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1. Úvod  
1.1 Agenda 21 
Agenda 21 je mezinárodní program prosazování udržitelného rozvoje. Je zakotven v dokumentu OSN 
- Agenda 21 (kapitola 28), k jehož naplňování se na Summitu Země v roce 1992 zavázaly desítky 
států včetně České republiky (ČSFR). Prostředky k prosazování cílů Agendy 21 byly rozpracovány na 
konferenci v Aalborgu v roce 2004, kde vznikly tzv. Aalborgské závazky.  
Oblasti udržitelného rozvoje podle Aalborgských závazků: 
 
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 
 

1.2 MA21 jako metoda kvality veřejné správy 
Místní Agenda 21 (MA21) je programem k prosazování udržitelného rozvoje na lokální úrovni a 
metodou hodnocení kvality veřejné správy. Důraz je kladen na rozhodování a plánování dalšího 
rozvoje regionu či obce, a to s účastí a ve spolupráci s širokou veřejností např. jednotlivci, 
neziskovými organizacemi a spolky, podnikateli, provozovateli služeb, či třeba školskými zařízeními, 
zdravotnickými institucemi.  
Městská část Praha 12 se přihlásila k naplňování místní Agendy 21 dne 22. 6. 2010 Usnesením 
Zastupitelstva MČ Praha 12 č. 407/2010 ze dne 22. 6. 2010 (21. zasedání). 

1.3 Kritéria MA21 – nástroj pro měření kvality 
Pro měření kvality MA21 je sestavena oficiální sada Kritérií MA21, která byla v roce 2006 schválena 
Radou vlády pro udržitelný rozvoj a která jsou každoročně doplňována. Kritéria shrnují základní 
aspekty, které má municipalita postupující v rámci MA21 prokázat.  
 

• za rok 2011 městská část Praha 12 byla MČ hodnocena v kategorii D. 
• za rok 2012 městská část Praha 12 postoupila do kategorie C.  
• za rok 2013 byla městská část hodnocena kategorií C.  
• za rok 2014 byla městská část zařazena do kategorie D. Hodnotící komise neuznala realizaci 

Fóra udržitelného rozvoje s tím, že nebyla otevřena diskuse ke všem třem pilířům udržitelného 
rozvoje.  

• v hodnocení za rok 2015 se MČ vrátila do kategorie C 
• v hodnocení za rok 2016 byla MČ hodnocena v kategorii C 
• v hodnocení za rok 2017 byla MČ hodnocena v kategorii C*  

viz. https://ma21.cenia.cz/Úvod/Proveřejnost.aspx 
 
HODNOTÍCÍ OBDOBÍ MA21 NEODPOVÍDÁ KALENDÁ ŘNÍMU ROKU . Subjekty usilující o 
kategorii "C" musí vyplnit požadovaná kritéria do 31. října a to včetně odevzdání Roční zprávy MA21, 
která je součástí důkazů pro hodnocení. Roční zpráva tedy uvádí pouze aktivity ukončené před koncem 
října příslušného roku.   
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1.4. Roční zpráva k místní Agendě 21 městské části Praha 12 za rok 2018 jako 
Hodnotící zpráva projektu Zdravá městská část Praha 12.  
 
Oba dokumenty slouží k rekapitulaci aktivit a výsledků prosazování udržitelného rozvoje a dobré 
veřejné správy s důrazem na participaci veřejnosti a jejich obsah se prolíná stejně jako u obou projektů.  
Proto tato zpráva slouží zároveň jako roční zpráva k oběma projektům. 
 

