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STRATEGICKÝ PLÁN 



VIZE 
DESÍTKA je moderní, přátelská a otevřená městská část, která si zvolila udržitelný rozvoj

11 oblastí

59 opatření 

26 cílů 60 
INDIKÁTORŮ

STRATEGICKÝ PLÁN 



METODICKÝ POSTUP PRO 
STRATEGICKÉ A PROJEKTOVÉ 

ŘÍZENÍ



POJMY

Strategické plánování Projektové řízeníStrategické řízené



ROZDĚLENÍ DO KAPITOL

2) Informování o realizaci strategického plánu

3) Zapojení do realizace strategického plánu

4) Způsob realizace strategického plánu

5) Způsob vyhodnocování strategického plánu

6) Koncepce MČ Praha 10

7) Vzdělávání zaměstnanců, zastupitelů, příspěvkových organizací a 
akciových společností zřizovaných MČ Praha 10

8) Role a odpovědnosti

9) Přílohy



INFORMOVÁNÍ O REALIZACI 
STRATEGICKÉHO PLÁNU

ZAPOJENÍ DO REALIZACE 
STRATEGICKÉHO PLÁNU
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ZPŮSOB REALIZACE
STRATEGICKÉHO PLÁNU

Duben - červen

Únor - březen Říjen 

Prosinec 

Sběr projektových 
záměrů on line a 
na veřejném setkání

Návrhy projektů formou Karet 
projektů (Odbory ÚMČ Praha 10)

Projednání Akčního 
plánu s veřejností

Projednání Akčního 
plánu v RMČ a ZMČ

2021

Projednání Akčního plánu v 
Komisích RMČ a Výborech ZMČ

Vyhodnocení projektů

Projednání s gesčními radními
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Červen

Vyhodnocení SPUR 
za předcházející kalendářní rok



Příloha č. 2

KARTA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU

NÁZEV PROJEKTOVÉHO 

ZÁMĚRU

Informace o předkladateli

Vazba na SPUR Číslo strategického cíle

(vyberte ze seznamu)

Číslo opatření

(vyberte ze seznamu)

Popis nejdůležitějších

informací o projektovém

záměru a jeho přínos

Informace o projektovém záměru *) Přínos (uveďte písmeno/a ze 

seznamu)

Míra projektové

připravenosti

(vyberte ze seznamu)

Hrubý odhad nákladů

(v Kč)

Předpokládané finanční

zdroje (dotace, rozpočet

městské části)
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Příloha č. 4

KARTA PROJEKT
NÁZEV PROJEKTU

Vazba na SPUR Číslo strategického cíle Číslo opatření

Vazba na cíl příslušné

Koncepce MČ Praha 10

Název Koncepce Příslušný cíl

Vazba na Programové

prohlášení RMČ Praha

10

Název bodu Programového prohlášení RMČ

Vazba na návodné

otázky auditu

udržitelného rozvoje

(doplní OSRP)

Číslo návodné otázky auditu udržitelného rozvoje

Vazba na indikátor

SPUR

Číslo indikátoru SPUR

Popis nejdůležitějších

informací o projektu cíl

projektu)

Míra projektové

připravenosti

Finanční náklady v Kč Rozpočet MČ Praha 10 Externí zdoje/jaké

Předpokládané finanční

zdroje (dotace, rozpočet

městské části).

CELKOVÉ HODNOCENÍ PODLE 

HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Stanovisko Odborné skupiny pro strategii

Stanovisko Odboru ekonomického

Projednáno s veřejností

ANO x NE

Dopad do běžných výdajů rozpočtu MČ Praha 10 po předání projektu do užívání

ANO x NE

Poprvé se dopad promítne do rozpočtu MČ Praha 10 v roce

Návrh na složení projektového týmu

Gesční odbor/oddělení

Gesční radní

Zpracoval/a

Datum zpracování

OSRP projektové 
záměry sbírá a předává 
odborům pro další 
zpracování. 
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Příloha č. 5

Hodnotící kritérium

Vysvětlující text Bodové ohodnocení (váha)

