AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ MA21

Zpracovatel: Ing. P. George, KS OSPK
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I. AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ MA21 PRO ROK 2020
Akční plán zlepšování je nástroj formulující zlepšení a pokroky, kterých má být dosaženo v
oblasti realizace MA21 v roce 2020. Akční plán zlepšování pro rok 2020 byl sestaven na základě
vyhodnocení realizovaných aktivit místní Agendy 21, podnětů Strategického týmu pro řízení a
rozvoj MČ Praha 14, komise pro MA21 a zapojování veřejnosti a organizací spolupracujících na
realizaci MA21. Plán vychází také z oponentních stanovisek k auditům v 10 oblastech
udržitelného rozvoje (Správa věcí veřejných a územní rozvoj, Životní prostředí, Udržitelná
spotřeba a výroba, Doprava a mobilita, Zdraví, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání a
výchova, Kultura a místní tradice, Sociální prostředí, Globální odpovědnost) a dále z celkového
hodnocení/vyjádření Pracovní skupiny MA21 při RVUR k průběhu veřejné obhajoby v místě v
roce 2018. Součásti akčního Plánu zlepšování MA21 pro rok 2020 je také vyhodnocení realizace
jednotlivých aktivit/opatření obsažených v akčním Plánu zlepšování MA21 pro rok 2019.

1.
Zvýšení odborných znalostí volených zástupců MČ a zaměstnanců ÚMČ v
oblasti MA21 a udržitelného rozvoje
Realizovat pro vybrané zaměstnance a volené zástupce/zastupitele adekvátní vzdělávání v
oblasti MA21 a udržitelného rozvoje.
Termín:
2020
Zodpovědnost:
KS OSPK
Indikátor:
školení zaměstnanců ÚMČ - prezenční listiny

2.
Aktualizace akčního plánu ke strategickému plánu rozvoje městské části
Praha 14
Provést aktualizaci akčního plánu ke strategickému plánu rozvoje MČ Praha 14 se zapojením
veřejnosti. Revidovat strategický plán rozvoje MČ Praha 14.
Termín:
2020
Zodpovědnost:
KS OSPK
Indikátory:
aktualizovaný akční plán/počet veřejných projednání

3.

Zpracovat audity UR

Zpracovat reaudit v 10 oblastech udržitelného rozvoje. Kompletně vyhodnotit stav a trendy UR
na MČ Praha 14 dle stanovených povinností a metodik v souladu s mezinárodními Aalborskými
závazky. Audit bude proveden v oblastech :
1.
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
2.
Životní prostředí
3.
Udržitelná spotřeba a výroba
4.
Doprava
5.
Zdraví obyvatel
6.
Místní ekonomika a podnikání
7.
Vzdělávání a výchova
8.
Kultura a místní tradice
9.
Sociální prostředí
10.
Globální odpovědnost
Termín:
2020 - 2021
Zodpovědnost:
KS OSPK
Indikátory:
Audity UR
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4.

Vypracovat generel dopravy

5.

Vypracovat školní plán mobility

Zpracovat Generel dopravy (analytickou a návrhovou část).
Termín:
2019 - 2020
Zodpovědnost:
KS OSPK
Indikátor:
Generel dopravy
Zpracovat školní plán mobility pro ZŠ Lehovec a ZŠ Hloubětín za účelem dosažení bezpečného,
zdravého a šetrného dopravování dětí do školy i ze školy – pěšky, na kole (koloběžce, bruslích)
nebo veřejnou dopravou. Součástí plánu bude soubor opatření, která se stanou podkladem pro
další využití v rámci úprav dopravního prostoru financováno z rozpočtu HMP a MČ Praha 14.
Termín:
2020
Zodpovědnost:
KS OSPK
Indikátor:
Školní plán mobility 2x

6.
Aktualizace nástrojů komunikace s veřejností v oblasti MA21 a pilotní
ověření

Zpracovat metodiku systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti, včetně monitoringu a
hodnocení tohoto systému. Zapojit co největší počet občanů z řad odborné a laické veřejnosti do
veřejného života formou přímé účasti na projednávání návrhů/výstupů strategických
dokumentů MČ Praha 14.
Termín:
2019 - 2020
Zodpovědnost:
KS OSPK
Indikátor:
Metodika pro komunikaci a zapojování veřejnosti

7.

