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Akční plán v akci 
Veřejné setkání 

Datum konání: 20. října 2021 

Místo konání: velký sál Vzletu, Holandská 669/1, Praha 10 – Vršovice 

Počet přítomných: 94 lidí 

 

Cílem veřejného setkání bylo seznámení s některými projekty připravovaného Akčního plánu 

2022 a jejich financováním, kterými plníme Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 

10 na dalších deset let. 

Program 

1. prezentace starostky Renaty Chmelové ke způsobu tvorby Akčního plánu, jeho účelu a 

naplňování strategického plánu, 

2. prezentace radní přes finance Lucie Sedmihradské o tvorbě rozpočtu a financování Akčního 

plánu, 

3. debaty u tematicky zaměřených stolů s představením větších projektů navrhovaných do 

Akčního plánu 2022, 

4. hlasování o důležitosti projektů. 

 

Zápis 

V úvodních prezentacích byl sdělen důvod tvorby ročních Akčních plánů, kterými jsou 

naplňovány strategické cíle a opatření „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 

pro období 2020-2030“ schváleného Zastupitelstvem MČ Praha 10 dne 25. května 2020. Akční 

plán tvoří příslušné odbory úřadu MČ Praha 10 ve spolupráci s radními. Prvně se v tomto roce 

na jaře mohli zapojit i občané a navrhnout projekt přes jednoduchý formulář. Návrhů přišlo 112 

a z nich bylo 5 vybráno do Akčního plánu pro rok 2022, 63 zařazeno do databáze inspirací pro 

další roky, 11 návrhů je již realizováno jinými projekty a 33 muselo být z důvodu finančních 

nebo majetkových zamítnuto. Zároveň byla přiblížena tvorba rozpočtu MČ Praha 10, z něhož 

jsou projekty Akčního plánu financovány. 

 

Přítomní byli pozváni na veřejné jednání Finančního výboru, na kterém bude představen návrh 

rozpočtu pro rok 2022 s Akčním plánem. Koná se 22. listopadu od 15 hodin s předpokladem 

ukončení okolo 17. hodiny ve Středisku územního rozvoje (naproti vstupu do budovy A úřadu, 

Vršovická 1429/68). Podle aktuální epidemické situace je možný online přenos. 

 

U tematicky zaměřených stolů vedených moderátory byly vedoucími odborů úřadu a radními 

představeny některé větší projekty z připravovaného Akčního plánu 2022. Na závěr mohli 

všichni přítomní občané Prahy 10 vyjádřit důležitost některým projektům formou hlasování. 

Tyto projekty jsou níže označeny zelenou barvou. 

 

Seznam tematicky zaměřených stolů s názvy představovaných projektů: 

 

Stůl 1 Oblast: Školství a investice, participativní rozpočet ve školách 
Diskutovaly se tyto projekty: 

 Trenéři ve škole 

 Cena bratří Čapků 

 Místní akční plán vzdělávání 
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 Moje stopa ve škole – participativní rozpočet 

 Personální zajištění škol zřizovaných MČ Praha 10, profesní rozvoj zaměstnanců, 

prevence 

 Zateplení základních a mateřských škol 

 Fotovoltaika na objekty mateřských a základních škol 

 Výstavba mateřské školy Bajkalská 

 Rekonstrukce budovy strašnické školy V Olšinách 

 Rekonstrukce jeslí Jakutská 

 

Co se dále diskutovalo nebo navrhovalo: 

 HC Bohemians (pozemní hokej) navrhuje využití bývalého fotbalového hřiště u ZŠ 

Solidarita pro pozemní hokej a nabízí finanční spoluúčast (pozemky jsou ve vlastnictví 

hl. m. Prahy). 

 Na pozemku bývalé tržnice u Gymnázia Přípotoční má jeho vlastník, hl. m. Praha, 

studii na vybudování sportovní haly. Nemělo by být opomenuto vybudování 

parkovacích míst. 

 Trenéři ve škole – některé kluby se nemohly zapojit, protože jejich trenéři se věnují 

dětem v odpoledních a večerních hodinách a nemají už čas věnovat se trénování dětí 

v době školní výuky. 

