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PREAMBULE 

 

Tento Plán zlepšování MČ Praha 10 pro rok 2019 vznikl jako jednoletý strategický dokument 
v rámci programu „Praha 10 – Zdravá městská část a místní Agenda 21“. Jeho cílem je 
definice krátkodobých cílů rozvoje MČ Praha 10 v tomto kalendářním roce v komplexním 
dokumentu, což umožní průběžně sledovat jejich naplňování a v závěru roku i jejich 
vyhodnocení. 
 
Dokument je primárně rozdělen na dvě části: 

1. Program "Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21" 
2. Strategický plán a udržitelný rozvoj MČ Praha 10 

 
Garantem první části je koordinátor programu "Praha 10 - Zdravá městská část a místní 
Agenda 21" Bc. Martin Bahenský. Garantkou druhé části je vedoucí Oddělení strategického 
rozvoje a participace náležící přímo do působnosti starostky MČ Praha 10, politické garantky 
programu "Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21" s kompetencemi: 
strategický rozvoj, územní plán, vnější vztahy, MA21. Úlohu iniciačního a poradního orgánu 
pak plní Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21 Rady MČ Praha 10. 
 
Kýžené cíle Plánu zlepšování pro rok 2019 jsou zejména tyto dva: 

1. Postup MČ Praha 10 z kategorie “Zájemci” do kategorie “D - Start”, eventuálně “C - 
Stabilizace” 

2. Zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 

 
Tomu odpovídají níže uvedená opatření a aktivity. Závěrem je třeba dodat, že dokument je 
zpracován jako jednoletý akční plán reflektující zejména krátkodobé cíle strategického 
rozvoje MČ Praha 10, přičemž dlouhodobé cíle a opatření, jejichž plnění přesahuje roční 
horizont, budou zapracovány do Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro 
následující roky. Místní Agenda 21 vedle toho patří mezi oficiální metody kvality veřejné 
správy dle Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014–
2020. 
 

 

V Praze 10 dne 17. ledna 2019 
 

   Renata Chmelová     Bc. Martin Bahenský 
starostka MČ Praha 10,         koordinátor programu "Praha 10 -  

 politická garantka programu "Praha 10 -  Zdravá městská část a místní Agenda 21" 
Zdravá městská část a místní Agenda 21" 
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1. ČÁST 

PROGRAM “PRAHA 10 – ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST 

A MÍSTNÍ AGENDA 21“ 

 

Opatření Popis Aktivita Indikátor Provede Termín 

Aktivní 
zapojování 
veřejnosti do 
oblastí 
plánování a 
rozhodování 

plnění 
Kritérií 
MA21 v 
kategorii 
D 

Akční a 
komunitní 
plánování s 
veřejností v 
rámci 
strategických 
setkání v 
lokalitách Prahy 
10 

Počet setkání s 
občany / Počet 
účastníků 

Koordinátor / 
Oddělení 
strategického 
rozvoje a 
participace 

30.11.2019 
(termín pro 
realizátory: 
ukončení 
předkládání 
důkazů k 
plnění 
Kritérií 
MA21 v 
kategorii D) 

Participativní 
rozpočet 

Realizace 
projektu Moje 
stopa 

Koordinátorka 
projektu Moje 
stopa 

Prezentace 
činností a 
výstupů MA21 

plnění 
Kritérií 
MA21 v 
kategorii 
D 

Aktualizace 
webové stránky 
s informacemi o 
MA21 

Pravidelná 
aktualizace 
webu s 
informacemi o 
MA21 

Koordinátor / 
Tiskové 
oddělení 

30.11.2019 
(termín pro 
realizátory: 
ukončení 
předkládání 
důkazů k 
plnění 
Kritérií 
MA21 v 
kategorii D) 

Uveřejňování 
zpráv o MA21 v 
médiích 

Počet 
publikovaných 
zpráv o MA21 
v médiích 

Spolupráce / 
partnerství 
sektoru veřejné 
správy, 
nevládního 
sektoru a 
podnikatelského 
sektoru 

plnění 
Kritérií 
MA21 v 
kategorii 
D 

Společné 
zapojení 
zástupců 
nevládního 
sektoru a 
podnikatelského 
sektoru do 
aktivit v rámci 
MA21 

Rozšíření 
členů 
oficiálního 
orgánu MA21 
(KSZM-MA21) 
o příslušníky 
uvedených 
oblastí / 
Společné 
výstupy v 
rámci 
komunitního a 
expertního 
plánování  

Koordinátor / 
Oddělení 
strategického 
rozvoje a 
participace / 
KSZM-MA21 

30.11.2019 
(termín pro 
realizátory: 
ukončení 
předkládání 
důkazů k 
plnění 
Kritérií 
MA21 v 
kategorii D) 

Sledování a 
hodnocení 
procesu MA21 

plnění 
Kritérií 
MA21 v 
kategorii 
D 

Projednání 
roční pravidelné 
zprávy o MA21 
a akčního plánu 
zlepšování 
MA21: (radou 
nebo 
zastupitelstvem 

Předložení 
roční 
pravidelné 
zprávy o MA21 
a akčního 
plánu 
zlepšování 
MA21 do Rady 

Koordinátor / 
Oddělení 
strategického 
rozvoje a 
participace / 
RMČ / ZMČ 
Praha 10 

30.11.2019 
(termín pro 
realizátory: 
ukončení 
předkládání 
důkazů k 
plnění 
Kritérií 
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MČ) MČ MA21 v 
kategorii D) 

