
   
 

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 na období 2020 – 2030 

Oddělení strategického rozvoje a participace 

Kancelář starostky  
 

Odborná skupina pro strategii (OSS) 

8. zasedání 

 

Datum, čas: 24. června 2021 od 13 do 13:45 hodin 

Místo: zasedací místnost ÚMČ Praha 10 č. 411a 

Přítomni (řazeno abecedně) 

Chmelová Renata, Jurča Miloš, Komrsková Jana, Kosmel Tomáš, Pecánek Martin, Petřík 

Pavel, Procházka Tomáš, Urbánek Tomáš, Valovič Martin, Vinterová Jana 

Omluveni: Březina Roman, Hatalová Jana, Neklan Josef, Zákostelný Jiří 

Hosté: Bahenský Martin, Daníček František, Ďurica Jakub, Sedmihradská Lucie, Smělá 

Kateřina 

Tajemnice: Hájková Iva 

 

Jednání vedla Renata Chmelová, předsedkyně OSS 

 

Program: 

 

1. Stav plnění úkolů z minulého jednání OSS 13. 5.2021 

2. Schválení hodnotící zprávy SPUR a Metodiky za rok 2020 

3. Stav tvorby AP 2022  

4. Úkoly, dotazy, náměty 

 

 

bod 1. – Stav plnění úkolů 

 

 do 31. 5. označit v KB projekty AP pokračující z roku 2021 do roku 2022 

červeně označené nepokračují 

zeleně označené pokračují do roku 2022 

 stav: splněno 

 do 31. 5. doplnit nové projekty pro AP 2022 

 stav: v realizaci 

 roztřídění návrhů podaných občany na nerealizovatelné x realizovatelné x zařazené do 

databáze projektů pro další roky 

 stav: splněno 

 stav plnění rámcového harmonogramu tvorby AP 2022 

termín aktivita kdo stav změna 

termínu 

plnění 

do 30. 4. 

2021 

Podávání námětů na projekty veřejnost ukončeno --------- 

do 31. 5. 

2021 

Vložení nových projektů do projektu: Akční 

plán 2022 v  Kanboardu   

odbory v realizaci 30. 6. 2021 

do 31. 5. Vyhodnocení podaných projektů od veřejnosti odbory v realizaci 30. 6. 2021 
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2021 

do 31. 5. 

2021 

Příprava odpovědí občanům na jejich podané 

návrhy na projekty 

odbory v realizaci 15. 7. 2021 

do 30. 6. 

2021 

Prioritizace navrhovaných námětů projektů veřejnost v přípravě 31. 8. 2021 

do 30. 6. 

2021 

Spolupráce při sestavení 1. návrhu AP 2022 odbory v realizaci 15. 8. 2021 

do 31. 10. 

2021 

Představení návrhu AP 2022 veřejnost   

do 31. 10. 

2021 

Projednání 2. návrhu AP 2022 s radními, 

v komisích, výborech 

odbory   

do 31. 12. 

2021 

Schválení AP 2022 s rozpočtem v RMČ a ZMČ 

P10 

odbory   

 

Diskuze: 

- odpovědi na nápady veřejnosti zpracuje příslušný odbor, zaslání odpovědi bude ze 

strany OSRP x odboru x popř. gesčního radního (OSRP řeší způsob zaslání odpovědi 

s vedoucím příslušného odboru), 

- finance navržené občany nejsou mnohdy relevantní, je k tomu nutno takto přistupovat, 

- případné zařazení nápadů veřejnosti do rozpočtu a AP 2022, je nutno projednat 

s gesčním radním. 

 

 

bod 2. Hodnotící zpráva SPUR a Metodiky za rok 2020 

 

 RMČ P10 vzala na vědomí dne 1. 6. 2021 „Hodnotící zprávu o plnění 

Metodického postupu pro zavádění strategické a projektové řízení ÚMČ Praha 10 

za rok 2020“ – zpráva přiložena do emailu se zápisem, 

 ZMČ P10 schválilo dne 21. 6. 2021 „Hodnotící zprávu o plnění SPUR za rok 

2020“ – zpráva přiložena do emailu se zápisem, 

Paní starostka poděkovala všem za spolupráci. 

 

Indikátory SPUR  

 upozornění na sledování hodnot indikátorů v roce 2021 – bude součástí hodnotící 

zprávy o plnění SPUR za rok 2021 – předloženo ZMČ P10 do 30. 6. 2022 

(zajišťuje OSRP), z tohoto důvodu je potřeba po ukončení roku 2021 začít 

okamžitě zjišťovat hodnotu, popř. v průběhu roku 2021, 

 některé indikátory nebyly v minulých letech sledovány, jejich sledování je proto 

nutno zahájit v tomto roce. 

 

bod 3. Stav tvorby AP 2022 

 

 Stav pracovní verze AP 2022 – viz ukázka stavu v programu Kanboard a sdělen 

postup 
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 Náměty na projekty od veřejnosti – v současné době OSRP s vedoucími odborů 

prochází jednotlivé náměty s potřebou zpracování odpovědi navrhovateli a možného 

zařazení do AP 2022, databáze projektů nebo vyřazení. 

Odpovědi  v jednotlivých námětech veřejnosti připravit v KB přes „Vložit komentář“ 

a přes „Odeslat pomocí emailu“ odeslat některé pracovnici OSRP, že je hotovo.  

 

 Jak postupovat dále 
doplnit do pokračujících i nových projektů předpokládané finance na rok 2022,   

- průběžně projednávat projekty navržené do AP 2022 s gesčními radními.  

 

Radní přes oblast financí doc. Sedmihradská zmínila potřebu propojení AP 2022 s rozpočtem 

MČ Praha 10. Tabulky s návrhem rozpočtu 2022 by měly mít jednotlivé odbory hotové do 

poloviny srpna 2021, proto návrh AP2022 je vhodné mít také do tohoto termínu 

 

bod 4. Úkoly Dotazy, návrhy… 

 

Informace o stavu projektu REPORTOVÁNÍ v programu Kanboard, ve kterém jsou vedeny 

projekty AP 2021 a pilotní projekty z roku 2020. 

 

stav k 24. 6. 2021 

 
 

barva modrá: projekty ve stavu Dokončeno (28) 

barva oranžová: projekty ve stavu Realizuje se (72) 

barva zelená: projety ve stavu V přípravě (62) 

barva červená: projekty ve stavu Nevyřízené (21) 
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Úkoly 

 

Název úkolu termín 

Vložení nových projektů do projektu: Akční plán 2022 v  Kanboardu   30. 6. 2021 

Vyhodnocení podaných námětů veřejnosti v projektu Akční plán 2022  30. 6. 2021 

Příprava odpovědí občanům na podané náměty na projekty v projektu Akční plán 

2022 

15. 7. 2021 

Doplnit finance pro rok 2022 do pokračujících i nových projektů AP 2022 

v projektu Akční plán 2022 

31. 7. 2021 

Hotová 1. verze AP 2022 31. 8. 2021 

Sledování hodnoty indikátorů SPUR v roce 2021 v projektu Indikátory 31. 12. 2021 

Projekty navrhované do AP 2022 za jednotlivé odbory projednávat s gesčními 

radními 

průběžně 

 

 

Termín dalšího zasedání bude upřesněn 

 

zapsala 25. 6. 2021 Iva Hájková 


