MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14

KOMUNITNÍ PLÁN ZDRAVÉ
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14
NA OBDOBÍ 2012-2013 AKČNÍ PLÁN
VYHODNOCENÍ

Zpracovatel: KS OSPK ÚMČ Praha 14

Projekt „Městská část Praha 14 – Zavádění místní Agendy 21 jako
nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování
efektivity samosprávných činností“ byl podpořen v rámci 4. výzvy
revolvingového fondu MŽP
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ÚVOD A VZNIK DOKUMENTU
Zpracování Komunitního plánu Zdravé městské části na období 2012-2013 vychází
z metodiky Národní sítě Zdravých měst ČR.
Účelem dokumentu je definice krátkodobých cílů rozvoje městské části v komplexním
dokumentu, což umožní jednotné řízení rozvoje městské části. Cílem dokumentu je zajistit
harmonický rozvoj městské části ve všech důležitých oblastech.
Dokument byl zpracován v součinnosti s vedoucími příslušných odborů/oddělení a ve svém
rozsahu reaguje na podněty a názory veřejnosti (komunitní složka řízení) a na potřeby
definované odborníky (expertní složka řízení). V komunitní složce byly zapracovány
zejména výstupy z Fóra Zdravé městské části a dalších akcí se zapojením veřejnosti
(veřejných setkání, jednání u kulatých stolů, anket apod.), v expertní části byly rozpracovány
jednotlivé body Programového prohlášení Rady a odborná stanoviska příslušných odborů.
Kromě obsahové stránky je každý kvalitní komunitní plán dohodou, která je svými autory
dále rozvíjena a kontrolována, a zároveň představuje i nástroj pro motivaci veřejnosti do
rozhodování o dalším vývoji místa, v němž žije. Komunitní plán je dokumentem, který
v neposlední řadě představuje důležitý podklad také pro proces strategického plánování a
řízení.
KPZMČ je zpracován jako dvouletý akční plán s tím, že bude procházet roční aktualizací tak,
aby bylo možno zapracovat výstupy dalších akcí se zapojením veřejnosti, koncepčních
činností městské části a potřeb operativy. Komunitní plán Zdravé MČ Praha 14 definuje
obecnou Vizi rozvoje, klíčové oblasti rozvoje, opatření a konkrétní aktivity, které ve
výsledku přispějí k naplnění definované Vize rozvoje.
Materiál je zpracován v rámci projektu „MČ Praha 14 - Zavádění místní Agendy 21 jako
nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných
činností“ a to jako jeden z klíčových výstupů tohoto projektu.
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VIZE rozvoje MČ Praha 14
Městská část Praha 14 bude moderním domovem sebevědomých, spokojených a
činorodých lidí, kteří v místě svého bydliště naleznou kvalitní přírodní prostředí,
příležitosti pro aktivní pracovní a osobní život a pomoc v případě, že jim zdravotní či
sociální znevýhodnění omezuje možnost vést plnohodnotný život.
Městská část Praha 14 se zavazuje při naplňování VIZE rozvoje dodržovat principy
Udržitelného rozvoje definované ve Strategii Udržitelného rozvoje ČR.

PRIORITY, OPATŘENÍ A AKTIVITY
PRIORITNÍ OBLASTI:
1)

ÚZEMNÍ A STRATEGICKÝ ROZVOJ

2)

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

3)

DOPRAVA

4)

MAJETEK A BYTOVÁ POLITIKA

5)

SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVÍ/ZDRAVOTNICTVÍ

6)

ŠKOLSTVÍ

7)

BEZPEČNOST A PREVENCE

8)

KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS

9)

ÚŘAD A OBČAN
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OPATŘENÍ A AKTIVITY:
1) Územní a strategický rozvoj
1.1. rozvoj území
1.1.1 park U Čeňku
1.1.2. tvorba cyklistické sítě 10P/2011
1.1.3. revitalizace centrální oblasti Hloubětín
1.1.4. park Pilská
1.1.5. rozšíření Pošty na Černém Mostě
1.1.6. urbanistické řešení okolí Kyjského kostela
1.2. místní Agenda 21
1.2.1. zapojování veřejnosti do rozhodování – bod rozdělen
1.2.2 zapojování veřejnosti do rozhodování
1.2.3. zapojování dětí a mládeže do rozvoje MČ
1.2.4. akce se zapojením veřejnosti
1.2.5. realizace osvětových a vzdělávacích kampaní
1.2.6. akční plánování
1.3. řízení MČ
1.3.1. strategické plánování a řízení
1.4. management kvality
1.4.1. další zvyšování kvality činnosti ÚMČ Praha 14
2) Životní prostředí
2.1. rozvoj dětských hřišť a sportovišť
2.1.1. rekonstrukce dětského hřiště Vlčkova 1067
2.1.2. rekonstrukce dětského hřiště Jahoda 10P/2011
2.1.3. rozšíření skateparku
2.1.4. zřízení dětského hřiště Lehovec
2.1.5. rekonstrukce dětského hřiště Hutě, Splavná
2.1.6. realizace hřišť, sportovišť a parkových úprav Park Hostavice, Pilská
2.1.7. realizace 2 dětských hřišť Jahodnice, Lomnická
2.1.8. údržba a správa dětských hřišť
2.1.9. optimalizace dětských hřišť
2. 1.
dokončení páteřní sítě hřišť v roce 2014-2015 10P/2010
10.
2.2. údržba a úklid zeleně
2.2.1. pravidelná údržba park Pilská – Hostavice P/2011
2.2.2. problematika psích exkrementů 10P/2011
2.2.3. rozšíření zeleně u nové zástavby 10P/2011
2.2.4. běžná údržba zeleně
2.3. rozvoj parkových areálů
2.3.1. příprava realizace parku Borská – Hutě P/2011
2.3.2. vytvořit víceúčelový rekreační veřejný prostor v lokalitě Broumarská sever-jih
8P/2012
2.3.3. vybudovat zázemí pro volnočasové, sportovní a kulturní akce na Černém
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Mostě u skateparku 8P/2012

3) Doprava
3.1. bezbariérová Praha 14 10P/11
3.1.1. zpracování generelu bezbariérové dopravy
3.1.2. realizace dílčích opatření na sídlišti Černý Most a v Hloubětíně
3.1.3. budování bezbariérových tras
3.2. rozvoj dopravy
3.2.1. navýšení počtu parkovacích stání
3.2.2. podpora dopravní obslužnosti v území
3.2.3. optimalizace dopravního značení
3.2.4. udržitelná dopravní zátěž v území
3.2.5. Pražský okruh – ne přes Černý Most, vyřešit odhlučnění stávajícího stavu
8P/2012
4) Majetek a bytová politika
4.1. majetek
4.1.1. výstavba KC Hloubětín
4.1.2. realizace parkoviště Lednická
4.2. bytová politika
4.2.1. koncepce bytové politiky
4.2.2. implementace koncepce bytové politiky
4.2.3. privatizace bytového fondu 8P/2012
4.2.4. podpora výměn bytů
4.2.5. údržba a opravy bytového fondu
5) Sociální oblast a zdraví/zdravotnictví
5.1. podpora zařízení jeselského typu pro děti do tří let
5.2. zlepšit dostupnost terénních služeb reagujících na potřeby občanů P/2012
5.3. zachování dostupnosti urgentní zdravotnické péče 8P/2012

6) Školství
6.1. zajištění podmínek pro provoz ZŠ a MŠ
6.1.1. opravy a rekonstrukce školních budov
6.1.2. rovnoměrné využití finančních prostředků na žáka 10P/2011
6.1.3. sledování možností řešení chybějící tělocvičny ZŠ Šimanovská P/2011
6.1.4. stabilizace pedagogických sborů
6.1.5. zvýšit počet přípravných tříd P/2012
6.2. snižování energetické náročnosti provozu ZŠ a MŠ
6.2.1. zateplení ZŠ Bří Venclíků
6.2.2. zateplení ZŠ Vybíralova
6.2.3. zateplení MŠ Chvaletická
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6.2.4. zateplení MŠ Štolmířská
6.2.5. zateplení MŠ Gen. Janouška
6.3. podpora školních i mimoškolních aktivit dětí a mládeže
6.3.1. podpora mimoškolních aktivit a využití školských zařízení
6.3.2. podpora nadaných dětí z nízkopříjmových skupin
6.3.3. chybí spolupráce NNO a školních zařízení s důrazem na aktivní využití
volného času dětí a mládeže P/2012
7) Bezpečnost a prevence
7.1. pravidelné vyhodnocování „Zpráv o výsledné činnosti Městské policie Praha 14“ a
reakce na připomínky a podněty občanů městské části k práci Městské policie
7.1.1. vyhodnocování Zpráv o výsledné činnosti Městské policie Praha 14 10P/11
7.1.2. reakce na připomínky a podněty občanů k práci Městské policie Praha 14
7.1.3. bezpečnost v Hloubětíně – v okolí stanice metra 8P/12
7.1.4. společná osvětová akce úřadu a Městské policie Praha 14 (např. pro majitele psů
10P/11
7.2. prevence rizikového chování 10P/11
7.2.1. realizace preventivních akcí se zaměřením na kyberšikanu
7.2.2. realizace preventivních aktivit na ZŠ a SŠ v oblasti extremismu
7.2.3. realizace preventivních aktivit pro děti ohrožené sociálním vyloučením
7.2.4. realizace dlouhodobého programu primární prevence na ZŠ
7.2.5. zpracování koncepce rizikového chování
7.2.6. uspořádání „fóra prevence“
7.2.7. podpora terénní práce s mládeží na Černém Mostě 8P/2012
7.3. prevence zdravotních rizik
7.3.1. realizace kampaně Dětský úsměv
7.3.2. realizace osvětových přednášek v ZŠ a SŠ
7.3.3. pořádání kurzů první pomoci
7.3.4. uskutečnění preventivních vyšetření karcinomu prsu
8) Kultura, sport, volný čas
8.1. kulturní, sportovní a volnočasové aktivity8P/2010
8.1.1. zpracování koncepce rozvoje kultury
8.1.2. podpora a pořádání kulturních, sportovních a VČ aktivit
8.1.3. realizace grantového řízení v oblasti sportu, kultury a VČ
9) Úřad a občan
9.1. zvýšení informovanosti veřejnosti o činnosti MČ Praha 14
9.1.1. transformace webové prezentace MČ P/2011
9.1.2. transformace Listů Prahy 14
9.1.3. prezentace činnosti sportovních klubů prostřednictvím akcí a komunikačních
kanálů MČ P14
9.1.4. prezentace aktivit MČ Praha 14 prostřednictvím dalších médií
9.1.5. zlepšit informovanost mládeže o akcích pro mladé P/2012
9.1.6. zlepšit dostupnost k informacím o sociálních službách P/2012
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9.2. podpora právního povědomí
9.2.1. podpora právního poradenství 10P/2011
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POPIS AKTIVIT
1) Územní a strategický rozvoj
1.1.1. park U Čeňku
popis

Spolupůsobit na urychlenou kultivaci přírodního parku – revitalizace „Parku U
Čeňku“, intervenovat o přidělení prostředků do rozpočtu HMP na realizaci.

Plánováno

Skutečnost

výstupy

souhlas s užíváním stavby

ohlášení stavebních úprav – modelace terénu,
stavební povolení na část I. etapy – komunikace,
průzkum veřejného mínění

kritéria plnění
podklady

plocha parku /m2/, aktivita
rozpočet HMP,
programové prohlášení
RMČ P14 pro období 20102014, územní plán, studie,
DÚR, projekty
2012 - 2013

termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

projekt

2013 - 2014

120 mil. Kč
12 mil. Kč / zahájení I. Q 2014
30 mil. /I.etapa-část
0,- Kč
zástupkyně starosty pro
zástupce starosty pro životní prostředí
životní prostředí
OŽP, KS OUR
ODOP, KS OUR
ANO
Investor odbor městského investora MHMP získal souhlas s ohlášením prací na
zemní valy, dětské hřiště a přípojky NN, probíhá stavební řízení na komunikace,
parkování a veřejné osvětlení. Probíhá poptávka k uložení přebytečného
výkopového materiálu. OMI HMP vypsalo veřejnou zakázku na dodavatele prací
pro první etapu.