 Asociace školních sportovních klubů – nedostatek rozhodčích pro žákovské soutěže, 

proto by uvítali pomoc MČ s oslovením možných trenérů, kteří by přijali funkci 

rozhodčích při realizovaných soutěžích. 

 Při rekonstrukci školy V Olšinách sdělit režim stávající komunitní zahrady v areálu 

KD Barikádníků. 

 Podporovat finančně personální zajištění škol pro získávání kvalitních lidí. 

 Fotovoltaika na školy – dotační možnosti jak z MŽP, tak z MHMP. Bez dotací MČ 

Praha 10 nemůže instalaci fotovoltaiky financovat, jsou i omezené možnosti v případě 

umístění školy v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. 

 

Stůl 2 Oblast: Životní prostředí 

Diskutovaly se tyto projekty: 

 Park Solidarita – dílčí revitalizace 

 Revitalizace pozemku nad. ul. Ke Skalkám 

 Dětské hřiště Malinová – rekonstrukce 

 Adaptační opatření na klimatickou změnu (mlhoviště, pítka pro ptáky, menších 

vodních prvky aj.) 

 Obnova a péče o veřejnou zeleň v okolí Střední zdravotnické školy Ruská 91 a 

autobusové zastávky Murmanská 

 Park bez hovínek, “špačků” a lahví od alkoholu – čisté prostředí pro děti a místní 

komunitu 

 Chodník pro pěší –  dokončení chodníku mezi ul. Na Třebešíně lichá a sudá čísla v 

úseku ulice Nad Třebešínem III 

 

Co se dále diskutovalo nebo navrhovalo: 

 Rozsah revitalizace parku Solidarita. 

 Řešit dopravu v okolí parku, např. zóna 30, přechody pro chodce – ZŠ Solidarita je 

přihlášena do projektu Bezpečné cesty do školy, který má za cíl navrhnout opatření ke 

zklidnění dopravy a podporovat pěší docházku do školy. 
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 Z důvodu plánované rekonstrukce ZŠ Olešská (stará škola) bude prostor u KD 

Barikádníků využit pro školní hřiště. 

 Způsob péče o zeleň. 

 

Stůl 3 Oblast: Volný čas, kultura, sport, sociální pomoc, informovanost 
Diskutovaly se tyto projekty: 

 Akce v oblasti kultury 

 Akce v oblasti sportu a volného času 

 Komunitní a sousedské aktivity 

 Dotační programy Prahy 10 

 Komunitní plánování sociální a návazných služeb 

 Nízkoprahové zařízení 

 Služby v sociální oblasti (dárci krve, dotační program na paliativní péči, LDN, dotační 

program pro děti ZTP/P, tísňová péče, právní poradenství, mediace atd.) 

 Činnost Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p.o. 

 Pořádání participačních setkání s občany 

 Zlepšování informovanosti (např. web, sociální sítě, zpravodaj, osvěta) 

 Sejdeme se na Desítce 

 

Co se dále diskutovalo nebo navrhovalo: 

 Podporovat zachování víceletých grantů MČ Praha 10. 

 Propagace komunitních akcí s využitím kalendáře akcí na webu MČ Praha 10, nastavit 

do kalendáře pravidelně se opakující akce. 

 Propojovat subjekty pro vzájemnou spolupráci. 

 Měsíčník Praha 10 nechodí např. v ul. Počernická. 

 Zachovat formu kulatých stolů pro různé cílové skupiny. 

 Byly by dobré dotace pro spolky a kluby např. pro vybavení PC, mikrofony – v době 

online přenosů. 

 

Stůl 4 Oblast: Územní rozvoj a Doprava 
Diskutovaly se tyto projekty: 

 Nový Eden: Urbanisticko-architektonická soutěž 

 Revitalizace okolí Botič 

 Park a prostranství kolem metra Strašnická – revitalizace 

 Drážní promenáda, Triangl 

 Parkovací domy 

 Cyklostojany 

 Rekonstrukce ulice Minská – úprava parkovacích stání a výsadba stromů 

 Tramvajová trať Počernická 

 

Co se dále diskutovalo nebo navrhovalo: 

 Revitalizace okolí metra Strašnická – revitalizovat i okolní ulice, řešení návazností 

např. na vnitroblok na sever, přechody přes hlavní ulici. 

