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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 2017 proběhla dvě 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 roce
2017 vznikla funkce energetického manažera přímo na ÚMČ a byla tudíž ukončena
spolupráce s externím energetickým manažerem. V rámci naplnění zásad udržitelného
rozvoje při strategickém plánování dále zůstává stálým hostem koordinátor MA 21 a zároveň
pokračuje externí spolupráce s architektem MČ Praha 14. Další obsazení týmu bude případně
uzpůsobeno potřebám strategického plánování MČ.
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
 David Frýda, vedoucí OI
 Václav Havránek, vedoucí OSM
 Ing. Jana Lebedová, vedoucí ÚÚR
 Mgr. Eva Koplíková, vedoucí OPKČ
 Mgr. Dana Havlínová, vedoucí OSVZ
 Ing. Markéta Adámková, vedoucí ODOP
 Ing. Milan Šprysl, vedoucí OŘEŠ
 Bc. Jaroslav Červený, vedoucí KS
 Zbyněk Rýpar, vedoucí OSPK
 MgA, David Kašpar, ředitel p. o. Praha 14 kulturní
 Vladimír Mitáš, ředitel SMP 14, a. s.
 Petr Brych energetický manažer Prahy 14
stálý host:
 Ing. Pavlína George, Koordinátor MA 21
externí spolupracovníci:
 Ing. Arch. Milan Veselý, hlavní architekt MČ Praha 14
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2.

ČINNOST STRR V ROCE 2017
2.1 Klíčové projekty a projekty EU

V roce 2017 se členové týmu intenzivně věnovali klíčovým projektům a projektům, které jsou
spolufinancované z prostředků EU. Jde o projekty investiční a neinvestiční, do kterých jsou
zapojeni pracovníci z převážné části odborů ÚMČ.
V současnosti je na MČ evidováno 34 projektů s podporou z operačních programů EU.
Počet projektů

12

Fáze

Operační program EU

Udržitelnost



OP Praha pól růstu



OP Životní prostředí



OP Praha konkurenceschopnost



OP lidské zdroje a zaměstnanost


11

11



Realizace

OP Praha pól růstu
OP věda, výzkum vzdělání



OP Životní prostředí


OP Zaměstnanost



OP Praha pól růstu



OP Zaměstnanost

Podaná žádost


OP Životní prostředí

Velký podíl na jednáních STRR zaujímají i klíčové projekty MČ, kterých je v současnosti
v různé fázi realizace 13. Členové týmu jsou pravidelně informování o stavech
rozpracovanosti, diskutují nad případnými překážkami a přichází s novými návrhy projektů.
Současné klíčové projekty MČ:


Komunitní centrum H55



Biotop, včetně revitalizace břehů Kyjského rybníka



Podzemní prostory „Bílý kůň“



Náměstí Hloubětín - jih



Vybíralka 25



Centrální park ČM



Dům seniorů Bojčenkova



Rekonstrukce ul. Za školou
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Rekonstrukce ul. Za Rokytkou



Rekonstrukce ul. K Rokytce



Tělocvična Šimanovská



KC Baštýřská



Rozhledna Doubravka

Vzhledem k nárůstu činností souvisejících s klíčovými projekty MČ, vešla v červenci 2017
v platnost směrnice ÚMČ Praha 14 QS 42-06 Projektové řízení. Směrnice zajistila ukotvení
systému projektového řízení v rámci MČ Praha 14 a je vodítkem pro projektovou agendu.

2.2 Místní Agenda 21
MČ realizuje MA 21 od roku 2009 a již několik let úspěšně obhajuje kategorii „C“. V roce
2017 byly zpracovány audity udržitelného rozvoje ve všech deseti oblastech a vedení MČ se
rozhodlo vstoupit do kategorie „B“. Na setkáních STRR byly tyto otázky pravidelně
diskutovány a členové týmu byli informování o připravovaných krocích souvisejících
s obhajobou kategorie „B“, která proběhne v roce 2018.

3.

SHRNUTÍ

V roce 2017 se zaměřil STRR především na klíčové projekty a projekty spolufinancované
z prostředků EU. Jde o projekty, které naplňují cíle Strategického plánu MČ Prahy 14 a práce
na nich v současnosti vyžaduje nasazení velkého počtu zaměstnanců z různých odborů ÚMČ
Praha 14.
Dalšími body, kterými se tým v roce 2017 zabýval, bylo plnění, hodnocení a aktualizace SPR a
AP SPR pro dané období. Veškeré úkony spojené s těmito dokumenty prochází napříč
úřadem a vyžadují také průběžnou a úzkou spolupráci mezi jednotlivými odbory ÚMČ
Praha 14.
Díky této spolupráci mezi odbory měl vždy tým na jednání k dispozici kvalitně a podrobně
připravené podklady. Jako zastřešující strategický orgán měl tak přístup ke všem relevantním
datům a díky zastoupení všech odborů MČ mohl věcně diskutovat, hodnotit a případně
reagovat na změny v operativní rovině. Během každého jednání fungoval tým zároveň jako
platforma pro sdílení informací.
Činnost STRR je nyní na dobré úrovni, členové se naučili využívat možností takto
koncipovaných setkání a přínosů z jednání s ostatními členy týmu. Celkově je tento
strategický systém přijímán pozitivně, má své výsledky a výrazně zlepšil interní komunikaci
na ÚMČ Praha 14.

5/6

Lze konstatovat, že v roce 2017 plnil STRR svou funkci po odborné, věcné i strategické
úrovni.
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 5. 1. 2018 Zora Straková, tajemnice STRR
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