1.1.2. tvorba cyklistické sítě
popis

výstupy
kritéria plnění
podklady

Zpracovat generel cyklodopravy - zprovozňovat cyklotrasy na území MČ P14,
doplňovat chybějící úseky tras i stezek, vytvářet úseky pro společný provoz
pěších, cyklistů i in-line bruslařů, zpracovávat průběžně projektovou
dokumentaci, realizovat cyklotrasu Kbely – Rajská zahrada.
Plánováno
Skutečnost
zprovoznění cyklotras a
cyklostezek
délka trasy /km/
programové
prohlášení projekt na cyklotrasu v úseku Kbely – Rajská
RMČ P14 pro období zahrada /A262/, zadány další doplňující projekty
2010-2014, územní plán,
generel
–
systém
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termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

celoměstských cyklotras
2012 - 2013

průběžně

z rozpočtu HMP

145 000Kč, z rozpočtu HMP 40 000, - Kč

150 tis.Kč/rok
zástupkyně starosty pro
dopravu
OSMI, KS OUR

105 000,-Kč
zástupce starosty pro dopravu
ODOP

ANO
Plnění je obsahem zpracovávaného passportu komunikací. Výstupy jsou
podkladem pro budoucí generel dopravy, který je zadán. Při návrzích a projektech
rekonstrukcí komunikací jsou podle možnosti zapracovány i budoucí cyklopruhy
včetně dopravního značení.
Byla zřízena funkce cyklokoordinátor 0,2 úvazku. Do projektu obytné zástavby
Rajský vrch se při projednávání dokumentace pro umístění stavby zahrnuly
požadavky MČ na vytvoření společného režimu nově budované komunikace pro
nemotorizované uživatele na východní straně dotčeného území a vytváří se i
budoucí okruh pro kolečkové brusle v rámci celého Rajského vrchu. Realizována
cyklotrasa Kbely – Rajská zahrada (kromě zpomalovacích prahů). Zpracována
prověřovací studie na 4 další cyklotrasy a je zpracován projekt na úsek cyklotrasy
A26.

1.1.3. revitalizace centrální oblasti Hloubětín
popis

výstupy
kritéria plnění
podklady

termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Připravit projektové podklady pro úpravy veřejného prostranství v jižní části od
Poděbradské.
Plánováno
Skutečnost
projektová dokumentace,
Studie parteru
finanční zajištění
stavební povolení,
usnesení RMČ
programové
prohlášení
RMČ P14 pro období 2010
- 2014, územní plán, studie
2012 - 2013
2014 - 2016
TSK/KVP
realizace
27 mil. Kč
I. etapa cca 12. mil
150 000,- Kč
130 000,-Kč
zástupkyně starosty pro
zástupce starosty pro životní prostředí
životní prostředí
OŽP, OSMI
ODOP, KS OUR, OSMI
ANO
Vydáno stanovisko KVP IPR. Podklady pro kapacitní možnosti centra
v Hloubětíně se zpracovávají.
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1.1.4. park Pilská
popis

výstupy
kritéria plnění

podklady

termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Připravit podklady k využití parku pro sportovně rekreační aktivity různých
věkových skupin ve spolupráci s VŠTVS Palestra.
Plánováno
Skutečnost
povolení k užívání
probíhá sloučené územní a stavební řízení, vydáno
povolení
plocha hřiště /m2/, délka
cestní sítě, počet
doprovodných objektů
programové prohlášení
záznamy z veřejných projednání,
RMČ P14 pro období 2010- DÚR, dokumentace pro stavební povolení
2014, územní plán, studie,
veřejné setkání, projektová
dokumentace
2012 - 2014
2014 - 2015
15 mil. Kč
2 mil. Kč (odhad,
spolufinancování MČ)
zástupkyně starosty pro
životní prostředí
OŽP, OSMI, KS OUR

zástupce starosty pro životní prostředí
ODOP, OSMI

ANO
Byla zpracována se studie proveditelnosti a žádost o grant v rámci 10. výzvy
OPPK, prioritní osa 2 – Životní prostředí, oblast podpory 2.1 Revitalizace a
ochrana území. Byla zpracována projektová dokumentace na využití parku s
umístěním víceúčelového hřiště v severozápadní straně areálu se zázemím, pěších
cest, dětského hřiště, objektu pro občerstvení, s vybavením pro starší občany a
řešením parkování na ploše u hlavního vjezdu do areálu. Následně byla podána
žádost o grant z prostředků HMP. Dotace z grantu nebyla poskytnuta.

1.1.5. rozšíření Pošty na Černém Mostě
popis

výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ

Jednat s vlastníkem a nájemci nemovitostí a pozemků v okolí Pošty - Cíglerova o
možnostech získání prostoru pro rozšíření Pošty.
Plánováno
Skutečnost
svěření pozemku
Otevření pobočky pošty v CČM
usnesení ZHMP
usnesení RMČ
usnesení RMČ a ZMČ
2012
2013
bez přímých nákladů

bez přímých nákladů

bez přímých nákladů

bez přímých nákladů
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zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

zástupce starosty pro
zástupce starosty pro investice
investice
OSMI
OSMI
ANO
Podána žádost hl. m. Praze o svěření pozemků kolem budovy Sparta na Rajské
zahradě s cílem být aktivním účastníkem procesu příp. rekonstrukce objektu. Byla
zřízena pobočka v obchodním centru CČM.

1.1.6. regenerace historického jádra Kyjí
popis

výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Jednat s vlastníky sousedních pozemků (zejména areál HZS hl. m. a Gamatel) a
zajistit návrh urbanistické studie – rozvoj St. Kyjí.
Plánováno
Skutečnost
dohoda s vlastníkem
Zastavovací studie, záměr od spol. Gamatel/ probíhá
pozemku, studie
urbanistická soutěž o návrh
usnesení RMČ, ZMČ
ÚPn, stávající studie
2012 - 2013
2013 - 2014
200 000,- Kč

500 000,- Kč

200 000,- Kč
500 000,- Kč
zástupce starosty pro
majetek, starosta
OSMI, KS OUR
ANO
Připravuje se zpracování podrobnějšího podkladu – Zastavovací studie na
základě návrhů oceněných v soutěži Studie bude zpracována v ½ pol. 2014.

1. 2. místní Agenda 21
1.2.1. zapojování veřejnosti do rozhodování
popis

výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ

Realizovat FÓRUM Zdravé MČ a Dětské FÓRUM a další tématická projednávání
(zejména v oblasti rozvoje dětských hřišť, projektu Bezbariérová Praha 14 a
revitalizace parku Pilská – Hostavice).
Plánováno
Skutečnost
záznam z akce se zapojením
14 x záznam z akce, 14 x prezenční listina
veřejnosti, prezenční listina
minimálně 6 akcí/rok
realizováno 14 akcí
projekt „MČ Praha 14 – zavádění komunikaci a zapojování veřejnosti
MA 21 …“
2012 - 2013
2013
120 000,- Kč

150 000,-Kč

80 000,- Kč

150 000,-Kč
11

zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

starosta
starosta
KS OUR
KS OSPK
ANO
V rámci naplňování kriterií MA21 probíhá průběžně každý rok. Tento bod
navržen rozdělit.

1.2.2. zapojování veřejnosti do rozhodování
popis
výstupy

kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Realizovat FÓRUM Zdravé MČ a ověřovací anketu.
Plánováno
Skutečnost
prezenční listina, hodnotící
prezenční listina, hodnotící zpráva
zpráva k ověřovací anketě,
k ověřovací anketě, usnesení ZMČ
usnesení ZMČ
akce/rok
1
Plán zlepšování 2013, metodika
Plán zlepšování 2013, metodika NSZM
NSZM
2013
2013
12 500,- Kč
16 090,- Kč
12 500,- Kč
16 090,- Kč
starosta
starosta
KS OUR
KS OSPK
ANO
V rámci naplňování kriterií MA21 probíhá průběžně každý rok.

1.2.3. zapojování dětí a mládeže do rozvoje MČ
popis
výstupy

kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Realizovat Dětské Fórum Zdravé MČ a ověřovací anketu.
Plánováno
Skutečnost
prezenční listina, hodnotící
prezenční listina, hodnotící zpráva
zpráva k ověřovací anketě,
k ověřovací anketě, usnesení ZMČ
usnesení ZMČ
akce/rok
1
Plán zlepšování 2013
Plán zlepšování 2013
2013
2013
26 000,- Kč
15 523,- Kč
26 000,- Kč
15 523,- Kč
starosta
starosta
KS OUR
KS OSPK
ANO
V květnu 2013 ZMČ přijalo návrh na založení Žákovského zastupitelstva Prahy
14. První ustavující zasedání se konalo 1. 10. 2013, zasedání pobíhají 1xměsíčně.
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1.2.4. akce se zapojením veřejnosti
popis
výstupy
kritéria plnění
podklady

termín
realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Realizovat tématická veřejná projednání.
Plánováno
Skutečnost
5x záznam z akce se zapojením
9x záznam z akce se zapojením veřejnosti, 9x
veřejnosti, 5x prezenční listina
prezenční listina
minimálně 5 akcí/rok
minimálně 5 akcí/rok
Plán zlepšování 2013, akční
Plán zlepšování 2013, akční plány
plány koncepčních dokumentů,
koncepčních dokumentů, Systém pro
Systém pro komunikaci a
komunikaci a zapojování veřejnosti
zapojování veřejnosti
2013
2013
61 500,- Kč
55 000,- Kč
61 500,- Kč
55 000,- Kč
starosta
starosta
KS OUR
KS OSPK
ANO
V rámci naplňování kriterií MA21 probíhá průběžně každý rok.

1.2.5. realizace osvětových a vzdělávacích kampaní
popis

výstupy
kritéria plnění
podklady
termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Realizovat kampaně Dny Země, Mezinárodní den Romů, Dny Zdraví a
vzdělávací akce školení ke strategickému plánování.
Plánováno
Skutečnost
článek a fotodokumentace akce
4x článek a fotodokumentace akce
4 realizované akce ročně
4 realizované akce
projekt „MČ Praha 14 –
projekt „MČ Praha 14 – zavádění MA 21 …“
zavádění MA 21 …“
2012 - 2013
2013
300 000,- Kč
160 000,-Kč
210 000,- Kč
70 000,-Kč
zástupkyně starosty pro sociální zástupkyně starosty pro sociální oblast,
oblast, starosta
starosta
OSVZ, KS OUR
OSVZ, KS OSPK
ANO
Akce realizovány v plném rozsahu popisu. Pro realizaci kampaně Setkání kultur
byla získána finanční podpora HMP ve výši 40tis. Kč., pro realizaci kampaně
Den Země finanční dar od společnosti PlayGames a.s, ve výši 50 tis., - Kč.

1.2.6. akční plánování
popis
výstupy
kritéria plnění

Zpracovat a aktualizovat Akční plán – Komunitní plán Zdravé městské část.
Plánováno
Skutečnost
Akční plán – Komunitní plán
Akční plán – Komunitní plán Zdravé MČ na
Zdravé MČ
období 2014 - 2015
usnesení ZMČ
usnesení ZMČ
13

podklady

projekt „MČ Praha 14 – zavádění zprávy k ověřeným problémům MČ Praha 14
MA 21 …“
termín realizace 2012 - 2013
2013
náklady celkem bez přímých nákladů
bez přímých nákladů
náklady MČ
bez přímých nákladů
bez přímých nákladů
zodpovědnost
starosta
starosta
realizace
KS OUR
KS OSPK
plnění
ANO
komentář
Zpracován Komunitní plán Zdravé MČ na období 2014 – 2015.
1.3.1. strategické plánování a řízení
popis
výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Zpracovat Strategický plán MČ Praha 14 a zavést strategické řízení.
Plánováno
Skutečnost
Strategický plán, záznamy z
dokument SPR na 2015-2015 a Akční plán na
jednání
2015 - 2016
usnesení ZMČ
usnesení ZMČ
kritéria MA 21
Výsledky analytické části tvorby SPR
2012-2013
2014
1 500 000,- Kč (odhad)

cca 4 470 000,- Kč (dotace OP LZZ, MHMP)

300 000,- Kč (odhad, při přidělení 0,- Kč
dotace z RF MŽP)
starosta
starosta
KS OUR
KS OSPK
ANO
Dokument SPR bude dokončen v průběhu roku 2014. Dotace byla získána z OPA
LZZ.