Informace, 
vzdělávání a 
osvěta k UR a 
MA21 

plnění 
Kritérií 
MA21 v 
kategorii 
C 

Realizace 
osvětových 
aktivit k UR 

Realizace a 
podpora 
osvětových 
aktivit k UR 

Koordinátor / 
Oddělení 
strategického 
rozvoje a 
participace / 
Příslušné 
odbory 

31.10.2019 
(termín pro 
realizátory: 
ukončení 
předkládání 
důkazů k 
plnění 
Kritérií 
MA21 v 
kategorii C) 

Realizace 
vzdělávacích 
akcí k UR, 
MA21 a 
souvisejícím 
tématům pod 
vedením 
kvalifikovaného 
lektora pro 
veřejnost 

Realizace a 
podpora 
vzdělávacích 
akcí k UR, 
MA21 a 
souvisejícím 
tématům pod 
vedením 
kvalifikovaného 
lektora pro 
veřejnost 

Finanční 
podpora aktivit 
MA21 ze strany 
samosprávy 

plnění 
Kritérií 
MA21 v 
kategorii 
C 

Schválení 
finanční 
podpory aktivit k 
UR / MA21 
vyplývajících z 
kom. plánování: 
(RMČ nebo 
ZMČ) 

Usnesení RMČ 
o schválení 
finanční 
podpory aktivit 
k UR / MA21 
vyplývajících z 
kom. plánování 

RMČ / ZMČ 
Praha 10 

31.10.2019 
(termín pro 
realizátory: 
ukončení 
předkládání 
důkazů k 
plnění 
Kritérií 
MA21 v 
kategorii C) 

Pravidelné 
plánování s 
veřejností k 
tématům UR 

plnění 
Kritérií 
MA21 v 
kategorii 
C 

Plánování s 
veřejností 
technikami 
zahrnujícími 
následující fáze 
participace: 
1 zjišťování 
potřeb 
2 konzultace 
návrhu 
3 prezentace 
výsledného 
řešení 

Počet zapojení 
občanů / Počet 
zapojených 
občanů 

Koordinátor / 
Oddělení 
strategického 
rozvoje a 
participace 

31.10.2019 
(termín pro 
realizátory: 
ukončení 
předkládání 
důkazů k 
plnění 
Kritérií 
MA21 v 
kategorii C) 

Certifikované 
proškolení 
koordinátora 
MA21 

plnění 
Kritérií 
MA21 v 
kategorii 
C 

Absolvování 
dalšího 
akreditovaného 
vzdělávání dle 
stanoveného 
rozsahu 
základních 
znalostí / 
dovedností 
koordinátora 

Certifikát o 
akreditovaném 
proškolení 
koordinátora 
MA21 

Koordinátor 31.10.2019 
(termín pro 
realizátory: 
ukončení 
předkládání 
důkazů k 
plnění 
Kritérií 
MA21 v 
kategorii C) 
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2. ČÁST 

“STRATEGICKÝ PLÁN A UDRŽITELNÝ ROZVOJ MČ PRAHA 10” 

 

Opatření Popis Aktivita Indikátor Provede Termín 

Zpracování 
Strategického 
plánu 
udržitelného 
rozvoje  

Zahájení 
tvorby 
strategického 
plánu 
udržitelného 
rozvoje MČ 
P10 

Projednat 
zpracování 
SPUR v 
ZMČ P10 

Usnesení 
ZMČ P10 

Oddělení 
strategického 
rozvoje a 
participace 

Duben 
2019 

Jmenovat 
strategický 
tým 

Usnesení 
RMČ P10 / 
Počet 
zasedání 

Oddělení 
strategického 
rozvoje a 
participace 

Duben 
2019 

Vybrat 
zhotovitele 
analytické 
části SPUR 

Uzavřená 
smlouva o dílo 

Oddělení 
strategického 
rozvoje a 
participace 

Duben 
2019 

Zapojit 
veřejnost a 
odborné 
pracovní 
skupiny 
 

Počet 
veřejných 
setkání / Počet 
setkání 
odborných 
pracovních 
skupin / Počet 
účastníků 

Oddělení 
strategického 
rozvoje a 
participace  

Prosinec 
2019 

Projednání 
výstupů SPUR 
v orgánech 
MČ P10 

Projednat 
analytickou 
část v ZMČ 
P10 

Usnesení 
ZMČ P10 

Oddělení 
strategického 
rozvoje a 
participace 

Září 
2019 

Zpracování 
Akčního plánu 
na rok 2020 

V návaznosti 
na přípravu 
rozpočtu 2020 
zpracovat AP 

Zapojit 
strategický 
tým, 
veřejnost a 
odborné 
pracovní 
skupiny 

Dokument AP 
je připraven k 
projednání v 
ZMČ P10 

Oddělení 
strategického 
rozvoje a 
participace 

Prosinec 
2019 

Zpracování 
projektových 
listů 
Programového 
prohlášení RMČ 
P10 pro rok 
2019 

Stanovení 
projektů, které 
budou 
realizovány v 
roce 2019 

Zapojit 
strategický 
tým 

Počet 
projektových 
listů 

Oddělení 
strategického 
rozvoje a 
participace 

Duben 
2019 
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Veřejné 
projednávání 
investičních 
záměrů 

Všechny 
investiční 
záměry 
veřejně 
projednávat 

Zapojit 
strategický 
tým, 
veřejnost a 
cílové 
skupiny 

Počet 
veřejných 
projednání / 
Počet 
účastníků 

Oddělení 
strategického 
rozvoje a 
participace 

Prosinec 
2019 

 


