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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 2015 proběhla 3 setkání, při kterých nadále STRR zajišťuje prostor pro
propojení, koordinaci, komunikaci, monitoring a strategické řízení procesů a samosprávných
činností na ÚMČ Praha 14.
V roce 2015 byl usnesením č. 342/RMČ/2015 ze dne 22. 6. 2015 aktualizován Statut a jednací
řád STRR. Důvodem pro aktualizaci bylo zajištění flexibility tohoto dokumentu vůči
organizačním změnám na ÚMČ a vytíženosti členů STRR přičemž bylo zabezpečeno, aby
žádná z funkcí, cílů a činností STRR nebyla narušena.
Stávající obsazení STRR
členové:
− Bc. Radek Vondra, starosta – předseda STRR
− Mgr. Ing. Lucie Svobodová, 1. zástupce starosty
− Jiří Zajac, 2. zástupce starosty
− Ing. Ilona Picková, 3. zástupce starosty
− Ing. Břetislav Vodák, uvolněný radní
− Mgr. Irena Kolmanová, uvolněná radní
− Ing. Luděk Lisý, tajemník ÚMČ Praha 14
− Ing. Martina Mezenská, vedoucí OI
− Drahomíra Tomášová, vedoucí OSM
− Ing. Jana Lebedová, vedoucí KS OÚR
− Mgr. Eva Koplíková, vedoucí OPKČ
− Mgr. Dana Hladíková, pověřená vedoucí OSVZ
− Ing. Markéta Adámková, pověřená vedoucí ODOP
− Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ
− Zbyněk Rýpar, vedoucí KS OSPK
− MgA, David Kašpar, ředitel p. o. Praha 14 kulturní
− Vladimír Mitáš, ředitel SMP 14, a. s.
stálý host:
− Lukáš Hanus, ředitel Anthropictures, LKK
externí spolupracovníci:
− Ing. Arch. Milan Veselý, hlavní architekt MČ Praha 14
− Ing. Gabriela Krajcarová, energetický specialista společnosti Eko WATT CZ, s. r. o.
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Na všech setkání STRR v roce 2015 dostávali členové STRR materiály k projednání, byli
seznamováni s aktualitami a aktivitami na Praze 14 včetně všech souvislostí, zapojovali se a
přinášeli příspěvky pro ostatní.
STRR tak během roku zajistil dostatečnou funkčnost sebe sama, jako orgánu pro strategický a
udržitelný rozvoj.
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2.

Činnost STRR v roce 2015 - body jednání
2.1 Strategický plán rozvoje MČ Prahy 14 – Akční plán 2015-2016

Vzhledem k usnesení č 55/ZMČ/2014 ze dne 30. 9. 2014, kterým byl schválen a přijat
Strategický plán rozvoje MČ Prahy 14 pro období 2015-2025 /dále jen SPR/ a Akční plán SPR
pro období 2015-2015 /dále jen AP SPR byl na každém setkání STRR předložen přehled
plnění AP SPR a STRR dohlížel na jeho naplňování. Podklady jsou zpracovány ve spolupráci
jednotlivých odborů a Oddělení strategického plánování a komunikace Kanceláře starosty
/dále jen KS OSPK/.

2.2 Klíčové projekty MČ Praha 14
V roce 2015 se intenzivněji začaly sledovat klíčové projekty MČ Praha 14. Členové STRR jsou
pravidelně informováni o jejich stavu a mají možnost reagovat z postu své odbornosti. Jde o
projekty, které svým rozsahem významně ovlivní život na Praze 14 jak územně, tak svým
dopadem na infrastrukturu a běžný život lidí. Seznam těchto projektů je pravidelně
aktualizován co do výčtu, tak i do stavu jednotlivých projektů.
Současně tento seznam obsahuje:
H55
Náměstí Hloubětín
Park v Čeňku
Park Pilská
DS Bojčenkova
MŠ Jahodnice
Plechárna
Revitalizace břehu Kyjského rybníka
2.3 Projektové záměry a možnosti financování
V návaznosti na udržitelný rozvoj MČ jsou pravidelně vyhledávány dotační možnosti a spolu
s přehledem projektových záměrů jsou tyto informace dle jednotlivých oblastí předkládány
členům STRR. Dotační možnosti vychází z výzev EU, operačních programů, ministerstev a
nadací.
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2.4 Dětské a veřejné fórum – MA 21
Dětské fórum proběhlo 11. března a Veřejné fórum 16. března. Obě fóra přinesly příležitosti,
k nimž po ověření anketami připravili jednotliví gestoři návrhy na řešení. V současné době
postupně probíhají realizace těchto návrhů.
Jde o zaběhnutý postup vycházející z metodiky Národní sítě Zdravých měst, kterou MČ Praha
14 využívá k realizaci místní Agendy 21 /dále jen MA 21/ již šestým rokem.
V celorepublikovém hodnocení díky svým aktivitám dosáhla MČ Praha 14 kategorie „C“
v roce 2011 a rok 2015 pro ni měl být přípravným pro případný vstup do kategorie „B“.
Vzhledem k důležitosti tohoto kroku bude návrh na vstup včetně všech dílčích informací,
předložen ke schválení Zastupitelstvu MČ.

