
   
 

Zápis z 2. pracovního setkání expertní pracovní skupiny B 
(dále jen “PS B”) 

23. října 2019, 12:30 – 14:30 

zasedací místnost ÚMČ Praha 10 

Název pracovní skupiny  

„Majetek městské části, ekonomika a rozvoj podnikání“  

 

Přítomni: dle prezenční listiny, která je uložena na oddělení strategického rozvoje a participace ÚMČ 

Praha 10, Kancelář starostky 

Cíl pracovního setkání  

Diskutovat navržené strategické cíle a navrhnout opatření “Strategického plánu udržitelného rozvoje 

MČ Praha 10 pro období 2020 - 2030” (dále jen “SPUR”), které vycházejí z první schůzky pracovní 

skupiny, z Analytické části SPUR a SWOT analýz, Programového prohlášení RMČ Praha 10, 

Strategických cílů Strategického plánu hl. m. Praha, cílů koncepcí MČ Praha 10. 

V úvodu byla PS B seznámena s navrhovanými strategickými cíli pro jednotlivé oblasti s možností 

navrhnout jiné formulace. 

 

Oblast Správa věcí veřejných 

Cíl č. 1 Hospodařit udržitelně 
 

Návrhy na opatření:  

 

1.1. Centralizovat a zkvalitňovat proces zadávání veřejných zakázek  

 vytvořit centrální odbor úřadu pro zadávání a řízení veřejných zakázek 

 plán investičních oprav škol zřizovaných MČ P10 

 společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek (ne pouze na cenu), možnost 

spolupráce s MPSV 

 

1.2.  Hospodárné nakládání s majetkem MČ  

 evidence majetku MČ 

 revize zásad pronajímání nebytových prostor 

 kompletní obnova materiálně technické základny škol zřizovaných MČ P10 

 aktivní přístup v oblasti správy a vymáhání pohledávek v MČ P10 

 zvýšit transparentnost hospodaření včetně nastavení procesů 

 sběr dat za opravy a investice s možností srovnání, vytvoření přehledu výdajů  

 zpracovat analýzu stavu obecního majetku se stanovením priorit 

 



   
 

1.3.  Aktivně a pravidelně vyhledávat možnosti snížení běžných i provozních nákladů MČ 

P10 

 využívat dotační tituly 

 zkvalitňovat dotační řízení a programy vyhlašované MČ P10 

 plán investic 

 posuzovat projekty v počáteční fázi z pohledu hospodárnosti a efektivity 

 

Oblast Udržitelná spotřeba a výroba 

Cíl č. 1 Šetrně hospodařit s energiemi a efektivně snižovat jejich spotřebu 

 

Návrh na opatření:  

 

1.1. Snižování energetické náročnosti budov MČ 
 zateplování budov v majetku MČ 

 rekonstrukce budovy úřadu 

 pasportizace objektů v majetku MČ s ohledem na snížení energetické náročnosti a 

udržitelnosti budov 

 štítky energetické náročnosti 

1.2. Šetrné hospodaření s energiemi  
 systematické vyhodnocování dat za účelem snížení spotřeby energií 

 zavedení energetického managementu  

 elektronické aukce 

 centralizovaný nákup energií 

 osvěta mezi občany a zaměstnanci úřadu 

 

Oblast Místní ekonomika a podnikání 

Cíl č. 1 Vytvářet inspirativní prostředí pro podnikatele s navázáním vzájemné spolupráce 

 

Návrh na opatření:  

 

1.1. Podporovat oboustrannou komunikaci mezi MČ a podnikateli 
 zjistit potřeby podnikatelů – analýza potřeb 

 pořádání společných setkání MČ a podnikatelů 

 propagace v měsíčníku P10 

 zviditelnit zajímavé a kvalitní provozovny (Provozovna roku, Podnikatel roku atd.) 

 podpora udržitelného podnikání (např. zvýhodněné pronajímání nebytových prostor) 

 nastavit tok informací mezi MČ a podnikateli 

 
1.2. Vytvoření platformy spolupráce mezi MČ a podnikateli 

 spolupráce s Hospodářskou komorou (vzdělávání podnikatelů, spolupráce se školami, 

možnosti dotačních výzev) 

 sdílení dobré praxe mezi podnikateli 



   
 

 podpora začínajících podnikatelů – start up 

 podpora místních podnikatelů poskytujících služby pro občany 

 vytvoření manuálu postupu při žádání např. o zábor, o předzahrádku, nakládání 

s odpady 

 podporovat vytváření coworkingových center 

 provázanost obchodních center s malými obchody 

 inspirace ve Společenské odpovědnosti firem 

 

 

Zapsaly: 

Iva Hájková, Jana Martínková, Lenka Kroužilová – oddělení strategického rozvoje a participace  

 