Realizace 2. ročníku participativního rozpočtování

8.

Vypracovat plán rozvoje pro globální odpovědnost

Pokračovat v participativním rozpočtování (dále jen PaR) projektu „Čtrnáctka podle vás“ konceptu hospodaření s veřejnými financemi, díky kterému mohou lidé vytvářet vlastní, pro
rozvoj městské části zajímavé projekty. Částku 5 mil Kč rozdělit mezi vybrané projekty dle
plánovaného harmonogramu a projekty postupně zrealizovat. Evaluovat participativní
rozpočtování.
Termín:
2020
Provede:
KS OSPK
Indikátory:
počet vybraných projektů
Ve spolupráci s pracovní skupinou pro globální odpovědnost vytvořit na základě metodik
rozvoje globální odpovědnosti návrh plánu rozvoje globální odpovědnosti obsahující
doporučené aktivity MČ Praha 14 ve vybraných oblastech globální odpovědnosti.
Termín:
2020 - 2021
Zodpovědnost:
KS OSPK
Indikátor:
Plán rozvoje globální odpovědnosti

9.

Vypracovat klimatický plán Prahy 14

10.

Vypracovat zdravotní plán Prahy 14

V návaznosti na klimatické změny a vyhlášení klimatického závazku Hl. m. Prahy vytvořit
dokument obsahující prvky adaptační a mitigační.
Termín:
2020 - 2021
Zodpovědnost:
KS OSPK
Indikátor:
Klimatický plán Prahy 14
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Nastavit koncepční rámec pro oblast ochrany a podpory zdraví a prevenci nemocí obyvatel
Prahy 14. Vytvořit konkrétní střednědobý plán, který bude vycházet z reálných finančních,
personálních a organizačních možností města ve smyslu intervencí pro zdraví občanů a také z
možností partnerů, kteří budou jednotlivé aktivity plánu realizovat a kteří se na vytváření plánu
budou podílet.
Termín:
2020 - 2021
Zodpovědnost:
OSVZ
Indikátor:
Zdravotní plán Prahy 14

11.

Vypracovat akční plán rozvoje podnikání Prahy 14

Stanovit vhodnou strategii místního partnerství na podporu podnikání, podpory trhu práce a
zvýšení atraktivity městské části Praha 14 a zároveň optimalizovat procesy vedoucí k
zefektivnění ekonomického řízení v dané oblasti.
Termín:
2020 - 2021
Provede:
KS OSPK
Indikátor:
Akční plán rozvoje podnikání a ekonomiky 14

12.

Spolupráce s žákovským zastupitelstvem Prahy 14

Uspořádat dětské fórum a simulované komunální volby.
Termín:
2020
Provede:
KS OSPK
Indikátor:
Počet akcí
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II. VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU ZLEPŠOVÁNÍ MA21 PRO
ROK 2019
1. Zpracovat plán plnění podmínek kategorie „B“

Zpracovat návrh opatření plynoucí z podmínek a doporučení expertního týmu PS MA21 v rámci
přidělení kategorie „B“ velmi pokročilý v realizaci místní Agendy 21.
Termín:
3/2019
Zodpovědnost:
koordinátor MA21
Indikátor:
MA21 - Plán plnění podmínek kategorie „B“
Plnění: ANO
Plán plnění podmínek kategorie „B“ byl předložen a schválen RMČ dne 15. 4. 2019. Předložený
„Plán plnění podmínek pro kategorii „B“ MA21“ formuluje pokroky a zlepšení, kterých má být
dosaženo v kategorii „B“ místní Agendy 21 na základě podmínek a doporučení vycházejících
z oponentních stanovisek k auditům v 10 oblastech udržitelného rozvoje (Správa věcí veřejných
a územní rozvoj, Životní prostředí, Udržitelná spotřeba a výroba, Doprava a mobilita, Zdraví,
Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání a výchova, Kultura a místní tradice, Sociální prostředí,
Globální odpovědnost) a dále pak z celkového hodnocení/vyjádření Pracovní skupiny MA21 při
RVUR k průběhu veřejných Obhajob v místě v roce 2018.