1.4.1. další zvyšování kvality činnosti ÚMČ Praha 14
popis

Zvyšovat kvalitu managementu řízení ÚMČ Praha 14 prostřednictvím systému
kvality ČSN EN ISO 9001:2009.
Plánováno
Skutečnost

výstupy

aktualizovaná evidence
dokumentů QMS
udržení systému kvality QMS dle
ČSN ISO 9001:2009
prostřednictvím dozorového
auditu
stávající evidence dokumentů
QMS

kritéria plnění

podklady

průběžně aktualizovaný soubor dokumentace
(QS, QI, QM, QP)
udržení certifikátu ČSN ISO 9001:2009 v září
2013, 2014, Dozorové audity systému kvality
QMS dle ČSN ISO 9001:2009 Českou
společností pro jakost
dokumentace managementu řízení kvality
QMS
hodnocení výkonnosti procesů ÚMČ za r. 2012,
2013
Zpráva o přezkoumání QMS vedením
Certifikát shody zavedeného systému QMS
14

termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ

2012 - 2013
v rámci provozních nákladů
v rámci provozních nákladů

s požadavky normy ISO
2013 - 2014
v rámci provozních nákladů a 83 989,- Kč (2
dozorové audity a školení zaměstnanců)
v rámci provozních nákladů a 83 989,- Kč (2
dozorové audity a školení zaměstnanců)
starosta
OPKČ-Od.IA

zodpovědnost starosta
realizace
OIA
plnění
ANO
komentář
V říjnu 2013 a 2014 budou provedeny u ÚMČ Praha 14 dozorové audity
zavedeného systému řízení kvality (QMS) Českou společností pro jakost. Městské
části Praha 14 byl opětovně udělen certifikát shody systému kvality řízení
s požadavky normy ČSN ISO 9001:2009 pro oblast výkonu státní správy a
samosprávy v září r. 2012.
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2) Životní prostředí
2.1.1. rekonstrukce dětského hřiště Vlčkova 1067
popis

výstupy

kritéria plnění
podklady

termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Vytvořit v areálu dvě plochy pro umístění herních atrakcí pro věkovou kategorii
2-6 let a 6-12 let.

Plánováno

Skutečnost

dětské hřiště pro
věkovou kategorii 2-6 let
a 6-12 let
zprovoznění
„Katalog“ dětských
hřišť, záznam
z veřejného projednání
2012

dětské hřiště pro věkovou kategorii 2-6 let a 6-12 let

830 000,- Kč

681 040,80,- Kč

zprovozněno

830 000,- Kč
681 040.80,- Kč
zástupkyně starosty pro
životní prostředí
OŽP
ODOP
ANO
Dětské hřiště zprovozněno.

2.1.2. rekonstrukce dětského hřiště Jahoda
popis

Rekonstruovat stávající hřiště a rozšířit o herní prvky pro věkovou kategorii 2-6 a
6-12 let.

Plánováno
výstupy

kritéria plnění
podklady

termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace

Dětské hřiště pro
věkovou kategorii 2-6 let
a 6-12 let
zprovoznění
„Katalog“ dětských
hřišť, záznam
z veřejného projednání
2013

Skutečnost

záznam z veřejného projednání

2013

1 000 000,- Kč

1 450 000,- Kč

1 000 000,- Kč
zástupkyně starosty pro
životní prostředí
OŽP

ODOP
16

plnění
komentář

ANO
Dětské hřiště zprovozněno.

2.1.3. rozšíření skateparku
popis

výstupy
kritéria plnění
podklady

termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Rozšířit plochu stávajícího skateparku, rekonstruovat povrch, instalovat tribuny a
doplnit překážky. Hřiště bude mj. používat i Česká skateboardová asociace
v součinnosti s DDM pro výuku zájmových (skateboardových) kroužků. Pro
rozšíření a rekonstrukci využívat hřiště k organizaci celorepublikových závodů.

Plánováno

Skutečnost

rozšíření a doplnění
stávajícího skateparku
zprovoznění
„Katalog“ dětských hřišť,
záznam z veřejného
projednání, žádost o
svěření
2013

je zpracovávána aktualizace KRDH

2 500 000,- Kč (předpoklad
dotace z MHMP)
750 000,- Kč
(spolufinancování)
zástupkyně starosty pro
starosta, zástupce starosty pro životní prostředí
životní prostředí
OŽP, OSMI
ODOP, OSMI
průběžně ANO
Dne 8. 2. 2013 podána žádost o svěření okolních pozemků okolo skateparku v
souvislosti s využitím budovy č. p. 1002 „Plechárna“.

2.1.4. zřízení dětského hřiště Lehovec
popis

výstupy
kritéria plnění
podklady

termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ

Vybudovat nové DH pro věkové kategorie 2-6 let, 6-12 let a 12-16 let v lokalitě
Lehovec – Kukelská.

Plánováno

Skutečnost

Dětské hřiště pro věkové
kategorie 2-6 a 6-12 let
zprovoznění
„Katalog“ dětských hřišť,
záznam z veřejného
projednání
2013

2014

3 500 000,- Kč
(předpoklad dotace
z MHMP)
2 000 000,- Kč

Dar společnosti JRD
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zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

(spolufinancování)
zástupkyně starosty pro
zástupce starosty pro životní prostředí
životní prostředí
OŽP
ODOP
NE
Bude realizováno v roce 2014, finanční dar společnosti JRD.

2.1.5. zřízení dětského hřiště Hutě, Splavná
popis
výstupy
kritéria plnění
podklady

termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Rozšířit plochy DH na 2 věkové kategorie 2 - 6 let a 6 -12 let.

Plánováno

Skutečnost

dětské hřiště pro věkové
kategorie 2- 6 a 6 -12 let
zprovoznění
„Katalog“ dětských hřišť,
záznam z veřejného
projednání
2012

záznam z veřejného projednání

Cca 1 000 000,- Kč

782 300,-

2013

Cca 1 000 000,- Kč
zástupkyně starosty pro
zástupce starosty pro životní prostředí
životní prostředí
OŽP
ODOP
ANO
Zpracována a projednána koncepční studie revitalizace parku Splavná. Dětské
hřiště zprovozněno v srpnu 2013.

2.1.6. realizace parkového komplexu – Park Hostavice, Pilská
popis

V areálu Pilská 9 vybudovat dětská hřiště pro věkovou kategorii 2 - 6 let a 6 -12
let, multifunkčního sportoviště a parkové úpravy.

Plánováno
výstupy

kritéria plnění
podklady

termín
realizace
náklady
celkem

v rámci parkového
komplexu viz 1.1.4. hřiště
pro věkové kategorie 2-6
let a 6-12 let a
multifunkční sportoviště
zprovoznění
„Katalog“ dětských hřišť,
záznam z veřejného
projednání
2013

Skutečnost

záznamy z veřejných projednávání

15 000 000,- Kč
(předpoklad dotace
18

náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

z MHMP)
2 000 000,- Kč
(spolufinancování)
zástupkyně starosty pro
zástupce starosty pro životní prostředí
ŽP
OŽP
OSMI, ODOP
NE
Tato aktivita je řešena v bodě 1.1.4.

2.1.7. vznik 2 dětských hřišť pro věkové kategorie 2 - 6 let a 6 - 12 let a sportoviště
Jahodnice
popis

Podpořit vznik dvou dětských hřišť pro věkové kategorie 2-6 let a 6-12 let a
multifunkčního hřiště od spol. Skanska, která mají být realizována v rámci nově
vznikajícího parku a východ od „bytového areálu Jahodnice.“

Plánováno
výstupy

kritéria plnění
podklady

termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

realizace 2 dětských hřišť
pro věkové kategorie 2-6
a 6-12 let, sportoviště
zprovoznění
projektová dokumentace,
„katalog“ dětských hřišť,
záznam z veřejného
projednání
2012 - 2014

Skutečnost

vlastní realizace akce bude probíhat na základě
požadavků MČ Praha 14

2013 - 2014

7 000 000,- Kč
bez přímých nákladů
zástupkyně starosty pro
zástupce starosty pro životní prostředí
životní prostředí
OŽP
ODOP
částečně ANO
Dětské hřiště pro věkovou skupinu 2 - 6 let je vybudováno a v září 2013 bylo
předáno do správy MČ Praha 14.

2.1.8. údržba a správa dětských hřišť
popis

Udržovat a opravovat herní prvky, provádět jejich pravidelné kontroly,
obnovovat nebo doplňovat drobnými herními prvky a mobiliářem, provádět
opravy informačního systému, městského mobiliáře, úklid odpadků, vyvážení
odpadkových košů, výměna písku v pískovištích, údržba dopadových ploch.

Plánováno
výstupy
kritéria plnění
podklady

Skutečnost

čistota hřišť a funkčnost
mobiliáře
rozsah činností
„Katalog“ dětských hřišť
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termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

2012 - 2013

průběžné plnění

600 000,- Kč

400 000,-

600 000,- Kč
zástupkyně starosty pro
zástupce starosty pro životní prostředí
životní prostředí
OŽP
ODOP
ANO
V letošním roce bylo opraveno-natřeno oplocení DH Kpt. Stránského, provedena
revitalizace části DH Šebelova a DH Kardašovská. Opravy herních prvků a
mobiliáře probíhají průběžně. O provozních kontrolách jsou 1 x za 3 měsíce
pořizovány písemné záznamy.

2.1.9. optimalizace dětských hřišť
popis

Naplňovat dílčí aktivity Akčního plánu na roky 2012-2013 (tzn. vybudování
adekvátní náhrady), dojde ke zrušení vybraných prostorově a vybavení
nevyhovujících dětských hřišť.

Plánováno
výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Skutečnost

rekultivované plochy
předání a převzetí plochy
„Katalog“ dětských hřišť
2012 - 2013
200 000,- Kč
200 000,- Kč
zástupkyně starosty pro
zástupce starosty pro životní prostředí
životní prostředí
OŽP
ODOP
ANO
Je realizováno v souladu s aktualizací Koncepce rozvoje dětských hřišť a
sportovišť.

2. 1. 10. dokončení páteřní sítě hřišť v roce 2012 – 2013
popis

Realizovat přípravné činnosti pro dokončení páteřní sítě hřišť v následujícím
období a to dle schválené koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť (včetně
zřízení cykloparku).

Plánováno
výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace

Skutečnost

projektové podklady
počet lokalit
připravených k realizaci
„Katalog“ dětských hřišť
2012 - 2013
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náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

250 000,- Kč
250 000,- Kč
zástupkyně starosty pro
zástupce starosty pro životní prostředí
životní prostředí
OŽP
ODOP
ANO
Je realizováno průběžně. ČM – páteřní hřiště DH Vybíralova/2013, Hloubětín –
DH Sadská2013 a DH Klánovická/2013, oblast Hutě – DH Splavná/2013. DH
Jamská/předpoklad 2014, Lehovec – DH Vizírská/předpoklad 2014, oblast
Jahodnice – DH a sportoviště U Hostavického potoka/2013-2014.

2.2.1. pravidelná údržba parku Pilská – Hostavice
popis

Provést pravidelnou údržbu v areálu parku.

