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1. ÚVOD - Strategický tým pro řízení a rozvoj na Praze 14
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
2014 proběhla 4 setkání, přičemž STRR nadále zajišťuje prostor pro propojení, koordinaci, monitoring a
řízení procesů a samosprávných činností na ÚMČ Praha 14.
Vzhledem k proběhlým volbám do zastupitelstev MČ v říjnu 2014 a následným změnám ve vedení radnice
a rozdělení gescí, proběhlo 10. setkání /4. setkání v roce 2014/ v prosinci v aktualizovaném složení.
Zároveň byli, jako externí spolupracovníci jmenováni odborníci, kteří by dle zásad udržitelnosti měli být
součástí této platformy. STRR má tedy v současnosti 18 členů.
Stávající členové:
− Bc. Radek Vondra, starosta – předseda STRR
o Územní rozvoj
o Informatika
− Mgr. Ing. Lucie Svobodová, 1. zástupce starosty
o Školství a vzdělávání
o Rozpočet, ekonomika
o Získávání finančních prostředků z dotačních zdrojů, monitoring realizace dotovaných akcí
− Ing. Ilona Picková, 3. zástupce starosty
o Doprava
o Životní prostředí
− Ing. Břetislav Vodák, uvolněný radní
o Sociální péče a zdravotnictví
o Komunitní plánování
o Investice
− Ing. Luděk Lisý, tajemník ÚMČ Praha 14
− Ing. Martina Mezenská, vedoucí OSMI
− Ing. Jana Lebedová, vedoucí KS OÚR
− Mgr. Eva Koplíková, vedoucí OPKČ
− Mgr. Eva Bažilová, ředitelka SMP 14, a. s.
− Mgr. David Beňák, vedoucí OSVZ
− Ing. Pavel Šustr, vedoucí ODOP
− Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ
− Zbyněk Rýpar, vedoucí KS OSPK
− MgA, David Kašpar, ředitel p. o. Praha 14 kulturní
Nově jmenovaní stálí členové:
− Jiří Zajac, 2 zástupce starosty
o Bytová politika a správa majetku
− Mgr. Irena Kolmanová, uvolněný radní
o Bezpečnost, prevence kriminality a rizikového chování
o Kultura, sport a volný čas
o místní Agenda 21
o oblast výstavby
o podpora podnikání
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Nově jmenovaní externí spolupracovníci:
− Ing. Arch. Milan Veselý, hlavní architekt MČ Praha 14
− Roman Touš, energetik SMP 14 a. s.
Na jednáních STRR byly řešeny všechny stěžejní aktivity MČ 14 v návaznosti na základní dokumenty MČ,
kterými jsou:
- Program rozvoje (PRMČ)
- Komunitní plán Zdravé MČ (KPZMČ)
- Komunitní plán sociálních služeb (KPSS)
- Koncepce dětských hřišť a sportovišť
- Strategie pro kulturu, umění, sport a volný čas na Praze 14 pro léta 2014 – 2024

2. Činnost STRR v roce 2014 - body jednání
1. Akce na Praze 14 a zapojování obyvatel do rozvoje MČ
Vzhledem k existenci a používání globálního kalendáře akcí byli všichni členové týmu pravidelně
seznamováni s plánem akcí, s realizací příprav a zpětně i s jejich zhodnocením.
Akce za MČ realizují KS OSPK, OSVZ a P14k. Při realizaci všech akcí využívá MČ Systém pro zapojování
veřejnosti, jako metodiku a snaží se zajistit aspekty udržitelného rozvoje a pravidel MA 21.
V letošním roce přispěl k rozvoji komunikace s veřejností Tým komunitních koordinátorů, který začal na
území MČ fungovat. Jejich činnost na území MČ Prahy 14 navázala na komunitní monitoring z roku 2013.
Jejich účast na setkání STRR je věcí dohody, stejně jako dodávání podkladů o své činnosti. Jelikož jsou ale
komunitní koordinátoři v úzkém styku s pracovníky Prahy 14 kulturní, je zde přenos informací zajištěn.
Rok 2014 byl výjimečný počtem veřejných projednání, díky uskutečněným projednáním Strategického
plánu rozvoje MČ Praha 14 pro období 2015 až 2025 s veřejností a díky uskutečnění akcí k oslavám 20.
výročí vzniku MČ Praha14.
Díky zpětným vazbám a průběžné komunikaci se akce podařily, nicméně bylo uznáno, že při zachování
nastavené úrovně není možné akce zajišťovat v takovém počtu. MČ se nadále soustředí na podporu
organizací, aby zajištění akcí vycházelo od nich. U akcí, které organizuje MČ, bude kladen důraz na větší
participaci jiných organizací.
Jde o pravidelné akce MČ Praha 14:
− Kampaně – Dny Země, Setkání kultur, Dny Zdraví
− Akce pro podporu kynologie – Psí školka, PEStival
− Plánování s veřejností – Fórum Zdravé městské části 16/3, Dětské fórum 11/3
− Veletrh NNO – městečko volnočasových aktivit + Stop Zevling
− Koncerty a výstavy v Galerii 14 a kostele sv. Bartoloměje
− Sportovní soutěže o pohár starosty
− vítání občánků, kladení věnců
− Setkání pro postižené
− činnost Žákovského zastupitelstva
− komunitní akce P14k
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−
−