2. Aktivity v oblasti řízení kvality a prosazování strategického řízení 
 
2.1. Zapojení do projektu NSZM ČR „Mozaika“ (Portfolio) 

Na základě předkladu starosty Milana Maruštíka, dne 22. 11. 2016 schválila Rada MČ Praha 
12 zapojení MČ do projektu Národní sítě Zdravých měst ČR „Mozaika“ zaměřeného na integraci 
systémů řízení kvality ve smyslu vládou schváleného Strategického rámce rozvoje veřejné správy pro 
období 2014- 2020. Projekt poskytoval odbornou metodickou podporu a významně stavěl také na 
vzájemné výměně zkušeností v oblasti řízení veřejné správy mezi zapojenými municipalitami 
navzájem. Ještě během konce roku 2016 se představitelé vedení MČ a další pracovníci MČ Praha 12 
aktivně zapojili do workshopu „PORTFOLIO: INTEGRACE METOD ŘÍZENÍ KVALITY“, který 
proběhl dne 2. prosince 2016 v MČ Praha 8. V dubnu se pak sama MČ Praha 12 stala hostitelem 
dalšího workshopu, kterého se účastnili také zástupci ostatních měst a městských částí. Seminář se 
uskutečnil dne 4. 4. 2017 ve Viničním domku v Modřanech. Během roku 2017 probíhaly už konkrétní 
přípravy na splnění požadavků certifikace včetně metodických konzultací, které nám v této souvislosti 
poskytovala NSZM ČR v rámci projektu Mozaika. S podporou externího odborníka R. Fišera (CIEM) 
proběhl společný workshop pro vedoucí všech odborů ÚMČ , který byl zaměřen jak na vysvětlení 
cílů, přínosů a praktického naplňování normy 9001, tak na příležitosti ke zlepšení v jednotlivých 
pracovištích radnice. V průběhu roku byl vytvořen pracovní tým a do funkce manažera kvality 
ustanoven stávající pracovník radnice Ing. A. Bouček schopný využít zkušenosti z nedokončeného 
pokusu o získání certifikátu v roce 2010. Pro přípravu systému řízení kvality, včetně vytvoření 
procesních map, jsme využili softwarové prostředí programu ATTIS, který jsme, stejně jako ostatní 
metodickou podporu, získali díky projektu Mozaika bezplatně (byť na omezenou dobu).  
 
2.2. Projekt „Uplatňování strategického plánování, řízení kvality a posílení 

participace veřejnosti v městské části Praha 12“ (dále i je projekt OPZ) 
 
2.2.1 Ověření shody řízení kvality v ÚMČ Praha 12 s normou ISO 9001:2015 

Certifikace kvality ÚMČ Praha 12 byla stanovena jako jeden z cílů projektu „Uplatňování 
strategického plánování, řízení kvality a posílení participace veřejnosti v městské části Praha 12“, který 
tým MA21 a oddělení rozvoje připravili během roku 2017 a podpora byla městské části přidělena 
rozhodnutím řídícího orgánu v dubnu 2018. Projekt je podpořen dotací z prostředků Operačního 
programu Zaměstnanost (OPZ).  

Pro přípravu certifikace bylo přínosné také nezávislé hodnocení úrovně řízení úřadu MČ, které 
bylo výstupem pilotního projektu Ministerstva vnitra k ověřování „Metodického doporučení k řízení 
kvality v územních samosprávných celcích, ke kterému se ÚMČ v létě roku 2017 přihlásil. Výstupem 
několikadenního prověřování a rozhovorů pracovníků MV s vedoucími jednotlivých pracovišť byla 
Zpráva z hodnocení řízení kvality MČ Praha 12, ÚMČ Praha 12 vydaná MV v září 2017. Zpráva 
podpořila úsilí úřadu o získání certifikace dle normy ISO jako vhodný a účelný krok ke zlepšování 
systému řízení kvality, podpořila reálnost tohoto cíle a naznačila, na jaké oblasti je vhodné zaměřit 
další úsilí.  

Vzhledem k tomu, že k termínu vyhodnocení žádosti o dotaci ze strany řídícího orgánu a datu 
konečného přidělení dotace došlo k posunutí výběrové řízení na hodnotitele shody s normou až do 
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léta 2018. Tento čas však byl využit i pro proškolení realizačního týmu, které proběhlo dne 15. 5. 
2018 prostřednictvím firmy českého institutu efektivního managementu –CIEM.  

 
Na základě výběrového řízení na zakázku Efektivní MČ Praha 12, část B, vypsaného 23. 

7.2018 předložila výběrová komise Radě MČ návrh na zadání zakázky na posouzení shody systému 
řízení kvality Úřadu MČ Praha 12 firmě TAYLLORCOX s.r.o. Rada MČ Praha 12 tento návrh 
schválila usnesením ze dne 20. 8. 2018 a dne 28.8 došlo k uzavření smlouvy o dílo. Samotné 
hodnocení shody probíhalo v srpnu a září 2018 a během dvoustupňového auditu byly jednotlivé 
požadavky normy prověřovány v rámci celého úřadu městské části a ve všech oblastech jeho činnosti. 
Kontrola fungování spočívala v pohovoru s příslušnými pracovníky a také v doložení požadovaných 
dokumentů včetně dokumentace zpracované v programu ATTIS.  