Plánováno
výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Skutečnost

předávací protokol –
stavební deník
počet zásahů
objednávka s popisem
prací
2012 - 2013
150 000,- Kč (odhad)
150 000,- Kč (odhad)
zástupkyně starosty pro
zástupce starosty pro životní prostředí
životní prostředí
OŽP
ODOP
NE
V současné době je pozemek v pronájmu, údržbu provádí nájemce VŠ Palestra.

2.2.2. problematika psích exkrementů
popis

Zajistit čistotu veřejných prostranství systémovým způsobem.

Plánováno

Skutečnost

výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ

stanovený postup
usnesení RMČ
registr psů
2012

průběžně

bez přímých nákladů

11 253,-/týden, doplňování sáčků 18 150,-/měsíc

bez přímých nákladů

11 253,-/týden, doplňování sáčků 18 150,-/měsíc

zodpovědnost

zástupkyně starosty pro
životní prostředí

zástupce starosty pro životní prostředí
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realizace
plnění
komentář

OŽP
ODOP
ANO
V roce 2013 byl znovu rozšířen systém schránek pro sáčky určené na sběr psích
exkrementů. V současné době je na MČ Praha 14 rozmístěno 65 těchto schránek.
Od ½ roku 2013 zajišťuje SP Černý Most s. r. o. sběr psích exkrementů v rozsahu
20 hod týdně. V roce 2013 proběhly akce pro majitele psů – psí školka a Pestival.

2.2.3. rozšíření zeleně u nových zástaveb
popis

U nově realizovaných staveb požadovat dodržení koeficientu zeleně na rostlém
terénu a požadovat příspěvky na další rozšíření zeleně v dané lokalitě.

Plánováno
výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Skutečnost

Usnesení RMČ
DÚR, DSP, projekty
sadových úprav
2012 - 2013
bez přímých nákladů
bez přímých nákladů
zástupkyně starosty pro
zástupce starosty pro životní prostředí
životní prostředí
OŽP
OV, ODOP
ANO
OV v rámci správních řízení kontroluje dodržování koeficientu zeleně, ODOP
průběžně zajišťuje při kácení dřevin náhradní výsadbu.

2.2.4. běžná údržba zeleně
popis

Zajistit každoroční objem činností spojených s údržbou zeleně.

Plánováno

Skutečnost

výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ

provedená údržba
udržovaná plocha
Pasport zeleně
2012-2013

průběžně plněno

16 000 000,- Kč

15 000 000,-Kč

16 000 000,- Kč

15 000 000,-Kč

zodpovědnost

zástupkyně starosty pro
zástupce starosty pro životní prostředí
životní prostředí
OŽP
ODOP
ANO
Údržba zeleně na Praze 14 je prováděna průběžně. Všechny provedené práce jsou

realizace
plnění
komentář
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objednávány a po dokončení kontrolovány. O provedených pracích jsou vedeny
Týdenní plány práce a záznamy z kontrol. V roce 2013 proběhly významné
revitalizace zeleně v ul. Sadská, Klánovická a Českobrodská. Dokončeny byly
sadové úpravy před ZŠ Bratří Venclíků a budovou ÚMČ Praha 14.
2.3.1. příprava realizace parku Borská – Hutě
popis

Zajistit finanční krytí investiční akce z externích zdrojů pro následnou realizaci.

Plánováno
výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ

zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Skutečnost

finanční krytí
Usnesení RMČ
studie úprav, PD, žádost
o dotaci
2012
5 000 000,- (odhad)
1 000 000,- Kč
(spolufinancování,
odhad)
zástupkyně starosty pro
zástupce starosty pro životní prostředí
životní prostředí
OŽP
ODOP
průběžně ANO
V roce 2012 schválila komise územního rozvoje a životního prostředí rozšíření
parkové plochy Borská o rybníček, který se nachází s blízkosti zamýšlené úpravy.
Studie byla zpracována v roce 2013 a předložena komisi pro ÚR a ŽP. Realizace je
vázána na vybudování lávky přes komunikaci Chlumecká.

2.3.2. vytvořit víceúčelový rekreační veřejný prostor v lokalitě Broumarská sever - jih
8P/2012
popis
Vytvořit prostor pro veřejný odpočinek a relaxaci v přírodě v lokalitě

Broumarská sever – jih.
Plánováno
výstupy
kritéria plnění
podklady

projektová dokumentace,
finanční zajištění
plocha /m2/, aktivita
územní plán, studie,
DÚR, záznam z veřejného
projednání (Fórum
Zdravé MČ, Dětské
fórum)

Skutečnost
Skica možného rekreačního využití podél jižního
břehu Kyjského rybníku

termín
realizace
náklady
celkem
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náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

390 000,- Kč
0,- Kč
starosta
ODOP, KS OÚR, OSMI
ODOP, KS OÚR
průběžně ANO
Byla vytvořena skica možného rekreačního využití podél jižního břehu Kyjského
rybníku. Byla podána žádost o dotaci na revitalizaci zeleně a vytvořeni
odpočinkové zóny na jižním břehu Kyjského rybníka ve výši 10 mil. Kč.

2.3.3. vybudovat zázemí pro volnočasové, sportovní a kulturní akce na Černém Mostě
u skateparku P/2012
popis

výstupy
kritéria plnění
podklady

termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Rozšířit plochu u skateparku, rekonstruovat povrch, instalovat tribuny a doplnit
překážky, hřiště bude mimo jiné používat česká skateboardová asociace
v součinnosti s DDM pro výuku zájmových (skateboardových) kroužků.

Plánováno

Skutečnost

počet kamer, kontroly MP
zprovoznění
„Katalog dětských hřišť“,
záznam z veřejného
projednání, žádost
o svěření
závisí na aktualizaci
KRDH

vznik volnočasového centra Plechárna Černý Most
otevření volnočasového centra

září 2013
500 000 Kč

2 500 000,-Kč (předpoklad
dotace MHMP)
starosta

P14K

ODOP, OSMI
P14K
ANO
Dne 8. 2. 2013 podána žádost o svěření okolních pozemků okolo skateparku v
souvislosti s využitím budovy č. p. 1002 „Plechárna“. V srpnu 2013 podána na
projekt „Snížení energetické náročnosti stavy – Sportovní volnočasové zařízení
MČ Praha 14“ žádost o poskytnutí podpory v rámci 50. výzvy OPŽP, prioritní
osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor
energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry, podoblast podpory
3.2.1 – Realizace úspor energie.
Otevření a první sezóna provozu projektu Plechárna Černý Most včetně
víceúčelové haly, klubovek a foyer s recepcí, realizace kurzů a workshopů.
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3) Doprava
3.1.1. zpracování generelu bezbariérové dopravy
popis

výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Zpracovat generel bezbariérové dopravy, který umožní definovat prioritní
bezbariérové trasy a podávat žádosti o podporu z Programu mobility.
Plánováno
Skutečnost
generel bezbariérové
zadáno jako součást strategického plánu
dopravy
generelu dopravy MČ
usnesení RMČ
analýzy bariérovosti
Předáno zhotoviteli plánu, v případě požadavků
bude doplněno
2012
2014
200 000,- Kč
200 000,- Kč
zástupkyně starosty pro
oblast evropských fondů
KS OUR
ANO

195 000,- Kč

zástupce starosty pro dopravu
ODOP, KS OUR

3.1.2. realizace dílčích opatření v odstraňování bariér na sídlišti Černý Most a
v Hloubětíně
popis

výstupy

kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ

zodpovědnost

Zpracovat dílčí projekty malého rozsahu pro podání žádostí o podporu
z rozpočtu MHMP a následně je realizovat.
Plánováno
Skutečnost
odstraněná bariérová
bylo realizováno na Černém Mostě, v příštím
místa
roce bude zaměření na Hloubětín a ostatní části
MČ
3 realizované akce
Podle jednotlivých projektů
malého rozsahu
analýzy bariérovosti,
Projekty a studie, analýza bezbariérovosti
projekt TSK
2012 - 2013
2013 - 2014
1 000 000,- Kč (odhad)

1 400 000,- Kč (odhad)

200 000,- Kč
(spolufinancování,
neuznatelné náklady,
odhad)
zástupce starosty pro
oblast dopravy a

200 000,- Kč
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realizace
plnění
komentář

životního prostředí
ODOP, OSMI
ANO
Proběhla oprava vodorovného značení; byl vybudován bezbariérový
přístup do ZŠ Bří Venclíků, v současné době se buduje bezbariérový
přístup do ÚMČ. Byl zpracován projekt na 32 bezbariérových přechodů
pro chodce. Během 2012 – 2013 vybudováno 18 bezbariérových přechodů.

3.1.3. budování bezbariérových tras
popis

V návaznosti na zpracovaný generel bezbariérové dopravy připravovat a
realizovat projekty bezbariérových tras.

Plánováno
výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Skutečnost

vybudovaná bezbariérová
trasa
předání do užívání – 1
etapa
generel bezbariérové
dopravy
2013
dle generelu

z rozpočtu MHMP

500 000,- Kč (odhad,
spolufinancování MČ)
zástupkyně starosty pro
oblast evropských fondů
OSMI, KS OUR
OSMI, KS OUR
ANO
Vybudován bezbariérový vstup do ZŠ Bří Venclíků, realizuje se
bezbariérový přístup do ÚMČ.

3.2.1. navýšení počtu parkovacích stání
popis
výstupy

Vybudovat nová parkovací stání ve Vlčkově ulici na Černém Mostě.
Plánováno
Skutečnost
nová parkovací místa
Studie Vizírská ul., realizace park. Míst
v Nedvědické ul. u č. p. 905
25 parkovacích míst
25 + 34
projektová dokumentace
projekty
2012
2014

kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
2 000 000,- Kč
celkem
náklady MČ
2 000 000,- Kč
zodpovědnost zástupkyně starosty pro
dopravu

odhad 2 000 000,- Kč
odhad 2 000 000,- Kč
zástupce starosty pro dopravu
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realizace
plnění
komentář

OSMI
OSMI
ANO
Oba projekty jsou ve stadiu územního řízení resp. prováděcího projektu
Další návrhy vyplynou z generelu dopravy tzv. řešení dopravy v klidu.
Dne 24. 9. 2013 podepsána s Pražskou teplárenskou, a.s. smlouva o
podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu
rozvodného tepelného zařízení – ul. Vlčkova. Nutná další jednání.

3.2.2. podpora dopravní obslužnosti v území
popis

výstupy

kritéria plnění

podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Jednat s organizací ROPID a prosazovat změny v dopravě dle potřeb
občanů MČ Praha 14.
Plánováno
Skutečnost
dopis na ROPID
předávání požadavků na ROPID - na změny tras
linek, posílení spojů, vyšší kulturnost cestování,
nedodržování JŘ MHD
počet následných změn
v dopravě k termínům
změn jízdních řádů
MHD
podněty veřejnosti,
podněty občanů a návrhy ROPIDu
samosprávy, ODOP
2012 - 2013
průběžně
bez přímých nákladů.
bez přímých nákladů.
zástupce starosty pro
dopravu
ODOP
ANO

3.2.3. optimalizace dopravního značení
popis

výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem

Jednat pravidelně se zástupci Policie ČR a MP Praha 14 s cílem zajistit
optimalizaci dopravního značení s ohledem zejména na bezpečnost
provozu.
Plánováno
Skutečnost
návrhy ODOP, Komise
průběžně realizováno, vydaná stanovení
dopravy a veřejnosti
dopravního značení
počet jednání
proběhlo již několik jednání a místních
šetření
Plán dopravního značení.
průběžně doplňováno a aktualizováno.
2012 - 2013
2013 - 2014
bez přímých nákladů

400 000,- Kč/rok
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náklady MČ

bez přímých nákladů.

zodpovědnost

zástupce starosty pro
dopravu
ODOP
ANO

realizace
plnění
komentář

doplňování, výměna a opravy DZ je
průběžně realizováno z rozpočtu ODOP
(400 000,- Kč)

3.2.4. udržitelná dopravní zátěž v území
popis

výstupy

kritéria plnění
podklady

termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Získat přehled o nové výstavbě a jejích nárocích na dopravní situaci
v dotčené oblasti.
Plánováno
Skutečnost
záměry, projekty,
záměry, projekty, dopravní studie, generel
dopravní studie
dopravy
ukazatel jednotek funkce
ÚPn hl. m. Prahy,
podklady TSK-ÚDI,
urbanistické či hlukové
studie
2012-2013

2014

bez přímých nákladů

195 000,- Kč

bez přímých nákladů
bez přímých nákladů, projekt OP LZZ
starosta
starosta
KS OUR
KS OUR,KS OSPK, ODOP
ANO
Zpracovává se generel dopravy, součást strategického plánu.

