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1.

ÚVOD

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 se jeho
členové pravidelně schází několikrát ročně.
Během roku 2016 proběhla tři setkání, na kterých měli všichni členové prostor pro sdílení
informací, propojení činností, koordinaci postupů, komunikaci, monitoring a strategické
řízení procesů a samosprávných činností na ÚMČ Praha 14.
Členy STRR jsou dle platného Statutu vždy aktuální zástupci všech odborů a vedení. V rámci
naplnění zásad udržitelného rozvoje při strategickém plánování jsou členy nebo stálými
hosty STRR také koordinátor MA 21, energetický manažer a architekt MČ Praha 14.
Současné složení STRR
členové:
− Mgr. 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 Havlínová, vedoucí OSVZ
− Ing. Markéta Adámková, 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:
− Ing. Pavlína George, Koordinátor MA 21
externí spolupracovníci:
− Ing. Arch. Milan Veselý, hlavní architekt MČ Praha 14
− Ing. Gabriela Krajcarová, energetický specialista společnosti Eko WATT CZ, s. r. o.
STRR tak během roku zajistil dostatečnou funkčnost sebe sama, jako orgánu pro strategický a
udržitelný rozvoj MČ Praha 14.
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2.

ČINNOST STRR V ROCE 2016
2.1 Strategický plán rozvoje MČ Prahy 14 – Akční plán 2015-2016

MČ Praha 14 v roce 2016 naplňovala Akční plán pro období 2015-2016. Členové pravidelně
dostávali informace o jeho naplňování, aktualizacích a následně o způsobu aktualizace pro
tvorbu Akčního plánu pro období 2017- 2018. Akční plán pro období 2017 - 2018 bude
předložen ke schválení Zastupitelstvu MČ na jeho prosincové jednání.

2.2 Klíčové projekty MČ Praha 14
V roce 2016 se členové STRR pravidelně věnovali na svých setkáních klíčovým projektům.
Zapojením všech členů byl zajištěn přenos informací, vznikl prostor pro diskuzi o jednotlivých
konsekvencích a aspektech všech projektů, čímž se předešlo případnému navýšení nákladů a
byly odhaleny skryté hrozby.
STRR se průběžně zabýval těmito klíčovými projekty:
Náměstí Hloubětín
Plechárna
Broumarská S+J včetně revitalizace břehu Kyjského rybníka
Park v Čeňku
Vybíralka 25
Centrální park ČM
H55
DS Bojčenkova
KC Pilská
MŠ Jahodnice
Podzemní prostory Bílý kůň
KC Kardašovská
Zklidnění ulice Hodějovská
Rozhledna
Objekt Baštýřská
Tělocvična Šimanovská
Rekonstrukce komunikací - Za školou, Za Rokytkou, K Rokytce
2.3 Projektové záměry a dotační možnosti
Členové STRR jsou pravidelně informováni o dotačních možnostech a jsou evidovány
projekty, do kterých je MČ zapojena. V návaznosti na udržitelný rozvoj MČ jsou pravidelně
vyhledávány dotační možnosti a spolu s přehledem projektových záměrů jsou tyto informace
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dle jednotlivých oblastí předkládány členům STRR. Dotační možnosti vychází z výzev EU,
operačních programů, ministerstev a nadací.

2.4 Akce se zapojením veřejnosti do plánování rozvoje v rámci MA 21
Praha 14 pravidelně pořádá akce se zapojováním veřejnosti do plánovacích procesů. STRR je
o jejich pořádání pravidelně informován, případně jsou na jeho setkáních předkládány
návrhy na další projednání s veřejností. Zásadní problematikou, kterou se STRR v roce 2016
zabýval, byly výstupy z Dětského fóra a z osmi Veřejných lokálních fór. STRR diskutoval
o předložených příležitostech, navržených garantech, odborných řešitelích a konkrétních
návrzích řešení.

3.

SHRNUTÍ

STRR se v roce 2016 věnoval převážně zmíněným čtyřem bodům. Tento stav vyplynul ze
zkušeností, které tým načerpal během několika let, kdy měl možnost se scházet a pracovat.
V roce 2016 již byly eliminovány informace, které jsou předávány v jiných platformách a
zlepšila se komunikace od vedoucích odborů k jejich podřízeným, čímž výrazně ubylo
chybovosti a STRR tak získal prostor pro činnost, ke které byl zřízen.
Jeho činnost a výsledky jsou nyní na dobré úrovni, členové se naučili využívat možností takto
koncipovaných setkání a využívají možností, které jim jednání s ostatními členy STRR přináší.
Činnost STRR bude i nadále odrážet potřeby MČ ve smyslu strategického řízení, zajištění
platformy pro diskuze o stěžejních tématech a zajištění udržitelného rozvoje ve všech
směrech. Dále bude STRR důsledně dohlížet na plnění již zavedených systémů, pokračování
v zavedeném monitoringu, kontrole procesů a plnění zadaných cílů stěžejních dokumentů
MČ Praha 14.

Zpracovala dne 22. 11. 2016 Zora Straková, tajemnice STRR

5/5