Dosažením certifikace byl naplněn jeden z cílů plánu zlepšování přijatého v rámci MA21 pro 
rok 2018. Pozitivního výsledku bylo dosaženo díky aktivní spolupráci všech vedoucích pracovníků 
napříč celou organizací, jasným vytýčením tohoto cíle vedením městské části a stabilní podporou 
samosprávných orgánů. Předpokladem úspěchu však byl i širší a dlouhodobý kontext snahy MČ 
Praha 12 o moderní veřejnou správu vedený prostřednictvím aktivit MA21 a projektu zdravá městská 
část.  

Získání certifikátu je potvrzením dosažení určité aktuální standardizované úrovně řízení 
kvality, ale principem normy je předpoklad průběžného zlepšování. Pro potvrzení shody během 
následných každoročních recertifikací, je nezbytné prokázat prokazatelné zlepšení shody 
posuzovaného systému s požadavky normy. V tomto smyslu je třeba se v dalším období zaměřit na 
naplňování doporučení, vyplývajících z auditních zpráv. V širším kontextu to znamená také 
pokračovat v aktivitách posilování efektivity veřejné správy, jako předpokladu udržitelného rozvoje.  
 
2.2.2. Příprava zadávacího řízení na část A zakázky Efektivní MČ Praha 12, jejímž předmětem 
zadání je zpracování nového strategického plánu rozvoje MČ (další cíl projektu OPZ) 
 Během léta 2018 bylo definováno zadání včetně harmonogramu plnění, připravena zadávací 
dokumentace (výzva, smlouva o dílo, přílohy smlouvy) a tato zadávací dokumentace byla předložena 
řídícímu orgánu operačního programu, který ji schválil. Lze předpokládat, že výzva na tuto část veřejné 
zakázky bude vypsána a snad i zadána do konce letošního roku. Pro podporu realizace projektu OPZ byl 
zřízen Strategický tým.  
 
 

3. Aktivity zaměřené na participaci obyvatel a naplňování systému 
kritérií MA21 
 
3.1. Organizování vzdělávacích akcí v oblasti MA21 
 
3.1.1  OSVĚTOVÁ AKCE PRO VE ŘEJNOST V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE  

je v letošním roce určena především pro pracovníky úřadu a zájemce z neziskového sektoru, 
akce je naplánována na 19. 10. 2018, lektorem bude Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ČR.  

 
 
3.2. Projednání rozvojových a investičních záměrů 
 

18. 1. 2018 Setkání části sídliště u ul. Růženínská a ve Lhotce. Setkání připravilo BD 
Růženínská, zástupci ÚMČ se účastnili na pozvání. Posluchárna Policejní 
akademie ČR. Tématem byl mimo jiné i rozvoj této části sídliště včetně 
revitalizace veřejných prostranství, ale také parkování a řešení dopravy.  

 

7. 3. 2018 Participačnímu setkání zástupců MČ, BD/SVJ z okolí stavebního záměru 
„Revitalizace objektu občanské vybavenosti s nástavbou byt. domu na pozemku 
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č. parc. 1859/36 v k. ú. Kamýk při ulici Vosátkova“ (Územní studie 
Polyfunkční dům Kamýk) se zástupci investora a architektů (Trigema a.s., 
Quarta architektura s.r.o.). 
Viniční domek.  
 

13. 3. 2018 Participačnímu setkání zástupců MČ, BD/SVJ z okolí stavebního záměru 
„Senior House v ulici Vazovova“ se zástupci investora RSJ Investments. 
Budova ÚMČ Písková, místnost 504. (pozvánky mailem 7.3.2018) 
 

19. 3. 2018 Představení investičního projektu s diskusí - Revitalizace objektu občanské 
vybavenosti s nástavbou byt. domu Vosátkova ul., pořadatel Trigema a.s. 
Odkaz na zveřejnění na www.praha12: pozvánka - Vosátkova 
 

3. 4. 2018 Participačnímu setkání zástupců MČ, BD/SVJ z části sídliště Kamýk v rozsahu 
plánované územní studie Kamýk k aktuálnímu rozvoji této části sídliště Kamýk   
Viniční domek.  
 