2. Zvýšení odborných znalostí volených zástupců MČ a zaměstnanců ÚMČ

Realizovat pro vybrané zaměstnance a volené zástupce/zastupitele adekvátní vzdělávání v
oblasti strategického plánování a řízení včetně projektového řízení v rámci aktualizace

Strategického plánu rozvoje/Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14.
Termín:
Zodpovědnost:
Indikátor:

2019 - 2020
koordinátor MA21
školení zaměstnanců ÚMČ - prezenční listiny

Plnění: ANO
V druhé pol. roku bylo realizováno vzdělávání v oblasti projektové řízení a v oblasti procesu
strategického plánování a řízení v podmínkách ÚMČ. V oblasti projektového řízení bylo
proškoleno celkem 20 osob z řad zastupitelů a pracovníků ÚMČ P14 a v oblasti procesu
strategického plánování a řízení bylo proškoleno 40 osob z řad zastupitelů, pracovníků ÚMČ P14
a zástupců odborné veřejnosti.

3. Zpracovat analýzu kvality života obyvatel MČ Praha 14
Zpracovat Analýzu kvality života v různých oblastech života - životní prostředí, školství, doprava,
územní rozvoj a další dle identifikovaných potřeb jako výchozí dokument pro aktualizaci
Strategického plánu rozvoje/Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14.
Termín:
2019 - 2020
Zodpovědnost:
koordinátor MA21
Indikátor:
Analýza kvality života obyvatel MČ Praha 14
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Plnění: ANO
Analýza kvality života obyvatel MČ Praha 14 v oblastech životní prostředí, školství, doprava,
územní rozvoj a další jako podklad pro aktualizaci akčního plánu ke strategickému plánu byla
provedena formou dotazníkového šetření - cca 300 dotázaných/dotazníků v květnu 2019
externí dodavatelskou firmou v rámci projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ
Praha 14 II.“, vedeného pod reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073.

4. Zpracovat demografickou studii do roku 2025
Zpracovat analýzu demografického vývoje obyvatelstva MČ Praha 14 do roku 2025 jako výchozí
dokument pro aktualizaci Strategického plánu rozvoje/Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14.
Termín:
2019 - 2020
Zodpovědnost:
koordinátor MA21
Indikátor:
Demografická studie do roku 2025
Plnění: ANO
Analýzu demografického vývoje obyvatelstva MČ Praha 14 do roku 2025 byla zpracovaná během
první pol. roku 2019 externí dodavatelskou firmou v rámci projektu „Optimalizace procesů a
profesionalizace ÚMČ Praha 14 II.“, vedeného pod reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010073.
Predikce v oblastech demografického vývoje, sociálního klimatu, vybavenosti města sociální
infrastrukturou, analýzy dostupnosti, kvality, počtu a druhů veřejných i neveřejných služeb
(NGO), zařízení sociální péče, bydlení a zdravotnictví je zpracována v prognóze s ohledem na
vývoj výstavby v rozvojových územích MČ, a to jak bytových tak produkčních. Řešení všech
oblastí sociodemografické studie je rovněž zpracováno po jednotlivých lokalitách MČ dle
katastrálních území (Černý Most, Hloubětín, Hostovice, Kyje).

5. Zpracovat generel dopravy

Zpracovat Generel dopravy (analytickou a návrhovou část).
Termín:
2019 - 2020
Zodpovědnost:
koordinátor MA21
Indikátor:
Generel dopravy
Plnění: ĆÁSTEČNĚ ANO
V roce 2019 byla zpracována analytická část Generelu dopravy skládající se z analýzy stavu
(kvalita + kapacita) dopravní sítě, dojíždění za prací a do škol, propojenosti (bus, vlak, P+R
parkoviště, metro, tram), infrastruktury pro cyklistickou a pěší dopravu, statická doprava a
nehodovosti. Návrhová část Generelu dopravy (Analýza, koncept řešení, návrh řešení) včetně
prognóz bude dopracována v roce 2020.