3.2.5. Pražský okruh – ne přes Černý Most, vyřešit odhlučnění stávajícího stavu 8P/2012
popis

Instalace dopravního značení, výstavba rozsáhlejších a kapacitně
výkonnějších protihlukových zábran, pokládka ztišujícího povrchu na
vozovku komunikace, podpora variantního řešení Pražského okruhu.
Plánováno
Skutečnost
výstupy
hygienická měření
hygienická měření
kritéria plnění
snížení hluku a prašnosti
snížení hluku a prašnosti
podklady
Fórum Zdravé MČ
Fórum Zdravé MČ
termín
závisí na výsledcích řízení závisí na výsledcích řízení o stavbě 511
realizace
o stavbě 511
náklady celkem ŘSD
ŘSD
náklady MČ
bez přímých nákladů
bez přímých nákladů
zodpovědnost
zástupce starosty pro
zástupce starosty pro dopravu
dopravu
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realizace
plnění
komentář

ODOP, KS OUR
ODOP
ANO
Ve věci rozšíření na 6 – ti pruhovou komunikaci úseku 510 je vedeno
samostatné řízení EIA, kde jsou zapracovány i podmínky dané MČ P14.
V rámci rozšíření je podmínkou MČ P14 snížení hluku z dopravy a
omezení exhalací. Tyto požadavky jsou v projektu zapracovány.
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4) Majetek a bytová politika
4.1.1. výstavba KC Hloubětín
popis

Realizovat výstavbu budovy Komunitního centra v Hloubětínské 55, jehož
využití bude v souladu s potřebami obyvatel Hloubětína.

Plánováno
výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Skutečnost

realizovaná investice
kolaudace
PD
2013
60 000 000,- Kč
85 600, - Kč
(předpoklad)
60 000 000,- Kč
85 600, - Kč
(předpoklad)
zástupce starosty pro
investice
OSMI
ANO
Je zpracován participativní výzkum lokality, analýza podkladů stavebního
záměru a odborné doporučení. Připravuje se architektonická soutěž na
řešení objektu.

4.1.2. realizace parkoviště Lednická
popis
výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
Komentář

Vybudovat parkovací stání v ulici Lednická.
Plánováno
Skutečnost
realizovaná investice
104 parkovacích stání
PD, žádost o převod
probíhají jednání s vlastníkem dotčených
pozemků
pozemků
2012 - 2013
6 000 000,- Kč
6 000 000,- Kč
zástupce starosty pro
investice
OSMI
NE
MČ není schopna akceptovat podmínky nájemní smlouvy ani předmětný
pozemek vykoupit.
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4.2.1. koncepce bytové politiky
popis
výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Zpracovat koncepci bytové politiky pro byty svěřené do správy MČ.
Plánováno
Skutečnost
koncepce
usnesení ZMČ
analytické dokumenty, zpracována analýza bytového fondu
dokumentace SMP14
2012
2013
bez přímých nákladů

bez přímých nákladů

bez přímých nákladů
bez přímých nákladů
zástupce starosty pro
zástupce starosty pro správu majetku
správu majetku
OSMI
OSMI
ANO
Byla zpracována koncepce bytové politiky a schválena ZMČ.

4.2.2. implementace koncepce bytové politiky
popis

výstupy

kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Realizovat konkrétní opatření obsažená v koncepci, zejména v oblasti
údržby a oprav nemovitostí, výměny bytů tak, aby nájemce získal byt
přiměřený jeho potřebám a možnostem, převod bytů do svěřené správy MČ
z vlastnictví hl. m. Prahy.
Plánováno
Skutečnost
monitorovací zpráva –
počet realizovaných
aktivit
usnesení RMČ
koncepce
2013
dle zpracované koncepce
dle zpracované koncepce
zástupce starosty pro
správu majetku
SMP14, OSMI
SMP14
ANO
Je zpracováváno ekonomické zhodnocení, oblast údržby a oprav řešena
v bodě 4.2.5.

4.2.3. privatizace bytového fondu 8P/2012
popis

Vyřešit převod bytového fondu Prahy 14 do osobního vlastnictví z důvodu
špatné správy městskou částí.
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výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Plánováno
koncepce
usnesení ZMČ
analýza bytového fondu
MČ Praha 14
2013 - 2014

Skutečnost

2013

bez přímých nákladů

zástupce starosty pro
správu majetku
SMP14 - probíhá realizace
ANO
Koncepce byla schválena ZMČ, převod bytů do osobního vlastnictví je
realizován podle schválené koncepce bytové politiky.

4.2.4. podpora výměn bytů
popis

výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Podporovat výměnu bytů tak, aby nájemce užíval byt přiměřený jeho
potřebám a finančním možnostem.
Plánováno
Skutečnost
nájemní smlouva
2
počet realizovaných
2
výměn
žádost nájemce
3
2013
bez přímých nákladů
bez přímých nákladů
zástupce starosty pro
správu majetku
SMP14
ANO

4.2.5. údržba a opravy bytového fondu
popis

výstupy
kritéria plnění
podklady

Zajistit dostatečný objem finančních prostředků pro údržbu a opravy
bytového fondu ve svěřené správě městské části, omezit neplacení nájmů,
realizovat konkrétní investiční akce.
Plánováno
Skutečnost
realizovaná investiční
akce nebo oprava
počet investičních akcí
0
PD, koncepce bytové
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termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

politiky
2013
z rozpočtu SMP14

0

hrazeno z rozpočtu MČ
0
zástupce starosty pro
správu majetku
SMP14
NE
V roce 2013 nebyly realizovány žádné investiční akce.
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5) Sociální oblast a zdraví/zdravotnictví
5. 1. podpora zařízení jeselského typu pro děti do tří let
popis
výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Podporovat vznik zařízení pro předškolní děti ve věku do tří let typu jeslí.

Plánováno

Skutečnost

1 podpořený subjekt
min. kapacita 20 míst
záznam z veřejného projednání
KPSS
2013

0 podpořených subjektů
0

v rámci běžných výdajů

0,- Kč

v rámci běžných výdajů
zástupkyně starosty pro
sociální oblast
OSVZ
NE

0,- Kč

2013 - 2014

Tato priorita nebyla zatím naplněna, neboť v tuto chvíli nejsou pro realizaci
vhodné prostory na území MČ Praha 14.
5. 2. zlepšit dostupnost terénních služeb reagujících na potřeby občanů P/2012
popis

Zajistit nadále plnění terénních a sociálních služeb jako jsou pečovatelská
služba, asistent prevence kriminality, terénní sociální práce v sociálně
vyloučených lokalitách, terénní sociální práce jako součást pomoci
v hmotné nouzi, terénní sociální práce pro seniory.

Plánováno
výstupy
kritéria plnění

Zapracování do KPZMČ
realizace projektu Asistent
prevence kriminality,
zachování příp. rozšíření
kapacit OSVZ, tj. 2 terénní soc.
pracovnice pro sociálně
vyloučené lokality, 1 terénní
soc. pracovnice pro seniory, 2
terénní soc. pracovníci pro
pomoc v hmotné nouzi

podklady
termín
realizace

Fórum Zdravé MČ
2013 - 2014

náklady
celkem

bez přímých nákladů

Skutečnost
realizace projektu Asistent prevence
kriminality, zachování příp. rozšíření
kapacit OSVZ, tj. 2 terénní soc.
pracovnice pro sociálně vyloučené
lokality, 1 terénní soc. pracovnice pro
seniory, 2 terénní soc. pracovníci pro
pomoc v hmotné nouzi

vyjma Asistentů prevence kriminality se
jedná o náklady v rámci provozu ÚMČ
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Praha 14 a mzdových nákladů
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

zástupkyně starosty pro
sociální oblast
OSVZ
průběžně ANO
Projekt Asistent prevence kriminality je úspěšně realizován, cílem je
zachování, případně zlepšení dostupnosti terénních služeb.

5. 3. zachování dostupnosti urgentní zdravotnické péče 8P/2012
popis

Sledovat politiku hl. m. Prahy v oblasti podpory pohotovosti na území hl.
m. Prahy. V případě změny či otevření diskuse hl. m. Prahou prosazovat
stanovisko zachování stávající dostupnosti či její rozšíření.

Plánováno
výstupy
kritéria plnění

podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

zapracování do KPZMČ
stávající dostupnost
Nemocnice Na Bulovce,
Poliklinika Prosek
Fórum Zdravé MČ
2013 - 2014

Skutečnost
stávající dostupnost zachována

bez přímých nákladů

zástupkyně starosty pro
sociální oblast
OSVZ
ANO
Dostupnost urgentní zdravotní péče vychází ze standardu nastaveného
HMP. Městská část nemá jiné možnosti než ty, které jsou již aktuálně
v plánu zahrnuty.
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6) Školství
6.1.1. opravy a rekonstrukce školních budov
popis

Pokračovat v opravách a rekonstrukcích školních budov, zabezpečit technický
stav budov, provázat investice se zamřením daného subjektu podle vzdělávacích
programů.

výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Plánováno

Skutečnost

jednotlivé investiční
akce a opravy
kolaudace
(zprovoznění)
technický stav budov
2012 - 2013

záznam z akce 6x – kolaudační záznam

20.000.000,-

72.000.000,- Kč

realizováno 6 akcí
technický stav budov, rozpočet odbor školství a OSMI
2014 - 2015

spolufinancování
66 000 000,-Kč
akcí
zástupce starosty pro zástupkyně starosty pro školství
školství
OŠ a OSMI
průběžně ANO
Realizováno: MŠ Kostlivého (Osická) – rekonstrukce elektroinstalace a ZTI, MŠ
Gen. Janouška a ZŠ Gen. Janouška – pasportizace osvětlení, ZŠ Chvaletická – I.
etapa rekonstrukce podhledů v 1 PP a 1NP, ZŠ Bří Venclíků – rekonstrukce
stoupaček, ZŠ Bří Venclíků – bezbariérový vstup, ZŠ Hloubětínská – sanace
opěrné zídky, ZŠ Vybíralova, MŠ Vybíralova 967 a 968 – sanace nákladních
výtahů.

6.1.2. rovnoměrné využití finančních prostředků na žáka
popis

výstupy
kritéria
plnění
podklady
termín
realizace
náklady
(úspora)
celkem
náklady
MČ

Zajistit hospodárnost a stabilitu finančních prostředků na žáka v jednotlivých
školských zařízeních v souvislosti s využitím kapacity objektu.