4. 4. 2018 Participačnímu setkání zástupců MČ, BD/SVJ z okolí stavebního záměru 
s účastí investora YIT Stavo s.r.o. – nástavba technického objektu č. 985. 
Viniční domek. (pozvánky e- mailem na kontakty BD/SVJ dne 19. 3. 2018). 

 
10. 5. 2018 Participačnímu setkání zástupců MČ, BD/SVJ z okolí stavebního záměru 

„Senior House v ulici Vazovova“ se zástupci investora RSJ Investments. 
Budova ÚMČ Písková, místnost 504. (pozvánky mailem 23. 4. 2018). 
 

27. 6. 2018 2. Plánovací setkání nad koncepcí územní studie Komořan, Taneční klub 
Amicia, pořadatel Spolek pro Komořany ve spolupráci s MČ Praha 12 

 

15. 8. 2018 Participačnímu setkání obyvatel části sídliště Kamýk v rozsahu plánované 
územní studie Kamýk k projednání požadavků na zadání územní studie. 
Obyvatelé, petiční iniciativa, pořizovatel studie (Magistrát hl. města, IPR), 
zástupci ÚMČ P12.  Posluchárna č. 1, Policejní akademie ČR. (pozvánky 1.8. – 
kontaktní BD/SVJ, členové zastupitelstva, zveřejněno na www. praha12.cz, 
facebook) 

 
 
 
 

3.3. Veřejné diskusní fórum  
v úterý 12. června 2018 od 18 hodin ve 2. patře budovy Prior, Sofijské náměstí. Zápis z veřejného 
fóra byl formou informace předložen Zastupitelstvu MČ na jednání dne 2.10.2018 a je umístěn na 
http://www.praha12.cz/ma-21/ms-66408/p1=66408  

 
 

3.4. setkání žákovských parlamentů zdejších ZŠ, vznik a jednání Zasedání 
mladých 

• 5. 4. 2018 od 9 hodin v budově Prior 2. patro – vznik tzv. Zasedání Mladých, sdružuje 
zástupce žákovských parlamentů všech základních škol zřízených městskou částí Praha 12 

• 16. 5.2018 od 9 hodin v budově Prior 2. patro 
• 21. 6. 2018 od 9 hodin v budově Prior 2. Patro 

Organizace setkání parlamentů je společnou aktivitou MA21a OŠK v souvislosti s MAP a projektem 
Leader.  
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3.5. jednání Komise pro |místní Agendu 21 
Komise pro místní Agendu 21, byla ustanovena usnesením RMČ č. R-092-027-16 ze dne 3. 10. 2016.  
10. 9. 2018, Viniční domek  - jednání č. 1/2018 
Zápisy z jednání komise: zápisy z jednání Komise pro MA21 
 

 

4. Příklady některých vybraných volnočasových akcí naplňujících cíle 
MA21 pořádaných v MČ Praha 12 během roku 2018  

Uvedeny jsou některé společenské, volnočasové a sportovní akce naplňující cíle MA21 pořádané 
městskou částí nebo jinými pořadateli. Většina z uvedených akcí probíhala ve spolupráci 
různých sektorů (např. městská část jako veřejný sektor, komerční organizace a neziskové 
subjekty). Uvedené příklady nejsou úplným výčtem všech akcí, které se v MČ Praha 12 v roce 
2018 konaly. U jednotlivých akcí je uvedeno datum konání, název a případně popis akce. 
Širší soupis konaných akcí naleznete v rubrice Aktuality v dolní části webové stránky zde:  
Aktuality - MA21 
 
 
13. 2. 2018 SETKÁNÍ K  PROJEKTU „C UKRKANDL “ 
Odkazy:  
http://www.praha12.cz/pod-nbsp-kominem-cukrovaru-se-nbsp-bude-sportovat-i-nbsp-piknikovat/d-
60191/p1=66408 
http://www.praha12.cz/cukrkandl-aneb-oziveni-brownfieldu-modransky-cukrovar/d-60003/p1=66408 
Setkání zájmových organizací z Prahy 12 s představiteli společnosti Skanska Reality a zástupci MČ 
Praha 12 ke komunitnímu projektu „Cukrkandl“ - oživení brownfieldu Modřanský cukrovar. 

