ZPRÁVA O ČINNOSTI
STRATEGICKÉHO TÝMU
PRO ŘÍZENÍ A ROZVOJ
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14

ZA ROK 2012
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1. Zřízení a funkce Strategického týmu pro řízení a rozvoj na Praze 14
Strategický tým pro řízení a rozvoj /dále jen „STRR“/ byl zřízen usnesením Rady městské
části č. 149/RMČ/2012 ze dne 19. 3. 2012 a jeho činnost byla zahájena úvodním jednáním
STRR dne 27. dubna 2012.
Tým je tvořen vedoucími odborů úřadu MČ Praha 14 vykonávajících samosprávnou agendu,
všemi členy vedení MČ a ředitelem příspěvkové organizace MČ Praha 14 KVIZ.
Účelem zřízení STRR je propojení organizační a řídící struktury s procesem plánování,
resp. koordinace a řízení samosprávných činností dle schválených základních dokumentů MČ,
kterými jsou:
- Programu rozvoje (PRMČ)
- Komunitní plán Zdravé MČ (KPZMČ)
- Komunitní plán sociálních služeb (KPSS)
- Koncepce dětských hřišť a sportovišť
- Systém pro komunikaci a zapojování veřejnosti

2. Činnost Strategického týmu pro řízení a rozvoj na městské části
Praha 14
Na svých jednáních procházel STRR závažné body týkající se chodu městské části, výzvy a
problémy. Projednáváním jednotlivých bodů dochází ke sdílení informací mezi všemi členy
přičemž na ně mohou reagovat podle své působnosti. Výstupy a opatření ze STRR tak
reflektují názory a připomínky všech vedoucích odborů a propojují dílčí činnosti úřadu
městské části, které ve výsledku vedou k ucelenému komplexnímu řešení.

3. Body jednání
Mezi hlavní body projednávané na setkáních STRR byly:
- Návrhy řešení problémů vzešlých z Fóra Zdravé městské části a Dětského fóra 2012
Garanti problémů z Fóra Zdravé městské části stanovení usnesením č. 36/ZMČ /2012 a
garanti Dětského fóra 2012 stanoveni usnesením 37/ZMČ/2012 si za pomocí patřičných
odborů připravili návrhy opatření pro řešení všech problémů vzešlých z těchto plánování
s veřejností. Návrhy následně prošly plénem STRR a byly odsouhlaseny.
- Program rozvoje městské části na období 2012-2014
STRR projednal zprávy o průběžném plnění PRMČ
- Komunitní plán Zdravé městské části
STRR projednal dílčí plnění KPZMČ, k bodům, které byly připomínkovány se vedla
diskuze

3/5

- Systém pro komunikaci a zapojení veřejnosti
STRR byl seznámen s vyhodnocením akcí se zapojením veřejnosti za rok 2012 a
seznámil se s podklady pro akce se zapojením veřejnosti na rok 2013
V seznamu akcí se opakují kampaně, které se už staly tradicí života na městské části:
- Sekání kultur
- Dny Země
- Dny zdraví
Dále jde o projednávání s veřejností, kde jsou či budou zapojováni občané městské části
plánování činností a postupů spojených s rozvojem městské části
- Komunitní centrum Hloubětínská 55
- rozšíření dětského hřiště v parku Vidlák – Hostavice
- nová parková plocha Borská – Hutě
- využití budovy Plechárna – Bryksově – Černý Most
Tradiční setkání s občany nad největšími problémy městské části doplnilo v roce 2012 i
setkání s mládeží – obě akce se budou konat i v roce 2013
- Fórum Zdravé městské části
- Dětské fórum
Finální podoba závažných dokumentů městské části se bude projednávat s veřejností
jako takovou nebo v podobě pracovních skupin nebo se zástupci neziskových organizací
působících na našem území
- Komunitní plán sociálních služeb – aktualizace
- Koncepce kultury, volného času a sportu na Praze 14
- Koncepce dětských hřišť a sportovišť
- Kultura na Praze 14
STRR se seznámil s novým ředitelem příspěvkové organizace KVIZ pana Davidem
Kašparem. Ten přednesl svou vizi do budoucna pro Prahu 14 v oblasti kultury a
seznámil přítomné s kroky, které v této věci hodlá podniknout. KVIZ se bude
spolupodílet nebo bude přímo realizátorem některých projektů a akcí na Praze 14
(Koncepce kultury, volného času a sportu na Praze 14, Plechárna, Komunitní centrum
Hloubětínská 55)
- Rozpočet
Ing. Svobodová seznámila STRR s návrhem rozpočtu pro rok 2013
- Strategický plán rozvoje městské části
STRR dále projednává možnosti a monitoruje činnosti ohledně postupu ve věci
vytvoření Strategického plánu rozvoje městské části – podaná žádost o spolufinancování
z OP LZZ.
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4. Shrnutí
Další činnost STRR se bude odvíjet od situace na městské části, nadále bude STRR
působit jako platforma pro informování, připomínkování a komunikaci nad závažnými
problémy, dokumenty, činnostmi a postupy týkajících se městské části, jejího rozvoje a
působení.
Hlavním cílem zůstává zavádění metod strategického plánování do činnosti městské
části - monitoring a vyhodnocování dílčích cílů rozvoje městské části, které jsou
stanoveny v základních koncepčních dokumentech a iniciování jejich aktualizace.
Plánovat a doporučovat témata akcí se zapojením veřejnosti. Zabezpečovat koordinaci
činností dotčených odborů úřadu při plnění stanovených úkolů a jejich a vzájemnou
informovanost

Zpracovala dne 21.11.2012 Zora Straková, tajemnice STRR
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