6. Aktualizace nástrojů komunikace s veřejností v oblasti MA21

Zpracovat metodiku systému pro komunikaci a zapojování veřejnosti, včetně monitoringu a
hodnocení tohoto systému. Zapojit co největší počet občanů z řad odborné a laické veřejnosti do
veřejného života formou přímé účasti na projednávání návrhů/výstupů strategických
dokumentů MČ Praha 14. Propagace cílů MA21 a udržitelného rozvoje mezi občany
prostřednictvím pilotního ověření metodiky realizací veřejných projednání strategických
dokumentů ve všech lokalitách městské části.
Termín:
2019 - 2020
Zodpovědnost:
koordinátor MA21
Indikátor:
metodika pro komunikaci a zapojování veřejnosti
Plnění: ANO
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Byla vytvořena pracovní skupina MA21 pro tvorbu metodiky zapojování veřejnsoti, která
spolupracuje s dodavatelem na zpracování metodiky Systému zapojování veřejnosti, jeho
monitoringu a hodnocení. Byla zpracována analytická část Systému zapojování veřejnosti.

7. Realizace MAP Praha 14 II.

Rozvíjet kvalitní inkluzivní vzdělávání dětí a žáků do 15 let na správním území městské části
Praha 14 zahrnující včasnou péči, předškolní a základní vzdělávání, zájmové a neformální
vzdělávání ve shodě se všemi místními klíčovými aktéry. Za tímto účelem budou vedle procesu
místního akčního plánování také realizovány opatření schváleného MAP Praha 14.
Termín:
2019 - 2020
Zodpovědnost:
realizační tým, koordinátor MA21, asistent koordinátora MA21, KS OSPK
Indikátor:
Počet organizací, které byly ovlivněny systémovou intervencí, počet
platforem pro odborná tematická setkání
Plnění: ANO
Projekt se věnuje naplňování konkrétních priorit a opatření aktuálního místního akčního plánu
Prahy 14 zahrnující také území MČ Praha Dolní Počernice (dále jen MAP Praha 14), konkrétně se
jedná o podporu a rozvoj spolupráce všech aktérů v oblasti vzdělávání, udržení společného
setkávání, sdílení dobrých praxí, spolupráce škol všech stupňů, podpora mezioborové
spolupráce, zajištění materiálních podmínek předškolního, základního školního, neformálního a
zájmového vzdělávání, profesní rozvoj pedagogů a dalších pracovníků škol, zvyšování kvality
vzdělávání, rozvoj inkluzivního vzdělávání, propojení MAP a plánu sociálních služeb a
prohloubení vazby na KAP hl. m. Prahy.

8. Koncepce sociálního bydlení na městské části Praha 14

Vytvořit v souladu s Koncepcí sociálního bydlení ČR 2015 - 2025 nový strategický dokument
Koncepce sociálního bydlení v Městské části Praha 14. Pilotně ověřit systém sociálního bydlení a
systém prevence ztráty bydlení.
Termín:
2019 - 2020
Provede:
OSVZ
Indikátor:
Koncepce sociálního bydlení v Městské části Praha 14
Plnění: ANO
V souladu s Koncepcí sociálního bydlení ČR 2015 -2025 byl vytvořen nový strategický dokument
Koncepce sociálního bydlení v Městské části Praha 14 (Koncepce). V rámci projektu byly také
vytvořeny metodika sociální práce v oblasti bydlení, metodika hodnocení bytové nouze,
metodika spolupráce s dalšími aktéry sociálního bydlení a metodika průběžného a závěrečného
vyhodnocování. Probíhá pilotní ověření systému sociálního bydlení a systému prevence ztráty
bydlení.

9. Vytvořit pracovní skupinu pro globální odpovědnost
Vytvořit pracovní skupinu fair trade a rozvíjet globální odpovědnost na MČ Praha 14. Zpracovat
plán aktivit naplňující myšlenky etického obchodu pro další období.
Termín:
2019
Provede:
KS OSPK
Indikátor:
Plán činností na roku 2020
Plnění: ANO
V dubnu 2019 byla vytvořena pracovní skupina fungující jako platforma pro řešení témat
globální odpovědnosti. Skupina se zabývá mapováním možností rozvoje globální odpovědnosti a
přípravou „ Plánu rozvoje globální odpovědnosti MČ Praha 14“.
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