 

Skanska Reality se stala majitelem brownfieldu po bývalém Modřanském cukrovaru a udělala další 
netradiční krok: do doby zahájení výstavby se rozhodla zpřístupnit část osmihektarového pozemku 
zájmovým organizacím, které se pohybují v oblasti komunitního, sportovního, vzdělávacího a 
kulturního života na Praze 12. Do komunitní aktivity je zapojena nejen městská část Praha 12 v rámci 
aktivit MA21, ale také studenti ČVUT a na setkání projevila zájem o zapojení řada zdejších 
zájmových organizací.  
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24. 2. 2018 HÁZENKÁ ŘSKÝ PLES 
házenkářský ples 2018 
Oddíl národní házené TJ Spartak Modřany uspořádal už 17. společenský večer. V kulturním zařízení 
v Pískové ulici byla hudba k tanci a poslechu, vystoupení pole dance modřanského studia Cvič.it i  
bohatá tombola.  
 
 
19. 4. 2018 Antifetfest aneb Jde to i Jinak – 11 ročník v Praze 12 
http://www.praha12.cz/dvanacty-rocnik-antifetfestu-zna-viteze/d-61810 

Vyhlášení vítězů obvodního kola 11. ročníku amatérské filmové soutěže pro žáky základních a 
středních škol v Modřanském biografu. Soutěž amatérských filmů pro žáky a studenty z pražských 
základních a středních škol vznikl v roce 2007 v Praze 12 a od roku 2008 má celopražský charakter. 
Zaměřuje se na tématiku rizikového chování - 
drogovou závislost, šikanu, rasismus, homofobii, 
záškoláctví, gambling, poruchy příjmu potravy a 
domácí násilí. Letos v Praze 12 soutěžilo osm 
snímků, sedm ze základních škol a jeden ze střední 
školy (gymnázium Písnická, skupina Daira), který 
spolu se snímkem „Maličkosti“ (ZŠ prof. Švejcara) 
postupuje do celopražského kola. Po dlouhé době 
tak bude mít Praha 12 v tomto kole i zástupce 
středních škol. Hosty letošního vyhlášení vítězů 
byli poprvé zástupci Budapešti XV., se kterou 
Praha 12 letos uzavřela Dohodu o kulturní 
spolupráci.  
 
 
28.4.   DEN ZEMĚ 2018 (SÉRIE AKCÍ V  RÁMCI TÝDENNÍ KAMPAN Ě OD 23.4) 
http://www.praha12.cz/praha-12-zije-27-rocnikem-oslav-dne-zeme/d-39764/p1=66408 
Už po dvacáté sedmé se v Praze 12 konaly akce spojené se Dnem Země.  
Týdenní program byl už tradičně zahájen dobrovolnickým úklidem několika přírodních lokalit v 
rámci kampaně „Ukli ďme svět, Ukliďme Česko“. Následovaly přednášky pro zástupce mateřských 
škol na téma „Zahrada hrou“ a programem „Poznej svou zahradu/město“, určeným pro děti ze tří 
vybraných mateřských škol. 
V sobotu 28. 4. Odpoledne kampaň gradovala setkáním v areálu Viničního domku s bohatým 
zábavným i osvětovým programem. Soutěže a vzdělávací aktivity pro děti i dospělé, tvorba vlastních 
výrobků za pomoci lektorů, taneční, hudební a pěvecká vystoupení, divadlo se těšily až do večerních 
hodin zájmu návštěvníků.  
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16. 6. 2018 Dětský den soutěží a sportů na Cukrkandlu 
Organizátor Skanska Reality ve spolupráci s MČ a řadou místních neziskových organizací zajistili 
pestré sportovní odpoledne určené především dětem a mládeži.  
Bikrosový závod, vyzkoušení trenažéru kajaku nebo opravdového dětského kajaku na nedaleké 
laguně pod dohledem zkušených trenérů z oddílu rychlostní kanoistiky Spartaku Modřany, ale třeba i 
víceboj zahrnující skákání v pytli, koulení pneumatik, skákání přes švihadlo, šplh a další pohybové 
aktivity přilákali spoustu mladých účastníků. Součástí akce bylo i společné posezení u táboráku 
s opékáním buřtů.  
http://www.praha12.cz/assets/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=63115 
 
 
7. - 9. 9. 2018   MUSIC FESTIWALL 2018 
http://www.praha12.cz/velmi-uspesna-oslava-hudby-a-hudebniku-v-cr/d-64556 
 

Již třetí ročník hudebního festivalu nazvaného MUSIC 
FESTIWALL se uskutečnil ve dnech 7.-9. září v Modřanech 
v areálu společnosti Kytary.cz. Zcela právem si tato akce, 
která se uskutečnila s podporou Prahy 12, našla celou řadu 
příznivců nejen z odborné veřejnosti. 
 
