ZPRÁVA O ČINNOSTI

STRATEGICKÉHO TÝMU
PRO ŘÍZENÍ A ROZVOJ
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ZA ROK 2013
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1. Strategický tým pro řízení a rozvoj na Praze 14 – zřízení
Strategický tým pro řízení a rozvoj /dále jen „STRR“/ byl zřízený usnesením Rady městské
části č. 149/RMČ/2012 ze dne 19. 3. 2012 jako poradní orgán Rady a od té doby plní svou
funkci. Během roku 2013 proběhla 3 setkání a STRR nadále zajišťuje prostor pro propojení,
koordinaci, monitoring a řízení procesů a samosprávných činností na ÚMČ Praha 14.
V týmu došlo k personálním změnám z důvodu zkvalitnění funkčního propojení mezi odbory
a dalšími organizacemi. Tým byl doplněn o Mgr. Evu Koplíkovou pro oblast kontroly, Mgr.
Evou Bažilovou pro oblast bytového a nebytového fondu. V týmu ukončila činnost Ing. Alena
Naidrová z organizačních důvodů na ÚMČ. Oblast školství nyní zajišťuje vedoucí Odboru
řízení ekonomiky a školství Ing. Milan Šprysl.
Na jednáních STRR byly řešeny všechny stěžejní aktivity MČ 14 v návaznosti na základní
dokumenty 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 STRR v roce 2013 - body jednání
- Fórum Zdravé městské části a dětské fórum /FZMČ a DF/ 2012
Podle návrhů opatření pro řešení problémů z FZMČ a DF 2012 byly podniknuty kroky
k jejich vyřešení. Výsledky byly prezentovány na FZMČ a DF 2013.
- Koncepce kultury, volného času a sportu /KKVCS/
Na základě Smlouvy o spolupráci ze dne 8. 10. 2012 zajišťuje p o. Praha 14 kulturní
prostřednictvím společnosti KVAS tvorbu KKVCS MČ Prahy 14. Během roku
probíhaly dílčí činnosti vedoucí k jejímu vzniku, o všech krocích byl STRR průběžně
informován a další postupy byly schváleny. Dne 12. 11. byla KKVCS předložena RMČ
ke schválení, dále bude prezentována jako součást Strategického plánu rozvoje MČ
Praha 14 2015 - 2025 a jako jeho součást bude předložena Zastupitelstvu MČ P14 ke
schválení.
- Koncepce dětských hřišť a sportovišť /KDHS/
Během roku 2013 probíhalo plnění stávající dokumentu. Z jednotlivých oblastí MČ byly
s občany sestaveny pracovní skupiny, se kterými se pracovalo na aktualizaci stávající
koncepce a zároveň na tvorbě koncepce pro další období. STRR byl průběžně
informován o jejich činnosti.
- Komunitní centrum Hloubětínská 55 /H55/
Praha 14 kulturní p. o. MČ Praha 14 zpracovala na základě dodané dokumentace z roku
2010 postup, jak dále postupovat ve věci Komunitního centra Hloubětínská 55.
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Výstupy jsou: Participativní výzkum, Analýza podkladů stavebního záměru a Odborná
doporučení. V letošním roce by měla být vyhlášena soutěž na urbanisticko
architektonický návrh.
- Praha 14 kulturní, p. o.
P. o. Praha 14k se aktivně zapojila do kulturního života na Praze 14. V rámci svého
působení zorganizovala několik významných akcí na MČ, otevřela komunitní centrum
na Černém Mostě Plechárna a dále pokračuje v oživování kultury a patriotismu na naší
MČ. Úzce spolupracuje s místními komunitami a účastní se významných projektů, které
podporují její kreativní činnost. O všech svých činnostech byl průběžně informován
STRR
- Akce se zapojením veřejnosti
Jednáním STRR prošly návrhy na akce se zapojením veřejnosti, informace o průběhu a
závěrečné a hodnotící zprávy z nich. Na základě těchto zpráv a výstupů byl sestaven
plán akcí na rok 2014. MČ Praha 14 dále pokračuje v pořádání kampaní, veřejných
projednání, seminářů a kulturně, sportovních akcí pro občany P14. Na pořádání akcí se
významně podílí p. o. P14k.
- Oslavy k výročí 20let Prahy 14
Vzhledem k blížícímu se výročí 20 let vzniku MČ Praha 14 prošly jednáním STRR
návrhy na možnosti a oslav a akce k tomuto výročí, organizací je pověřena p. o. P14k.
- ITC/e-Government na MČ P14
Během roku 2013 byl na MČ Praha 14 schválen Outsourcing, jako nadlimitní veřejná
zakázka na poskytování služeb v oblasti ITC je realizován projekt e-Govermentu
podpořeného z fondů EU na základě 8. výzvy OPPK. O všech krocích, které vedly
k tomuto stavu, byl průběžně STRR informován gestorem Mgr. Kudou.
- Komunitní plán Zdravé městské části /KPZMČ/
STRR projednal dílčí plnění KPZMČ včetně jeho úprav.
- Systém pro komunikaci a zapojení veřejnosti /systém/
STRR byl seznámen se Zprávou o implementaci systému pro komunikaci a zapojování
veřejnosti na MČ Praha 14, která bude předložena ZMČ.
- Strategický plán rozvoje MČ P14 /SPR P14/
V roce 2013 byl zahájen projekt/proces tvorby Strategického plánu rozvoje MČ Praha
14. Samotný projekt se sestává se dvou hlavních činností. První z nich je vzdělávací
cyklus zaměřený na oblast strategického plánování a řízení na ÚMČ Praha 14 v praxi,
kterého se během května a června 2013 zúčastnilo 38 osob z řad zastupitelů MČ,
odborníků a zaměstnanců ÚMČ. Druhou činností je pak samotná příprava a tvorba SPR
P14. Do poloviny února 2014 se v rámci souvisejících aktivit uskuteční provedení
sociodemografické studie, generelu dopravy a dalších nezbytných podkladů pro tvorbu
návrhu SPR P14. Na výše uvedených činnostech se již aktivně podílejí a dále budou
podílet expertní pracovní skupiny složené nejen z řad zastupitelů a zaměstnanců úřadu,
ale i z řad odborníků.
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3. Shrnutí
STRR se schází již druhým rokem, jeho obsazení bylo upraveno dle potřeb a stejně tak
programy se připravují na míru všem jednáním. Platforma pro sběr informací, která
tímto způsobem vznikla, včetně možnosti reakce a vyjádření se k jednotlivým
probíhajícím procesům, se ukázala přínosnou pro celkový chod ÚMČ a všechny
zúčastněné. Spektrum informací poskytované jednáními STRR zajišťuje všem vedoucím
a následně zaměstnancům včas reagovat a mít dostatečný přehled o činnostech ostatních
oddělení a záměrech MČ.
STRR svou existencí a činnostmi plní hlavní cíl, kterým zůstává zavádění metod
strategického plánování do činnosti MČ.
Činnost STRR bude pokračovat i v roce 2014.

Zpracovala dne 29. 10. 2013 Zora Straková, tajemnice STRR
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