 Dotaz na zadávací podmínky architektonické soutěže na KD Eden a jeho okolí. 

 Revitalizace okolí Botiče – návaznost na velké krajinné celky (Trojmezí), v oblasti 

cyklo vazba na Prahu 4 a 11, řešit dopravu v okolí. 

 

Stůl 5 Oblast: Rozpočet, grantové řízení, byty 
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Diskutovaly se tyto projekty: 

 Informace o rozpočtu městské části Praha 10 – jak je sestavován, do čeho investujeme 

 Program dostupného a sociálního bydlení 

 Rekonstrukce volných bytů ve správě MČ Praha 10 

 

Co se dále diskutovalo nebo navrhovalo: 

 Správa bytového fondu MČ Praha 10 (opravy volných bytů, zásady pro pronajímání 

bytů). 

 Struktura rozpočtu MČ Praha 10. 

 Tvorba rozpočtu a rozpočtový proces. 

 

------------------------------------------------------- 

Vyhodnocení akce: 

Stupnice: známka 1 – nejlepší, známka 5 nejhorší 

Odevzdáno 23 hodnotících dotazníků. 

 

Co bylo hodnoceno 

Srozumitelnost prezentace: průměrná známka 2,2 

Příležitost pro aktivní účast: průměrná známka 2,0 

Moderace/facilitace akce: průměrná známka 1,5 

Atmosféra akce: průměrná známka 1,4 

Celkové hodnocení: 1,5 

 

S čím jsem byl/a spokojen/a (přepis textů z hodnotících dotazníků) 

- Prostředím, setkání s dalšími spolky, poznání. 

- Zajímavé, i když ne úplně pozitivní informace. 

- Prezentace, Chmelová, Pecánek. 

- Užitečné jen setkání po akci, nevím, obsahově to bylo trochu o ničem. 

- Vůbec s možností doptat se. 

- S průběhem. 

- Odpovědi zodpovědných pracovníků. 

- Vše, co jsem potřebovala. 

- Příjemná moderace, zajímavá zkušenost. 

- Osobní kontakt s úředníky, radními. 

- Prostor, způsob práce – prezentace a stoly po tématech. 

- Moderace, seznámení s projekty, setkání s lidmi. 

- Prostředí. 

- Organizace, formát akce. 

- Přehledná akce. 

- Se vším. 

- Rytmus. 

- S přehledností a strukturou. 

- Dobrý formát komunikace. 

- Kvalitou odpovědí u stolu. 

- S vedením diskuze. 

 

Jak jsem se o veřejném setkání dozvěděl/a (přepis textů z hodnotících dotazníků) 
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- Z emailu 13x. 

- Neformální cestou. 

- Na schůzce na radnici Prahy. 

- Z letáku. 

- FB starostky 

- Řekla mi o tom paní Hájková s panem Hamrníkem. 

- Z webu MČ Praha 10. 

- Osobní pozvání, FB. 

- FB Prahy 10. 

 

Vlastní připomínky k doplnění, které nebyly zapsány a projednány 

- Zaslat seznam projektů předem. 

- Mnohem konkrétněji představit projekty. 

- Lístečkování je vlastně bez dalšího dopadu. 

- Jsou levné formy pro lepší komunikaci než nový web – networkingové akce, FB 

skupina. 

- Dotace byly jen u kultury, avizovat akci dříve. 

- Prezentace rozpočtu byla podána velmi zvláštně, stylem hlavně se tomu nesnažte 

rozumět. 

- Záměry by měly být prezentovány a projednány v okolí, kterého se týkají – viz 

překvapení o rozsahu změny parku Solidarita. 

- Participace, možnost aktivně zasahovat do výsledné podoby projektů. 

- Příště to musí být delší. 

- Dala bych větší prostor k diskuzi a aktivní účasti. 

- Delší doba na projednání, nestihla jsem vše. 

 

Zapsala: Iva Hájková, oddělení strategického rozvoje a participace, Kancelář starostky 

 


