharing  

Termín do konce června 2019. 

 

Termín příští schůzky bude upřesněn. 

Zapsala: Iva Hájková 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10-oY6hEagyNeQQENJTCUhjTxoDCvQ0B6tdvNYsxIbIw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10-oY6hEagyNeQQENJTCUhjTxoDCvQ0B6tdvNYsxIbIw/edit?usp=sharing

