
Odborná skupina pro strategii

30. září 2021



PROGRAM

1. AKČNÍ PLÁN 2022 - stav zpracování

2. VEŘEJNÉ SETKÁNÍ 20. října - příprava

3. VEŘEJNÁ OBHAJOBA 4. listopadu - příprava

4. RŮZNÉ 



AKČNÍ PLÁN 2022 

Název aktivity Termín

Sběr projektových záměrů únor až březen 

Příprava projektů odbory ÚMČ Praha 10 k zařazení do Akčního plánu a rozpočtu MČ Praha 10 duben až červen 

Vyhodnocení projektů a jejich doporučení k (ne)zařazení do Akčního plánu po projednání s 

gesčními radními MČ Praha 10

červenec až září

projednání Akčního plánu s veřejností říjen

projednání Akčního plánu v Komisích RMČ a Výborech ZMČ říjen a až listopad

V návaznosti na Metodický postup pro zavádění strategického a projektového řízení ÚMČ Praha 10



AKČNÍ PLÁN 2022 

První verze hotová do 31. 8. 2021

Aktuální stav: 131 projektů
KHA 14
OBN 3
ODO 13
OHS 6
OKK 3
OKP 9
OMP 21
OSO 20
OŠK 9
OŽP 19
KS           2
KS 12



Kdy: 20. října
Kde: VZLET
Cíl: Představení vybraných projektů AP 2022 v návaznosti na rozpočet MČ a jeho 
tvorbu
5 kulatých stolů vedených facilitátory

AKČNÍ PLÁN 2022 - veřejné setkání

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

Životní prostředí (OŽP)

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

Územní rozvoj a Doprava (KHA, ODO) 

Finance, rozpočet, dotace (OEK, OBN) 

DESÍTKOVÉ FÓRUM - AKČNÍ PLÁN V AKCI



AKČNÍ PLÁN 2022 - veřejné setkání

1. Úvodní prezentace

- proč to děláme

- jak to děláme

1. Diskuze nad vybranými projekty z AP 2022

2. Hlasování

3. Zpětná vazba

Úloha odborů úřadu

Program

Schválit vybrané projekty k diskuzi
Účast u kulatých stolů



OBHAJOBA KATEGORIE B MA21

• poslední fáze tzv. auditů udržitelného rozvoje - oblasti SPUR

• úkol vyplývá z usnesení ZMČ č. 21/3/2020 z 21.12.2020, které 
přijalo závazek usilovat v letošním roce o vstup do kategorie B 
metody MA21

• harmonogram:

• 2019-2020 - zpracování auditů UR pro kat. C (v návaznosti na 
analytickou část SPUR)

• 2/2021 - revize původních podkladů z 2020 pro kat. B

• 6-9/2021 - písemné vypořádávání připomínek hodnotitelů

• 4. 11. 2021 - tzv. veřejná obhajoba v kině Vzlet (9-12 hod.)

https://praha10.cz/volene-organy/informace-o-jednani/usneseni-rady-a-zastupitelstva/agenttype/view/usneseni/51591/zastupitelstvo-21-3


OBHAJOBA KATEGORIE B MA21

program:
1. hodina - prezentace ÚMČ

• cca 4 min. ústní prezentace za každou oblast UR (2-3 
slidy)

• prezentují příslušní pracovníci, ev. je doplňují gesční 
politici

přestávka

2. hodina - dotazy a připomínky auditorů

• prostor pro doplňující dotazy hodnotitelů a členů PS 
MA21

• prostor pro vyjasnění kompetencí MČ ve vztahu k HMP



OBHAJOBA KATEGORIE B MA21

příprava prezentace ÚMČ
• během měsíce října proběhnou krátké koordinační schůzky s 

vedoucími odborů nad jednotlivými slidy

• cca 4 min. ústní prezentace za každou oblast UR (2-3 slidy)

• slidy bude koncentrovat do jedné komplexní prezentace 
koordinátor MA21

• prezentují příslušní pracovníci, ev. je doplňují gesční politici

• jednotlivé sekce propojuje a uvádí moderátorka akce



OBHAJOBA KATEGORIE B MA21

návrh prezentujících
• tento seznam je k diskusi, která 

se povede během říjnových 
koordinačních schůzek

1a – Správa věcí veřejných Bahenský, Neklan, Hájková

1b - Územní rozvoj Zákostelný

2 - Životní prostředí Pecánek

3 - Udržitelná spotřeba a výroba Urbánek, Kaštovský

4 - Doprava a mobilita Daníček

5 - Zdraví Jonášová

6 - Místní ekonomika a podnikání Klogner?, OŽI?

7 - Vzdělávání a výchova Vinterová, za NNO?

8 - Kultura a volný čas Procházka

9 - Sociální prostředí Petřík

10 - Globální odpovědnost Bahenský, Hájková



OBHAJOBA KATEGORIE B MA21
obhajoba MČ Praha 14 (2018)



OBHAJOBA KATEGORIE B MA21
obhajoba MČ Praha 14 (2018)



RŮZNÉ: PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Nová pracovnice v oddělení strategického rozvoje a participace 
od 1. září za Ing. Lenku Kroužilovou
Ing. Vladimíra Špetová
linka 204
email: vladimira.spetova@praha10.cz

Připravujeme školení pro uživatele programu Kanboard

mailto:vladimira.spetova@praha10.cz