Vícezdrojové financování např. dotace 3

Věcná připravenost např. projektová dokumentace, stavební povolení atd. 2

Zájem veřejnosti o realizaci zjišťováno např. na veřejných projednáních 2

Pozitivní vliv na životní prostředí a

veřejné zdraví

posouzení míry vlivu na kvalitu životního prostředí

s pozitivním vlivem na zdraví obyvatel

2

Neodkladnost řešení posouzení, zda je realizace projektu akutní – např. objekt v

havarijním stavu či se jedná o projekt/koncepci, na kterou

navazují další aktivity

2

Udržitelnost projektu posouzení, zda projekt počítá s budoucími náklady na

provoz/údržbu, zda jsou vyčísleny, jak jsou kryty a zda jsou

adekvátní vzhledem k obsahu a rozsahu projektu; náklady jsou

posouzeny v souvislosti s očekávanými

ekonomickými/sociálními přínosy

2

Dílčí dopad/přínos posouzení, zda je pozitivní dopad/přínos na konkrétní

rozvojovou či problematickou oblast městské části

1

Celkový dopad/přínos posouzení, zda je pozitivní dopad/přínos pro celou městskou

část

1

Celkem 15

Odbory vyhodnotí projekty 
ohledem na hodnotící 
kritéria v Příloze č. 5. a 
vybrané zařadí do Akčního 
plánu a zpracují Karty 
projektů.

Nezařazené 
budou vloženy do Databáze 
projektů.
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ZPŮSOB VYHODNOCOVÁNÍ
STRATEGICKÉHO PLÁNU

Příloha č. 7

KARTA INDIKÁTORU - NÁZEV

MĚŘÍTKO Název Vyřešené podněty občanů na čistotu a úklid

Měrná jednotka Počet přijatých podnětů ve vztahu k počtu vyřešených podnětů

Cílová hodnota/sledování trendu Usilovat o klesající tendenci

Náročnost měření 1

NÁVAZNOST NA SPUR Oblast Praha 10 Zelená

Cíl 2.1 Kvalitní péče o životní prostředí

ODPOVĚDNOST Politický garant Podle platného Organizačního řádu MČ

Odbor – správce indikátoru Odbor životního prostředí, dopravy a rozvoje - vedoucí

METODIKA MĚŘENÍ Popis indikátoru Indikátor sleduje vývoj počtu přijatých podnětů, v oblasti životního 

prostředí

Indikátor ovlivňuje Počet podnětů ovlivňuje např. sezónnost vegetace zeleně

Metodika a výpočet Přijaté podněty jsou ty, které jsou oficiálně zaevidovány, a jde o 

prostý součet

Zdroj čerpání dat Vlastní zdroje MČ, webové aplikace MČ a MHMP pro podávání 

podnětů

Perioda vyhodnocování indikátoru ročně

RMČ jsou předkládány 
čtvrtletní reporty o stavu řešení 
projektů Akčního plánu.

ZMČ je předkládána jednou 
ročně hodnotící zpráva.
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KONCEPCE MČ PRAHA 10

Všechny nově zpracované nebo aktualizované koncepce budou
opatřeny tzv. krycím listem:

1) Číslo koncepce (pořadové číslo v evidenci)
2) Název koncepce
3) Vazba na SPUR (číslo opatření)
4) Doba platnosti koncepce (od-do)
5) Odpovědnost (odbor, který koncepci 

zpracoval a bude dohlížet na její realizaci).
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VZDĚLÁVÁNÍ

Školení budou uskutečňována zejména v těchto oblastech

1. Komunikační a prezentační dovednosti
2. Projektové řízení v programu Kanboard
3. Počítačová gramotnost
4. Udržitelný rozvoj
5. Místní Agenda 21
6. Norma ISO 9001
7. Vedení projektových týmů
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Role jednotlivých aktérů při 
sestavování Akčního plánu
• Starostka
• Tajemnice
• RMČ a ZMČ
• Vedoucí odborů
• Manažer kvality
• Oddělení strategického rozvoje a 

participace
• Odborná skupina pro strategii
• Zastupitelé MČ
• Zaměstnanci 

Položky Akčního plánu
• číslo strategického cíle
• název strategického cíle
• číslo opatření – k úvaze
• název opatření – k úvaze
• název projektu
• stručný popis projektu
• výše financí – k úvaze
• gesční radní
• gesční odbor ÚMČ Praha 10
• kapitola rozpočtu MČ Praha 10
• indikátor plnění
• projektově řízení v programu Kanboard (ano/ne) – k úvaze
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HARMONOGRAM

16. června

8. června 23. června

červen

červenec až září

září až říjen

říjen

Připomínkování 
metodiky

Vypořádání 
připomínek

Projednání v RMČ

Akční plán –
projekty/aktivity 

Akční plán - finance

Strategie 
TOUR

Představení Akčního plánu s 
rozpočtem veřejnosti, v komisích 
a výborech

Předložení ZMČ

konec roku 20202020