 
 

 
 
 
 
15. 9. 2018 Když staletí proletí  
http://www.praha12.cz/kdyz-staleti-proleti/d-64637/p1=65508 
 
Netradiční akce byla pořádána v areálu Viničního 
domku v sobotu 15. září a uskutečnila se k příležitosti 
oslav 840 let Modřan. Program byl bohatý a skládal se 
z dvanácti různých historických období, jako například 
doba bronzová, období vlády Karla IV., první republiky 
války, sametové revoluce a dalších. Do této akce se 
nám podařilo zapojit i místní organizace a aktivní 
obyvatele (Muzeum cukru Kamýk, Modřanské skauty, 
SDH Cholupice a Františka Antonyho) 
 
 
 
 
 
 
19. 9. 2018 Ozvěny Antifetfestu 2018 
http://www.praha12.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=80112&id=57216&n=ozveny%2Dantifetfestu 
 
Setkání tvůrců, příznivců a přátel filmového festivalu Antifetfest spojené s promítáním výběru 
z portfolia festivalu.  
Pořadatel MČ Praha 12 ve spolupráci se subjekty z neziskové i komerční sféry.  
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Soutěž Antifetfest vznikla před deseti lety v Praze 12, od roku 2008 má celopražský charakter. 
Letos bylo do soutěžního festivalu amatérských filmů pro žáky a studenty z pražských základních a 
středních škol přihlášeno 69 filmů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20. 9. 2018 Nultý ročník republikového kola – slavnostní vyhlášení výsledků 
http://www.praha12.cz/antifetfest-v-nbsp-celorepublikovem-meritku/d-64774 
 

Iniciativou MČ Praha 12 a s podporou NSZM 
ČR se podařilo poprvé odstartovat filmovou 
soutěž žáků jako soutěž republikovou. 
Slavnostní vyhlášení výsledků tohoto 
republikového kola proběhlo 20. září v 
pražském kině Světozor. 
Do podpory zajištění republikového kola včetně 
slavnostního vyhlášení výsledků se zapojila řada 
partnerských organizací.  
 

 
 
22. 9.2018  Když Modřany tančí 
http://www.praha12.cz/kdyz-modrany-dotancily/d-64775/p1=66408 
 

Organizátor akce Spolek Duha Střelka uspořádal v sobotu 22. září 2018 ve 
Viničním domku zahradní slavnost s názvem „Když Modřany tančí“, která 
byla inspirována spolkovým životem Modřan v době první republiky. 
Součástí programu byla rovněž oslava výročí 120. let založení Sokola 
Modřany.  
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24. 9. 2018  Okamžiky jednoho století očima dětí 
http://www.praha12.cz/okamziky-jednoho-stoleti-ocima-deti/d-64778 
 

V pondělí 24. září se ve Viničním domku konala 
vernisáž výjimečné výstavy s názvem „Okamžiky 
jednoho století očima dětí“. Soutěž byla vyhlášena 
pro žáky základních škol, zřizovaných MČ Praha 12 
a obsahovala dvě témata pro dvě věkové kategorie. 
Akce byla součástí a završením soutěže, pořádané 
MČ Praha 12 v rámci souborného projektu „100 let 
republiky a Praha 12“. 
 
 
 
 

 
 
 
30. 9. 2018   Bramborobraní 2018 
http://www.praha12.cz/po-nbsp-svatem-vaclavu-na-brambory/d-64850 
Koncem září se v Praze 12, konkrétně v areálu Viničního domku koná stále populárnější 
Bramborobraní. Letos se jeho, v pořadí už čtvrtý ročník, konal v neděli 30. září, dva dny po svátku 
svatého Václava. Pořadatelem Bramborobraní je MČ Praha 12, která opět připravila bohatý program 
jak pro děti, tak i dospělé. 
 