Plánováno

Skutečnost

udržitelnost nákladů na
žáka
náklad na žáka

rozpočet 2012 – snižování nákladů na provoz budov

rozpočet MČ, 10P
2012 - 2013

rozpočet odbor školství
2012 sloučení plateb za telefony, bankovní poplatky,
elektřinu
lze vyčíslit až v 1. čtvrtletí 2014 po předložení hospodaření
jednotlivých ZŠ/MŠ za rozpočtové období

20 000 000,- Kč
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zodpovědn
ost
realizace
plnění
komentář

zástupce starosty pro
školství
OŠ
ANO
Rozpočet odboru školství je projednáván na rozpočtovém řízení za přítomnosti
ředitelů škol a ekonomů. Důsledně je posuzována účelnost požadovaných finančních
prostředků v rámci jednotlivých položek rozpočtu, jsou hledány úspory a
ekonomická výhodnost nákladů na provoz škol a školských zařízení. Jsou
realizovány sdružené nákupy služeb za účelem snižování nákladů.
V roce 2012 byl realizován sdružený nákup na dodávku 15 - ti interaktivních tabulí
s příslušenstvím určených pro 6 základních škol MČ Praha 14, dále sdružený nákup
na poskytování telekomunikačních služeb a sdružený nákup na dodávku elektrické
energie pro rok 2013. V 1. čtvrtletí 2013 byl realizován sdružený nákup na dodávky
zemního plynu a v závěru roku 2013 byl uskutečněn sdružený nákup na svoz
odpadu.
Na rok 2014 je plánována realizace sdružených nákupů na malování tříd a dalších
prostor ZŠ a MŠ, na pořízení nábytku a kuchyňského zařízení. V příštím roce je
uvažováno s pořizováním některých komodit (např. kancelářské potřeby, čisticí
prostředky, toaletní papír) prostřednictvím elektronického tržiště Gemin.

6.1.3. sledování možnosti řešení chybějící tělocvičny ZŠ Šimanovská 10P
popis

Prověřit aktuální možnosti výstavby tělocvičny v ZŠ Šimanovská, možnosti
spolufinancování a vyhledávat případné partnerské organizace.

Plánováno
výstupy
kritéria
plnění
podklady

termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědn
ost
realizace
plnění
komentář

Skutečnost

dohoda o spolupráci
usnesení RMČ
studie, velikost
pozemku, majetkové
vztahy
2012-2013
bez přímých nákladů

bez přímých nákladů

bez přímých nákladů
bez přímých nákladů
zástupce starosty pro
zástupkyně starosty pro školství
školství
OŠ, OSMI
OSMI
ANO
Byl vytipován pozemek pro výstavbu.

6.1.4. stabilizace pedagogických sborů
popis

Zajišťovat možnost ubytování členů pedagogických sborů.

Plánováno
výstupy

Skutečnost

usnesení RMČ
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kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

počet přidělených
bytů
žádost o přidělení
bytu
2012-2013
bez přímých
nákladů
bez přímých
nákladů
zástupce starosty pro zástupkyně starosty pro školství
školství
OŠ, SMP 14
ANO
Přiděleny 2 byty pro učitele ZŠ.

6.1.5. zvýšit počet přípravných tříd P/2012
popis

Usilovat o zvýšení počtu přípravných tříd na Praze 14 všemi dostupnými
prostředky.

výstupy
kritéria plnění
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář
6.2.1.

Plánováno

Skutečnost

2 přípravné třídy
30 zapsaných dětí
2013

4
46
2013 - 2014

60 000,-Kč

200 000,- Kč

60 000,-Kč
zástupce starosty
pro školství
OŠ, OSVZ, KS OÚR
ANO

200 000,- Kč
zástupkyně starosty pro oblast školství

zateplení ZŠ Bří Venclíků

popis
výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ

Provést zateplení obálky budovy ZŠ.

Plánováno

Skutečnost

zateplení budovy
kolaudace budovy
projektová
dokumentace
2012 - 2013

zateplené budovy
kolaudace stavby
projektová dokumentace
2012

38 000 000 Kč

42 900 000 Kč

50%

70% (spolufinancování)
38

zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

6.2.2.

(spolufinancování,
odhad)
zástupce starosty
zástupkyně starosty pro školství
pro školství
OSMI
ANO
V rámci investiční akce byly řešeny požadavky škol na provedení některých
oprav. Zakázky byly zadávány tak, aby byly provedeny veškeré nezbytné
související práce.

zateplení ZŠ Vybíralova

popis
výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ

zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Provést zateplení obálky budovy ZŠ.

Plánováno

Skutečnost

zateplení budovy
kolaudace budovy
projektová
dokumentace
2012 - 2013

2013

38 000 000,- Kč

63 000 000,- Kč

50%
75% (spolufinancování)
(spolufinancování,
odhad)
zástupce starosty
zástupkyně starosty pro školství
pro školství
OSMI
ANO
Stavba dokončena k 30. 11. 2013. Kolaudace proběhla 5. 12. 2013. V rámci
investiční akce byly řešeny požadavky škol na provedení některých oprav.
Zakázky byly zadávány tak, aby byly provedeny veškeré nezbytné související
práce.

6.2.3 zateplení MŠ Chvaletická
popis
výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ

Provést zateplení obálky budovy MŠ.

Plánováno

Skutečnost

zateplení budovy
kolaudace budovy
projektová
dokumentace
2012 - 2013

2014

8 000 000 Kč

13 560 000,- Kč

40%

85% (spolufinancování, odhad)
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zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

(spolufinancování,
odhad)
zástupce starosty
zástupkyně starosty pro školství
pro školství
OSMI
průběžně ANO
Uzavřena SoD se společností IMOS Brno a.s. dodavatelem stavebních prací termín realizace stavby 3. 3. 2014 – 30. 9. 2014. V rámci investiční akce byly
řešeny požadavky škol na provedení některých oprav. Zakázky byly zadávány
tak, aby byly provedeny veškeré nezbytné související práce.

6.2.4 zateplení MŠ Štolmířská
popis

provést zateplení obálky budovy MŠ, vybudovat energeticky úspornou školu.

výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ

zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

6.2.5.

Skutečnost

zateplení budovy
kolaudace budovy
projektová
dokumentace
2012 - 2013

2014

6 000 000 Kč

13 470 000,-Kč

40%
85% (spolufinancování, odhad)
(spolufinancování,
odhad)
zástupce starosty
zástupkyně starosty pro školství
pro školství
OSMI
průběžně ANO
Uzavřena SoD se společností IMOS Brno, a.s. dodavatelem stavebních prací termín realizace stavby 3. 3. 2014 – 30. 9. 2014. V rámci investiční akce byly
řešeny požadavky škol na provedení některých oprav. Zakázky byly zadávány
tak, aby byly provedeny veškeré nezbytné související práce.

zateplení MŠ Gen. Janouška

popis
výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem

Plánováno

Provést zateplení obálky budovy MŠ.

Plánováno

Skutečnost

zateplení budovy
kolaudace budovy
projektová
dokumentace
2012 - 2013

2014

6 500 000 Kč

9 290 000,- Kč
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náklady MČ

zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

40%
80% (spolufinancování, odhad)
(spolufinancování,
odhad)
zástupce starosty
zástupkyně starosty pro školství
pro školství
OSMI
průběžně ANO
Uzavřena SoD se společností 3V&H, s.r.o. dodavatelem stavebních prací termín realizace stavby 1. 6. 2014 – 30. 9. 2014. V rámci investiční akce byly
řešeny požadavky škol na provedení některých oprav. Zakázky byly zadávány
tak, aby byly provedeny veškeré nezbytné související práce.

6.3.1. podpora mimoškolních aktivit a využití školských
popis

Využít prostory ZŠ pro mimoškolní aktivity, podporovat propagaci ZŠ a MŠ a
společné akce, podporovat školy při získávání dotačních prostředků.

Plánováno
výstupy
kritéria plnění
podklady

termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ

realizované akce
počet akcí
výroční zprávy ZŠ a
MŠ, Programové
prohlášení Rady
2012 - 2013
v rámci provozních
nákladů
z rozpočtu odboru
školství

Skutečnost
využité prostory ZŠ, společně realizované akce
výroční zprávy ZŠ

2012/2013

MŠ „Barevné korálky“- 40000 Kč
nákup knih do školních knihoven 3 000 Kč

zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

zástupce starosty
pro školství
OŠ
průběžně ANO
Společná akce MŠ „Barevné korálky“ – přehlídka MŠ, Den Země, turnaje ve
florbalu, atletice, plavání, obvodní soutěž ve školním tenise, Dětské fórum,
plavecké závody o Pohár starosty, olympiády, jarmarky, recitační soutěže,
školní turnaj ve vybíjené a navazující turnaj O putovní pohár Prahy 14, Sport
bez předsudků, Pythagoriáda, účast škol v projektu Podpora integrace cizinců
na území MČ Praha 14 atd.

6.3.2. podpora nadaných dětí z nízkopříjmových skupin
popis

Podporovat práci s dětmi a mládeží v rámci zájmových volnočasových aktivit,
organizovat vědomostní či výtvarné soutěže, výstavy či akce prezentující
činnost ZŠ a MŠ.

Plánováno
výstupy

Skutečnost

realizované akce
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kritéria plnění
podklady

termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

počet realizovaných
akcí
výroční zprávy ZŠ a
MŠ, Programové
prohlášení Rady
2012 - 2013
100 000 Kč/rok
100 000 Kč/rok
zástupce starosty
zástupkyně starosty pro školství
pro školství
OŠ
OŘEŠ, KS OSPK, OSVZ
NE
Tato aktivita je dobručena k vyjmutí z KPZMČ.

6.3.3. chybí spolupráce NNO a školních zařízení s důrazem na aktivní využití volného
času dětí a mládeže
popis

výstupy

kritéria plnění

podklady

termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Příprava společných programů jednotlivých NNO a školských zařízení,
koordinace informovanosti široké veřejnosti o těchto akcích a projektech
prostřednictvím komunikačních nástrojů MČ P14 (např. měsíčník Čtrnáctka,
www stránky MČ P14, nové plochy venkovní reklamy MČ P14)
Koordinace přípravy vybraných akcí a projektů prostřednictvím MČ P14.
Plánováno
Skutečnost
přehled aktivit ZŠ a
pravidelný přehled aktivit NNO a školských zařízení
MŠ ve spolupráci s
v časopisu „14ka“ + speciál NNO
NNO
vyšší počet
společných akcí a
projektů a jejich vyšší
návštěvnost
Fórum ZMČ, plán
Fórum Zdravé MČ, plán akcí a projektů MČ P14 a KD
akcí a projektů MČ
Kyje
P14 a KD Kyje
2013

bez přímých nákladů
(náklady MHMP)
zástupce pro školství
OŠ, OSVZ, KS OUR
ANO

bez přímých nákladů (náklady MHMP)
zástupkyně starosty pro školství
OŘEŠ, OSVZ, KS OSPK
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7) Bezpečnost a prevence
7.1.1. vyhodnocování Zpráv o výsledné činnosti Městské policie Praha 14
popis
výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Pravidelně vyhodnocovat zprávy o činnosti MP Praha 14.
Plánováno
Skutečnost
vyhodnocení zprávy
vyhodnoceno 10 zpráv OŘ MP
usnesení RMČ
nenavrženo
zpráva o činnosti
10 zpráv OŘ MP
2012 - 2013
bez přímých nákladů

bez přímých nákladů

bez přímých nákladů
zástupce starosty pro
bezpečnost
KS ÚKŘ

bez přímých nákladů

ANO
Zprávy o výsledné činnosti jsou projednávány Komisí bezpečnostní a
protidrogovou RMČ na jednáních a vyhodnocovány KS-ÚKŘ. Na základě
projednání a vyhodnocení jsou navrhována konkrétní opatření a řešena
součinnost s městskou policií.
Počty přestupků dle měsíčních a čtvrtletních zpráv za r. 2013 nevykazují
zvyšovaní nezákonné činnosti nad běžný průměr. Přestupky jsou řešeny OŘ MP
Praha 14 v rámci platných zákonných úprav.