koncerty a přednášky v KD Kyje
veřejná projednávání – jedná se o návrhy, které budou realizovány s ohledem na komunikaci
s partnery a uskutečnitelnost záměrů

o náměstí Hloubětín – seznámení s návrhem studie TSK
o okolí kostela sv. Bartoloměje – zadání
o Park Borská - seznámení
o rekreační území Čihadla – ideová studie (HMP) – seznámení
o projednání využití plochy východně od Ocelkovy – Kuttelwascherova - pro
zadání
o seznámení s návrhem pro rekreačně sportovní plochu Jahodnice – TJ Kyje,
získání názoru občanů – připomínek – pro dopracování
o projednání využití - skleníky Kyje – získat názor občanů
2. Strategický plán rozvoje MČ Praha 14 pro období 2015 až 2025
Z důvodu nutnosti vyjádření společné strategické rozvojové vize vytvořila MČ Praha stěžejní dokument
„Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 na období 2015 až 2025 včetně Akčního plánu /dále jen
SPR a AP SPR/.
Projekt tvorby SPR byl podpořen financemi z fondů EU, konkrétně dotací č. 87/89 výzvy 89 OPLZZ - Projekt
Strategického plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi.
V souvislosti s tvorbou SPR byly zpracovány dílčí analytické podklady:
−
−
−
−

Analýza kvality života a potřeb obyvatel Prahy 14
Demografická studie a prognóza
Generel dopravy
Rozpočtový výhled

SPR včetně AP SPR byl schválen Zastupitelstvem MČ Praha 14 na jeho 17. zasedání dne 30. 9. 2014
usnesením č. 55/ZMČ/2014.
3. Nový web P14
V roce 2014 se podařilo zprovoznit nové webové stránky MČ Praha 14. Jde o další krok k tomu být
přístupnější lidem, zajistit maximální informovanost a zároveň podpořit image MČ. Současná podoba
webu je finální, nicméně stále probíhají drobné úpravy tak, aby funkčnost a pochopitelnost pro lidi byla
dostatečná a web splňoval všechny na něj kladené požadavky.
4. ICT/e-Government na MČ P14
Během roku 2014 byl na MČ Praha 14 úspěšně realizován projekt ICT pro Prahu 14 podpořený z fondů EU
na základě 8. výzvy OPPK. V rámci projektu byl schválen Outsourcing, jako nadlimitní veřejná zakázka na
poskytování služeb v oblasti ICT.
5. Projekt Hloubětínská 55
K projektu Hloubětínská 55 byla v únoru vyhlášena architektonické soutěž o návrh s názvem „Komunitní
centrum Hloubětínská 55“. Výsledky byly přijaty usnesením Rady MČ č. 240/RMČ/2014 ze dne 23. 4. 2014.
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3.

Shrnutí

Původním cílem zřízení STRR bylo vytvoření, implementace a monitoring SPR MČ Praha 14. K vytvoření a
schválení SPR došlo v letošním roce, tudíž zůstávají cílem další dva body.
Zřízení STRR potvrdilo předpoklad nutnosti platformy pro komunikaci mezi vedoucími odborů a vedením.
Propojení, komunikace a koordinace, ke které dochází na základě setkání členů STRR je pro smysluplný
chod ÚMČ a vedení MČ nezbytné.
Činnost STRR v dalších letech nyní spočívá v naplnění již zmíněných cílů a potvrzení účelu zřízení, čímž je
koordinovat přístup řídící a organizační struktury MČ k udržitelnému rozvoji.

Zpracovala dne 4. 12. 2014 Zora Straková, tajemnice STRR
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