
   
 

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

Oddělení strategického rozvoje a participace 

Kancelář starostky  
 

Odborná skupina pro strategii (OSS) 

9. zasedání 

 

Datum, čas: 30. září 2021 od 13 do14 hodin 

Místo: Středisko územního rozvoje ÚMČ Praha 10  

Přítomni (řazeno abecedně) 

Březina Roman, Daníček František, Chmelová Renata, Jurča Miloš, Komrsková Jana, Neklan 

Josef, Pecánek Martin, Procházka Tomáš, Smělá Kateřina, Urbánek Tomáš, Valovič Martin, 

Vinterová Jana, Zákostelný Jiří 

Omluveni: Kosmel Tomáš, Petřík Pavel, Hatalová Jana 

Hosté: Bahenský Martin, Vladimíra Špetová, Sedmihradská Lucie, Zákorová Linda 

Tajemnice: Hájková Iva 

 

Jednání vedla Renata Chmelová, předsedkyně OSS 

 

Program: 

1. Stav plnění úkolů z minulého jednání OSS 24. 6. 2021 

2. Akční plán 2022 -  stav zpracování 

3. Veřejné setkání 20. října - příprava 

4. Veřejná obhajoba kategorie B MA21 4. listopadu - příprava 

5. Úkoly, dotazy, náměty 

 

Zápis: 

 

bod 1. Stav plnění úkolů z minulého jednání OSS 24. 6. 2021 

 

Název úkolu termín stav 

Vložení nových projektů do projektu: Akční plán 2022 

v  Kanboardu   

30. 6. 2021 splněno 

Vyhodnocení podaných námětů veřejnosti v projektu 

Akční plán 2022  

30. 6. 2021 splněno 

Příprava odpovědí občanům na podané náměty na 

projekty v projektu Akční plán 2022 

15. 7. 2021 v realizaci 

dosud není odpovězeno na 

17 námětů ze 112 

Doplnit finance pro rok 2022 do pokračujících i nových 

projektů AP2022 v projektu Akční plán 2022 

31. 7. 2021 splněno 

Sledování hodnoty indikátorů SPUR v roce 2021 

v projektu Indikátory 

31. 12. 2021 v přípravě 

 

bod 2. Akční plán 2022 -  stav zpracování 

 

Poděkování všem za spolupráci při zpracování AP 2022 v programu Kanboard. V návaznosti 

na „Metodický postup pro zavádění strategického a projektového řízení ÚMČ Praha 10“ 

je AP připraven k představení na veřejném setkání 20. října, kam budou pozváni i členové 

komisí RMČ a výborů ZMČ a navrhovatelé námětů z řad veřejnosti. AP 2022 je navázán na 
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rozpočet příštího roku a bude předložen jako jeho součást na ZMČ Praha 10 koncem tohoto 

roku. 

 

bod 3. Veřejné setkání 20. října - příprava 

 

Veřejné setkání se koná ve velkém sále Vzletu od 17:30 do 19:30 hod.. Cílem je představit 

veřejnosti AP2022 v návaznosti na rozpočet MČ P10. 

Po úvodních prezentacích bude probíhat diskuze u pěti tematicky zaměřených stolů nad 

vybranými projekty. Diskuzi u stolů vedou vyškolení facilitátoři, jsou přítomni vedoucí 

odborů, gesční radní, popř. vybraní zaměstnanci odborů. 

 

Názvy stolů a výběr projektů z AP2022 k diskuzi bude řešeno s odbory ÚMČ.  

Návrh pro názvy stolů: 

 Školství (investice), dětské skupiny (OMP, OŠK) 

 Životní prostředí (OŽP) 

 Finance, rozpočet, dotace (OEK, OBN) 

 Územní rozvoj a Doprava (KHA, ODO) 

 Volný čas, kultura, senioři, sport, mládež, transparentnost (OKP, OSO, KS) 

 

Občané na závěr mohou prioritizovat projekty, které jsou pro ně důležité a přidělit svůj hlas 

pomocí lepítek, popř. online aplikace. 

  

bod 4. Veřejná obhajoba kategorie B MA21 4. listopadu - příprava 

 

Veřejná obhajoba se koná v malém sále Vzletu od 9 do 12 hodin. Cílem je zhodnotit stav 

udržitelného rozvoje P10 v jeho 11 oblastech z pohledu ÚMČ a expertů na UR. 

Jednotliví garanti 11 oblastí během cca 4 minut odprezentují stav UR (pozitiva, návrhy ke 

zlepšení…). Následují dotazy přítomných expertů UR (členové pracovní skupiny MA21 Rady 

vlády pro udržitelný rozvoj, oponenti a konzultantu auditů UR). 

 

Koordinátor MA21 postupně obejde odbory a domluví se na náplni jednotlivých prezentací a 

způsobu jejich představení. 

 

bod 5. Úkoly, dotazy, náměty 

 

 RMČ vzala na vědomí informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2021 

v programu Kanboard k srpnu 2021 – další zprávy budou předkládány vždy čtvrtletně, 

zpracovává OSRP 

 Představení Ing. Vladimíry Špetové – v OSRP od 1. 9. 2021 za Ing. Lenku 

Kroužilovou. V oblasti projektového řízení se obracet na ni. 

 1. místostarostka J. Komrsková se dotázala:  

- co MČ Praze 14 přineslo to, že před 3 roky získala kategorii B MA21.  
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Paní starostka odpověděla, že pomocí auditů udržitelného rozvoje (UR) a 

vyjádření expertů získá MČ zpětnou vazbu ke stavu naplňování UR a udělení 

kategorie B je určitá prestiž pro MČ, 

- zda má MČ, která získá kategorii B MA21 tzv. plusové body při získávání dotací. 

Bylo odpovězeno, že pouze v rámci programů, které jsou zaměřeny např. na 

strategické plánování a řízení, participační metody, osvětové akce, procesní a 

projektové řízení, je uváděno, v jaké kategorii MA21 se municipalita nachází 

(např. programy vypisované MŽP, SFŽP, OPZ) a tím mohou být přiděleny další 

body. 

 

Název úkolu termín zodpovídá spolupráce 

Domluvit názvy kulatých stolů a vybrat projekty 

k diskuzi (6 až 8) pro akci Akční plán v akci 

15. 10. 2021 OSRP odbory 

Účast odborů na veřejném setkání k AP 2022 – Akční 

plán v akci 

20. 10. 2021 odbory OSRP 

Připravit prezentace k 11 oblastem UR na obhajobu 

kategorie B MA21 

22. 10. 2021 odbory Koordinátor 

MA21 

Účast odborů na obhajobě kategorie B MA21 4. 11. 2021 odbory Koordinátor 

MA21 

Školení pro uživatele KB podzim 2021 OSRP odbory 

Sledování hodnoty indikátorů SPUR v roce 2021 

v projektu Indikátory 

31. 1. 2022 odbory OSRP 

 
 

Termín dalšího zasedání bude upřesněn. 

 

zapsala 4. 10. 2021 Iva Hájková 