7.1.2. reakce na připomínky a podněty občanů k práci Městské policie Praha 14
popis
výstupy

kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Zajistit reakce na podněty a připomínky občanů k práci MP Praha 14.
Plánováno
Skutečnost
odpovědi, zápisy
zápis z jednání komise 2x
z komise Bezpečnostní a
protidrogové RMČ
počet případů
4x
připomínky, podněty
4x podnět
2012 - 2013
bez přímých nákladů

bez přímých nákladů

bez přímých nákladů
bez přímých nákladů
zástupce starosty pro
bezpečnost
KS ÚKŘ
ANO
Písemné připomínky občanů a podněty z diskusního fóra jsou Komisí
bezpečnostní a protidrogovou RMČ projednávány na jednáních komise a
43

sledovány KS-ÚKŘ. Výstupem jsou návrhy opatření, které jsou předávány RMČ.
Připomínky k potřebě většího dohledu ze strany MP v ul. Hejtmanská,
Vašátkova, Doleželova, nám. Plukovníka Vlčka, metro Černý Most a Hloubětín
byly projednány s OŘ MP a oblastech je prováděn zvýšený kontrolní dohled.
Řada podnětů občanů po telefonickém požadavku na linku č 156 či z diskusního
fóra je důsledně a rychle řešena přímo MP (rušení nočního klidu, narušování
veřejného pořádku, odstranění vraků vozidel, problémy s bezdomovci a
nepřizpůsobivými občany).
7.1.3. Bezpečnost v Hloubětíně – v okolí stanice metra 8P
popis

výstupy
kritéria plnění
podklady
termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Usilovat o zvýšení počtu kamer zejména v severní části stanice metra a dále
u obchodního domu Penny market, objektů Mochovská 30, Rochovská 763/13,
Šestajovická 580/19 nebo 488/200. Intervenovat naše žádosti u zástupců HMP a
zvažovat možnost příspěvku na instalaci dalších kamer v nejproblematičtějších
místech v rámci KMS. Využití rozšíření projektu Asistent prevence kriminality.
Plánováno
Skutečnost
počet kamer, kontroly
7/průběžně
MP
usnesení RMČ
analýza bytového fondu
MČ Praha 14
2013
300.000,-Kč (+ rozpočet
MHMP)
zástupce starosty pro
bezpečnost
KS UKŘ, OSVZ
průběžně ANO
Rozšíření Městského kamerového systému (MKS) hl. m. Prahy je navrhováno ze
strany MČ Praha 14 na základě vyhodnocení bezpečnostní situace v dané
oblasti. V současnosti je navrženo zřízení 7 kamerových stanovišť. Návrhy jsou
vždy podloženy vyjádřením PČR a MP.
Vzhledem k tomu, že cca 1,5 roku se nedaří MHMP zajistit schválení zakázky
pro rozšíření MKS hl. m. Prahy (problémy v rámci platné legislativy), je
výstavba MKS pozastavena. OSVZ pracuje s osobami bez přístřeší a uživateli
návykových látek prostřednictvím individuální sociální práce poskytované
sociálním kurátorem. S uživateli návykových látek pracuje na území MČ také o.
s. ESET Help.

7.2.1. realizace preventivních akcí se zaměřením na kyberšikanu
popis

výstupy

Realizovat preventivní aktivity zaměřené na kyberšikanu a další související jevy
s cílem seznámit pedagogy a další pracovníky (sociální pracovníci, pracovníci
NZDM apod.) a rodiče s tímto jevem, a také preventivně působit na děti.
Plánováno
Skutečnost
informace o realizaci
probíhá v souladu s uzavřenou smlouvou
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kritéria plnění

počet účastníků

podklady

projekt Praha bezpečně online
2012 - 2013

termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

7.2.2.

výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost

7.2.3.
popis

výstupy

plně hrazeno MHMP
bez vlastních nákladů
42.000,- Kč
zástupce starosty pro
prevenci
OSVZ
ANO
V roce 2013 probíhají aktivity v souladu s uzavřenou smlouvou. Počet účastníků
bude možné zaslat po návratu paní Štoskové z PN/po získání zprávy o realizaci
od realizátora.

realizace preventivních aktivit na ZŠ a SŠ v oblasti extremismu

popis

realizace
plnění
komentář

počet účastníků za rok 2013 bude znám po získání
zprávy

Realizovat projekt primární a částečně sekundární prevence zaměřené proti
veškerým projevům extremismu, cílem je zprostředkovat informace o
problematice extremismu a zvyšovat právní povědomí dětí a mládeže.
Plánováno
Skutečnost
zpráva o realizaci
závěrečná zpráva bude součástí vyúčtování
projektu
15 přednášek, 350 účastníků 13 přednášek (zatím)
projekt Poznáním proti
extremismu
2012-2013
grant MHMP

20.000,- Kč

3 000,- Kč (odhad,
46.600,- Kč, 47.000,- Kč (odhad spolufinancování) /
spolufinancování)/rok
rok
zástupce starosty pro
prevenci
OSVZ
ANO
Uvedené údaje jsou platné k datu odeslání zprávy. Do konce roku budou
realizovány další preventivní aktivity.

realizace preventivních aktivit pro děti ohrožené sociálním vyloučením
Realizovat preventivní pobyty určené pro „sídlištní“ děti ohrožené rizikovým
chováním a sociálním vyloučením.
Plánováno
Skutečnost
závěrečná zpráva o realizaci závěrečná zpráva bude součástí vyúčtování
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kritéria plnění

podklady

termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ

zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

2x víkendový pobyt, 1x
letní tábor, celkem 60
účastníků
projekt Preventivní aktivity
pro ohrožené děti a mládež
na MČ Praha 14
2012-2013
280.000,-Kč

projektu
2x víkendový pobyt, 1x letní tábor, celkem 72
účastníků

cca 275.742,- Kč

214 000,- Kč (odhad,
Cca 97.448,- za letní tábor + úhrady za víkendové
spolufinancování v případě pobyty
přidělení plné výše
(konečný údaj bude znám po vyúčtování projektu,
grantu)/rok
a měl by být přibližně v plánované výši)
zástupce starosty pro
prevenci
OSVZ
ANO
Pobyty byly realizovány podle plánu.

7.2.4. realizace dlouhodobého programu primární prevence na ZŠ
popis

výstupy

kritéria plnění
podklady

termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Realizovat stávající program specifické primární prevence sociálně patologických
jevů na ZŠ na území MČ Praha 14.
Plánováno
Skutečnost
závěrečná zpráva o
„Závěrečná zpráva o průběhu programu primární
realizaci, evaluace
prevence ve školním roce 2012/2013 na ZŠ na
programu
území MČ Praha 14“.
počet zapojených ZŠ - 6
6
„Program primární
prevence sociálně
patologických jevů na
základních školách“
2012-2013
1 000 000,- Kč (dle
cca 650.000,- Kč
smluvních podmínek)/rok
1 000 000,- Kč (dle
cca 650.000,- Kč
smluvních podmínek)/rok
zástupce starosty pro
prevenci
OSVZ
ANO
Financování programu primární prevence na ZŠ probíhá na základě víceleté
smlouvy s o. s. Prospe. V červnu projekt skončil a v říjnu byla odevzdána
závěrečná zpráva. Připravuje se nový program primární prevence na další
období.
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7.2.4.

zpracování koncepce prevence rizikového chování

popis
výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Zpracovat koncepci rizikového chování zaměřenou na všechny oblasti prevence.
Plánováno
Skutečnost
materiál koncepce
koncepce bude dokončena podle plánu (zatím je
zpracována jen pracovní verze)
usnesení RMČ
studie, analýzy, výzkumy,
koncepce HMP
2012
bez přímých nákladů

0,- Kč

bez přímých nákladů
0,- Kč
zástupce starosty pro
prevenci
OSVZ
NE
Doposud nebyla schválena Koncepce protidrogové politiky hlavního města
Prahy na období 2013 až 2020, rovněž Koncepce primární prevence rizikového
chování dětí a mládeže na území Hl. m. Prahy na období 2014 a 2020. Koncepce
připravovaná MČ Prha 14 musí být v souladu s prioritami strategií a dalších
koncepčních dokumentů na úrovni státu i hl. města Prahy. Doporučujeme
vyřazení tohoto bodu z KPZMČ.

7.2.6. uspořádání „fóra prevence“
popis

výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Uspořádat tzv. fórum prevence s cílem podpořit síťovou spolupráci
zainteresovaných subjektů - partnerů prostřednictvím setkávání s metodiky
prevence.
Plánováno
Skutečnost
záznam z jednání
10 zápisů z jednání
počet setkání s metodiky –
10 setkání
min. 3x/rok
(k 11/2013 )
poptávka
2012 - 2013
bez přímých nákladů

0,- Kč

bez přímých nákladů
zástupce starosty pro
prevenci
OSVZ
ANO

0,- Kč
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7.2.7. podpora terénní práce s mládeží na Černém Mostě 8P/2012
popis

Cílem je minimálně zachování stávajícího rozsahu terénní práce zaměřenou na
děti a mládež, která je zejména zacílena na oblast sídliště Černý Most, další
možnosti rozšíření budou také dány novým Střednědobým plánem sociálních
služeb hl. m. Prahy, který je nyní ve fázi připomínkování.

výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář
7.3.1.

bez přímých nákladů

grantové řízení (část z celkem min. 2 500 000 Kč)

grantová řízení vyhlášená
MČ, HMP, MPSV
zástupkyně starosty pro
sociální oblast
OSVZ
ANO

grantová řízení vyhlášená MČ, HMP, MPSV

Zajistit osvětu o péči o zuby u dětí na území MČ Praha 14.

výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost

7.3.2.

Skutečnost

realizace kampaně Dětský úsměv

popis

realizace
plnění
komentář

Plánováno
prioritní oblast KPSS i
KPZMČ
200 podpořených uživatelů,
2300 kontaktů
Fórum Zdravé MČ
průběžně 2012 - 2013

Plánováno

Skutečnost

protokol o předání, zpráva
o realizaci
počet zasažených dětí 1000
stanovisko Státní
stomatologické komory
2012 - 2013

1 protokol o předání, 1 zpráva o realizaci

100 000,- Kč (odhad)/rok

90.000,- Kč

100 000,- Kč (odhad)/rok
zástupkyně starosty pro
sociální oblast
OSVZ
ANO

90.000,- Kč

1270

realizace osvětových přednášek v ZŠ a SŠ
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popis

výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

7.3.3.

100 000,- Kč (odhad)/rok

122.939,- Kč
(konečný údaj bude znám po vyúčtování projektu)
122.939,- Kč

100 000,- Kč (odhad)/rok
zástupkyně starosty pro
sociální oblast
OSVZ
ANO
Uvedené údaje jsou platné k datu zpracování zprávy. Do konce roku budou
realizovány další přednášky.

pořádání kurzů první pomoci

popis

výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

7.3.4.

uskutečnit osvětové přednášky týkající se podpory zdraví prevence zdravotních
rizik pro žáky ZŠ a SŠ
Plánováno
Skutečnost
evaluační dotazník
vyhodnocení dotazníků
počet přednášek, počet
86 přednášek (zatím)
účastníků
Cca 1400 účastníků
poptávka ZŠ a SŠ
2012 - 2013

Ve spolupráci s partnerskými organizacemi pořádat kurzy první pomoci pro
občany MČ Praha 14.
Plánováno
Skutečnost
vyúčtování
vyúčtování
počet osvědčení
9 (zatím)
poptávka veřejnosti
2012 - 2013
16 000,- Kč (odhad)/rok

4.000,- Kč

12 000,- Kč (odhad)
4.000,- Kč
zástupkyně starosty pro
sociální oblast
OSVZ
ANO
Uvedené údaje jsou platné k datu zpracování zprávy. Do konce roku bude
realizován ještě nejméně jeden kurz první pomoci.

uskutečnění preventivních vyšetření karcinomu prsu

popis
výstupy
kritéria plnění
podklady

Podpořit realizaci preventivních mamografických vyšetření.
Plánováno
Skutečnost
informace, smlouvy
počet žádostí o příspěvek zatím cca 83
usnesení RMČ
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termín
realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