 
4. 10. 2018 19. ROČNÍK VELETRHU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MČ PRAHA 12 + DEN ZDRAVÍ  
http://www.praha12.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=80112&id=64919&n=modransky%2Dveletrh
%2Dsocialnich%2Dsluzeb%2Dje%2Dvyjimecny 

Tradiční veletrh sociálních služeb se konal ve 
2. patře obchodního domu Prior a venkovních 
stáncích na Sofijském náměstí. Více než 40 
organizací se zúčastnilo 19. ročníku Veletrhu 
sociálních služeb. Návštěvníci se mohli 
seznámit s širokou nabídkou sociálních služeb, 
vyzkoušet některé pomůcky, mimo jiné i 
využít služeb nevidomých masérů, konzultovat 
svoje problémy s odborníky z různých oblastí. 
Součástí veletrhu sociálních služeb byl i Den 
Zdraví pořádaný v rámci projektu „Dvanáctka 
žije zdravě 2018“ pořádaný s podporou hl. 
města Prahy aktivitám MA21. 

 
 
6. 10. 2018 EXHIBI ČNÍ JÍZDA HISTORICKÝCH VOZIDEL „PRAŽSKÁ NOBLESA“  S PRŮJEZDNÍ 

ZKOUŠKOU „12 STOP PRAHOU 12“ NA SOFIJSKÉM NÁM ĚSTÍ. 
 
Pořadatel Veteran a Vintage Club uspořádal akci ve spolupráci s MČ Praha 12 a pod záštitou starosty 
Milana Maruštíka. V naší městské části byla všechna vozidla k vidění na Sofijském náměstí mezi 
10.30 a 11.30, kdy zde probíhala speciální zkouška jízdy zdatnosti „12 STOP PRAHOU 12“. Spíše 
než o sportovní boj šlo o příležitost podělit se o radost z krásných historických aut a připomenout si 
dovednost a vkus předchozích generací.  
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4. Hodnocení naplnění cílů plánu zlepšování na rok 2018 
 
1. Cíl:  Zpracování návrhu nového Strategického plánu rozvoje městské části Praha 12, včetně 

opatření k posílení uplatňování strategického plánování ve všech oblastech správy městské 
části. Termín: do 31. 12. 2018 

 
Stav: Zadávací dokumentace pro vyhlášení výběrového řízení malého rozsahu na zpracování 
strategického plánu je připravena a odsouhlasena dotačním řídícím orgánem Operačního 
programu Zaměstnanost (MPSV). Výběrové řízení bude vypsáno v nejbližších dnech a je 
předpoklad, že do konce roku budou práce na přípravě nového plánu zahájeny. Harmonogram 
kroků pro zpracování SP předpokládá zhruba 1 rok do předání díla od podpisu smlouvy. 
V souvislosti s administrací operačního programu se původní termín ukázal jako nerealistický.  

 
2. Cíl:  Zavedení metody řízení kvality ČSN ISO 9001:2016 do praxe ve všech oblastech ÚMČ, 

získání certifikace dle uvedené normy. Termín: do 31. 6. 2018 
 

Stav: Zakázka na posouzení shody systému řízení kvality ÚMČ s normou ISO 9001 byla 
zadána auditorské společnosti TAYLLORCOX s.r.o. Úřad prošel prvním i druhým stupněm 
posouzení a je předpoklad, že certifikát shody bude úřadu MČ v nejbližších dnech předán. 
Spolu s certifikátem obdrží ÚMČ také doporučení auditora pro další zlepšování systému řízení 
a průkaznosti jeho shody s normou, tak aby při dalších auditech (vnitřní audity, recertifikace) 
došlo k dalšímu zlepšení. Certifikace se podařilo dosáhnout až po původně plánovaném 
termínu z důvodu závislosti na datu přidělení dotace z Operačního programu Zaměstnanost a 
v souvislosti s pravidly dotace také nutnosti složitější a delší administrace (náročnější 
požadavky na zadávání veřejné zakázky než stanovuje zákon či vnitřní předpisy ÚMČ Praha, 
povinnost předkládání jednotlivých kroků ke kontrole řídícímu orgánu).  

 
3. Cíl:  Rozvoj řízení kvality MA21-prohloubení a rozšíření aktivit MA21 s cílem dosáhnout 

úrovně kategorie C**. Termín do 31. 12. 2018.  
Stav: potřebné kroky pro dosažení cíle jsou splněny či rozpracovány: Byla získána podpora 
z OPZ, jsou nadějně rozpracovány audity v dalších třech oblastech vnitřních auditů dle 
metodiky MA21, konkrétně v oblasti Veřejné zdraví, Sociální prostředí, Vzdělávání a 
výchova.  Je tedy předpoklad, že ve stanoveném termínu bude cíl splněn.  

 


