
   
 

 

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

Odborná skupina pro strategii (OSS) 
 
Datum, čas: 24. dubna 2019 od 8 do 9 hodin 
Místo: zasedací místnost č. 411, budova A 
Přítomni (řazeno abecedně) 
Chmelová Renata, Březina Roman, Gombíková Mária, Humplík Filip, Janků Zdeňka, Jurča Miloš, 
Komrsková Jana, Kosmel Tomáš, Koucký Filip, Neklan Josef, Pecánek Martin, Petřík Pavel, Slavík 
Martin, Vinterová Jana 
Omluveni: Ludvík Pavel 
Hosté: Bahenský Martin 
Tajemnice: Hájková Iva 
 
Program: 

1. Organizace venkovního a vnitřního sběru podnětů občanů 
2. Zapojení cílových skupin do tvorby strategického plánu – návrhy 
3. Způsob využívání koncepcí, analýz a dalších strategických dokumentů jednotlivými odbory 
4. Spolupráce na analytické části strategického plánu 
5. Web  

- OSS – jména, fotky, kontakty? 
- GDPR 

 
Jednání vedla předsedkyně OOS, starostka Renata Chmelová. 
 
Zápis: 
Bod 1) 
Starostka MČ P10 sdělila termíny a postup vnitřního sběru podnětů pro strategický plán, viz přiložená 
prezentace 
Úkoly: 

- Upravit otázky do pocitové mapy, viz prezentace, upravené zaslat na email pí Hájkové do 
čtvrtka 25. 4. 2019 - SPLNĚNO 

- Domluvit účast Městské policie Praha, zajistí paní starostka  
- Předjednat s TSK vyřizování podnětů občanů týkající se jejich správy, zajistí p. Pecánek 
- Nahlásit účast na jednotlivá setkání, zajistí členové OSS, viz FORMULÁŘ 

 
Bod 2) 
Z diskuze vyplynula tato doporučení: 

- zapojit seniory přes kluby seniorů, popř. na různých akcích – spolupráce OSRP s p. 
Petříkem a paní Janků, 

- zapojit školní děti (8. a 9. třída) formou dotazníku a pocitové mapy – spolupráce s paní 
Vinterovou 

- zapojit středoškolskou mládež – zajistí OSRP 
- zapojit příspěvkové organizace (školy atd.) formou dotazníku 

Cíl: obdržet co možná nejvíce vyplněných dotazníků jako podklad do strategického plánu. 
Dotazníky zajistí OSRP ve spolupráci s příslušnými odbory a radními. 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuk-EwNMLGF4p1S0osfkyVXMtWcs5ljsOSKO9zkTuSb7fgYA/viewform
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Bod 3 a 4) 
Analytickou část bude zpracovávat externí spol., nutná součinnost odborů. V nejbližší době dojde 
k uzavření smlouvy se zpracovatelem a následně bude domluvena součinnost odborů k získání 
analytických dat. Zároveň OSRP zašle na odbory tabulku s platnými strategickými dokumenty 
k doplnění ohledně způsobu práce s nimi. 
 
Bod 5) 

- Webová stránka www.praha10.cz/strategie spuštěna v pondělí 29. dubna 2019 s mediální 
kampaní  (letáky, forex, bannery…)– zajišťuje OSRP s tiskovým oddělením. 

- GDPR pro sběr emailů občanů je řešeno s paní Bendovou 
- OSS – nutno udělit souhlas, zda je možno uveřejnit na web strategie foto členů, řešeno 

s paní Bendovou 
 
Zapsala: Iva Hájková 
 
 
 
 

http://www.praha10.cz/strategie