2.5 Aktivity MČ Praha 14
Aktivity pro občany na MČ Praha 14 nadále zajišťuje p. o. Praha 14 kulturní /dále jen P14k/ a
KS OSPK. Oba subjekty v rámci svých činností podporují akce neziskového sektoru, popřípadě
na nich spolupracují.
V rámci spolupráce doposud fungoval online globální kalendář akcí na Praze 14, na který byly
napojeny neziskové organizace a jednotliví členové STRR a spravovala jej P14k spolu s KS
OSPK. V rámci usnadnění přístupů a zároveň pro plné využití kapacit webu Prahy 14 se
kalendář přesunul plně pod správu P14k a vizuálně přešel ze sdíleného kalendáře do
kalendáře na webu Prahy 14. V kalendáři se nadále objevují akce všech zúčastněných
subjektů a je k dispozici všem.
Na MČ Praha 14 se nadále udržují tyto pravidelné akce:
Kampaně
o Dny Země
o Dny zdraví
o Setkání kultur
o Chceme tu mít čisto!!!
Plánovací akce s veřejností
o Veřejné a dětské fórum
o Linka autobusu 186
o Workoutové hřiště na Lehovci
o Revitalizace náměstí Zdenky Braunerové
o Park Pilská
o Workoutové hřiště na Jahodnici
o Setkání s neziskovým sektorem
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Kulturní akce
o Koncerty
o Výstavy
o Divadelní představení
o Městečko volnočasových aktivit
Sportovní akce
o O pohár starosty – stolní tenis, tenis, fotbal, bowling
o In line závody
o Pochody
o Stop Zevling – skate závody
Komunitní akce
o Černý mošt
o Babí léto
o Dětské dny
o Lampionové průvody
o Malování na chodníku
o Karnevaly
o Sousedské vaření
o Architektonické procházky
Občanské záležitosti
o Kladení věnců
o Životní jubilea
o Vítání občánků
o Jubilejní svatby
Na všech výše uvedených akcích je zapojena veřejnost na základě poznatků vycházejících z
metodiky pro zapojování veřejnosti, kterou má MČ Praha 14. Zpráva o participaci veřejnosti
je pravidelně předkládána Radě/Zastupitelstvu MČ Praha 14.

7/8

3.

Shrnutí

Drobné úpravy, které letos zaznamenal STRR se odrazily na zvýšené účelnosti chodu a
samotné existence STRR. Úprava Statutu a jednacího řádu zajistila flexibilnost týmu vůči
organizačním změnám na úřadě. Soubor monitorovaných projektů, dotačních možností a
samotného stavu AP SPR předkládaný v daném objemu a strukturované formě přinesl vyšší
systematičnost, což ve výsledku maximálně plní svůj účel a šetří čas všech členů. STRR nadále
a kvalitněji plní svou funkci jako platforma pro předávání informací a zajišťuje strategické
řízení celé MČ vedoucí k jejímu udržitelnému rozvoji.
Pro další roky spočívá činnost STRR v důsledném dohlížení na plnění již zavedených systémů,
pokračování v zavedeném monitoringu, kontrole procesů a plnění zadaných cílů. Vzhledem
k tomu, že základna členů STRR působí na svých místech již delší dobu, členové pracují
aktivně a spolehlivě, je současný stav kontroly a řízení MČ udržitelný.

Zpracovala dne 2. 11. 2015 Zora Straková, tajemnice STRR
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