2012 - 2013
5 000,- Kč (odhad)/rok
zatím cca 25.000,- Kč, 30.000,- Kč (odhad)/rok
5 000,- Kč (odhad)
zatím cca 25.000,- Kč, 30.000,- Kč (odhad)/rok
zástupkyně starosty pro
sociální oblast
OSVZ
ANO
Uvedené údaje jsou platné k datu zpracování zprávy. Do konce roku se počet
žádostí navýší
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8) Kultura, sport, volný čas
8.1.1. zpracování koncepce rozvoje kultury
popis
výstupy

kritéria plnění
podklady

termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář
8.1.2.

zpracovat koncepci rozvoje kultury
Plánováno
Skutečnost
materiál koncepce
Analytická část - hotovo; strategická část před
dokončením. Plánované dokončení: prosinec
2013.
usnesení RMČ
zápis z komise kultury,
zápis z komise kultury
Programové prohlášení
RMČ
2012
2013 - 2014
150 000,- Kč

200 000,- Kč

50 000,- Kč
starosta
starosta
KS OKO
KS OSPK
ANO
Dokument je zpracováván společností KVAS.

podpora a pořádání kulturních, sportovních a VČ aktivit

popis
výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

v návaznosti na zpracovanou koncepci postupně realizovat příslušné akce
Plánováno
Skutečnost
uspořádané akce
59
počet účastníků, počet
počet účastníků, počet akcí
akcí
koncepce
2012 - 2013
2013
2 000 000,- Kč
cca 1 000 000,- Kč
(předpoklad)/rok
2 000 000,- Kč
cca 1 000 000,- Kč
(předpoklad)
starosta
starosta
KS OKO
KS OSPK
ANO
Příprava a realizace akcí probíhá prozatím podle tradičního programu akcí
MČ (Den dětí, Závody na koloběžkách, …).
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8.1.3.

realizace grantového řízení v oblasti sportu, kultury a VČ

popis

výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Podporovat partnerské organizace, kluby a oddíly formou grantu na
zajištění činnosti pro děti, mládež, seniory, zdravotně postižené, cizince a
menšiny žijící na Praze 14.
Plánováno
Skutečnost
smlouvy s žadateli
37 smluv
počet žádostí
74
strategická a koncepční
strategická a koncepční dokumentace MČ
dokumentace MČ
2012 - 2013
2013
800 000,- Kč/rok

1 350 000,- Kč (516 000,- Kč z rozpočtu HMP)

800 000,- Kč
784 500,- Kč
starosta
starosta
KS OUR, KS OKO
KS OSPK
ANO
V podoblasti 2) b, c byly z procedurálních důvodů vyřazeny 27 žádosti.
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9) Úřad a občan
9.1.1. transformace webové prezentace MČ P
popis
výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ

zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

9.1.2.

Zpracovat novou podobu i obsah webové prezentace MČ.
Plánováno
Skutečnost
nová/pilotní verze
v současnosti MČ P14 připravuje výběrové řízení
pro nové www
uvedení do provozu –
Zvýšení atraktivity a návštěvnosti nových www
informace RMČ
stránek
projekt ICT pro Prahu
14,
2012
po dokončení výběrového řízení bude v průběhu
roku 2013 přistoupeno k realizaci projektu
800 000,- Kč (odhad)
2 686 200,- Kč
Kč (odhad
120 000,- Kč
120 000,- Kč (spolufinancování, odhad)
(spolufinancování,
odhad)
starosta
starosta
KS OKO
KS OSPK, KT - IT
částečně ANO
V rámci výběrového řízení byl v roce 2013 vybrán zpracovatel nové webové
prezentace. Termín spuštění nové podoby webových stránek MČ Praha 14 se
předpokládá na jaře 2014.

transformace Listů Prahy 14

popis

výstupy
kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Zajistit další realizaci úprav grafické a obsahové podoby měsíčníku Listy
Prahy 14 (celková změna názvu a layoutu) na Čtrnáctku.
Plánováno
Skutečnost
nová verze
nová forma, podoba, obsah a název periodika
uvedení do provozu –
zlepšení distribuce a celkové zpětné vazby na
informace RMČ
periodikum
zadávací dokumentace
2012
40 000,- Kč

v rámci provozních nákladů KS OSPK

40 000,- Kč
starosta
KS OKO
ANO

v rámci provozních nákladů KS OSPK
starosta
KS OSPK
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9.1.3.

prezentace činnosti sportovních klubů prostřednictvím akcí a komunikačních
kanálů MČ P14

popis

výstupy
kritéria plnění
podklady

termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář
9.1.4.

Nabídnout a zajistit možnost pro prezentaci aktivit a činnosti partnerských
organizací, klubů či oddílů prostřednictvím médií MČ Praha 14.
Plánováno
Skutečnost
leták, plakát, článek
PR podpora na komunikačních nástrojích MČ P14
(Čtrnáctka, web, speciál a další)
počet prezentovaných
50
akcí a subjektů
záznam z jednání u
témata pro publicitu na komunikačních nástrojích
kulatých stolů,
MČ P14
Programové prohlášení
Rady
2012 - 2013
2013
bez přímých nákladů

70 000,- Kč

bez přímých nákladů
starosta
KS OKO
ANO

70 000,- Kč
starosta
KS OSPK

prezentace aktivit MČ Praha 14 prostřednictvím dalších médií

popis

výstupy

kritéria plnění

podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Zajistit prezentaci aktivit a činnosti MČ Praha 14 také prostřednictvím dalších
zejména regionálních médií.
Plánováno
Skutečnost
článek, pozvánka, živý
tiskové zprávy a prohlášení a s tím spojená
vstup, reportáž, tisková
publicita
zpráva
počet prezentovaných
celkem 35 Tiskových zpráv a prohlášení a
aktivit, počet subjektů
publicita v počtu 15 mediálních výstupů
(médií)
programové prohlášení
témata pro publicitu
Rady
2012 - 2013
2013
bez přímých nákladů

bez přímých nákladů

bez přímých nákladů
starosta
KS OKO
ANO

bez přímých nákladů
starosta
KS OSPK
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9.1.5.

zlepšit informovanost mládeže o akcích pro mladé P/2012

popis

výstupy

kritéria plnění
podklady
termín
realizace
náklady
celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

9.1.6.

Zvýšení kvality a efektivity informačních služeb poskytovaných občanům
cestou nových webových stránek MČ Praha 14, časopisu „14“, Media
Relations aktivit, direct marketingu, venkovních reklamních ploch a další
PR podporou vybraných akcí a projektů KD Kyje.
Plánováno
Skutečnost
spuštění nových webových tiskové zprávy, nové akce, stávající projekty,
stránek MČ, reklamní
Facebook, kalendář akcí na webu, on – line
panely, tiskové zprávy,
kulturní přehled, návrh nové sítě venkovních
nové akce (řízené události)
reklamních ploch, návrh a online verze
a projekty MČ Praha 14,
kulturního přehledu Prahy 14, kampaň pro
katalog NNO
otevření nového kreativního centra Plechárna
Černý Most, nové webové stránky
www.praha14kulturni.cz,
www.plecharnacernymost.cz,
www.kdkyje.cz, on-line kampaň projektu
Plechárna Černý Most při akci Týden
Plechárny, mediální partneři Plechárny
Černý Most (Radio Wave, Radio atd.)
usnesení RMČ
usnesení RMČ
Fórum ZMČ, plán akcí a
Fórum ZMČ, plán akcí a projektů MČ P14 a
projektů MČ P14 a KD Kyje KD Kyje
2013
2013
250 000,- Kč

300 000,- Kč

250 000,- Kč
300 000,- Kč
starosta
starosta
KS OKO, KS OÚR, KD Kyje KS OSPK
průběžně ANO
Jedná se o soubor nových marketingových nástrojů Prahy 14 kulturní a
dílčích projektů.

zlepšit dostupnost k informacím o sociálních službách P/2012

popis

výstupy

Vlastními plochami venkovní reklamy, přípravou a spuštěním provozu
nových www stránek MČ Praha 14 s aktualizovanou obsahovou strukturou
a obsahem rozšířením spektra akcí a projektů oslovit jednotlivé cílové
skupiny a zintenzivnit komunikaci a přípravu jednotlivých akcí a projektů.
Vytisknout aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních služeb po
aktualizaci KPSS.
Plánováno
Skutečnost
spuštění nových
tiskové zprávy, nové akce, stávající projekty
webových stránek MČ,
reklamní panely, tiskové
zprávy, nové akce
(řízené události) a
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kritéria plnění
podklady
termín
realizace

projekty MČ Praha 14,
zapracování v KPZMČ,
katalog NNO
usnesení RMČ
Fórum Zdravé MČ, plán
akcí a projektů OSVZ
2013 - 2014

náklady
bez přímých nákladů
celkem
náklady MČ
zodpovědnost starosta
realizace
spolupráce odborů
OSVZ, KS OKO
plnění
ANO
komentář

usnesení RMČ
Fórum Zdravá MČ, plán akcí a projektů OSVZ

15 000,- Kč
15 000,- Kč
starosta
KS OSPK

9.2.1. podpora právního poradenství P/2012
popis

výstupy
kritéria plnění
podklady
termín realizace
náklady celkem
náklady MČ
zodpovědnost
realizace
plnění
komentář

Podporovat dostupné a bezplatné právní poradenství pro občany
Prahy 14.
Plánováno
Skutečnost
existence právní
poradny
počet klientů
zápis z GS
2012 - 2013
bez přímých nákladů
bez přímých nákladů
bez přímých nákladů
bez přímých nákladů
starosta
starosta
KS OPM
KS OPKČ
průběžně ANO
Je zajišťována neziskovými organizacemi JAHODA o. s a ICP o.p.s.
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Seznam zkratek:
P – téma definované veřejností
10P/8P – ověřený problém MČ, definováno Fórem Zdravé MČ a ověřovací anketou
CČM – Centrum Černý Most
DDM – Dům dětí a mládeže
DH – dětské hřiště
DÚR – dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP – dokumentace pro stavební povolení
GS – grémium starosty
HMP – hlavní město Praha
ICP – Integrační centrum Praha
ICT – informační a komunikační technologie
KC – komunitní centrum
KPSS – Komunitní plán sociálních služeb
KRDH – Koncepce rozvoje dětských hřišť a sportovišť
KS OKO – kancelář starosty, oddělení komunikace s občany
KS OPKČ - kancelář starosty, odbor právních a kontrolních činností
KS OSPK – kancelář starosty, odděleni strategického plánování a komunikace
KS OUR – odbor kancelář starosty, oddělení územního rozvoje,
KS UKR - odbor kancelář starosty, úsek krizového řízení
KT IT – kancelář tajemníka, informační technologie
KVP – kancelář veřejného prostoru
IPR – institut plánování a rozvoje
MA 21 – místní Agenda 21
MČ P14 – městská část Praha 14
MHMP – Magistrát hlavního města Prahy
MP – Městská policie
MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
MŠ – mateřská škola
MVČR – Ministerstvo vnitra České republiky
MŽP – Ministerstvo životního prostředí
NNO – nevládní nezisková organizace
NZDM – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
OIA – odbor interního auditu
OP LZZ – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
OPM – odbor právní a matriční
OŘEŠ – odbor řízení ekonomiky a školství
OSMI – odbor správy majetku a investic
OSVZ – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OS – odbor školství
OVD/OV – odbor výstavby a dopravy/odbor výstavby
OZP – osoby se zdravotním postižením
OŽP – odbor životního prostředí, ODOP – odbor dopravy a ochrany prostředí
PD – projektová dokumentace
RD – rodičovská dovolená
RMČ – Rada městské části
RF – revolvingový fond
SMP14 – Správa majetku Praha 14, a.s.
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SPRSS – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
TSK-ÚDI – Technická správa komunikací – Ústav dopravního inženýrství
TSP – terénní sociální práce
ÚMČ P14 - Úřad městské části Praha 14
ÚPn – územní plán
VČ – volný čas, volnočasový
VŠTVS – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra
ZHMP, ZMČ – Zastupitelstvo hlavního města Prahy, Zastupitelstvo městské části
ZŠ – základní škola
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