
Tým pro tvorbu strategie - Měníme Prahu 8

Zápis ze 4. zasedání Týmu pro tvorbu strategie (TTS)

Datum: 26. listopadu 2015

Místo a čas konání: zasedací místnost č. 2 na Libeňském zámečku od 13:00 h. do 14:30 h.

Přítomni (řazeno abecedně): Jaroslava Benetková, Vít Céza, Jiří Eliáš, Jiří Pondělíček, Jiří
Reitspies, Pavel Roušar, Daria Říčařová, Michal Souček, Petr Vilgus

Omluveni: Libor Kálmán, Martin Moulis

Nepřítomni: Matěj Fichtner, Dagmar Frantíková

Hosté: Zuzana Láznová (za Libora Kálmána), Hana Tischerová (za Martina Moulise)

Tajemnice: lva Hájková

Program:

1) Kontrola úkolů z 3. zasedání TTS
2) Vyhodnocení setkání s občany
3) Způsob vypořádání podnětů ze setkání s občany
4) Pracovní skupiny - návrhy členů
5) Různé

bod 1) 
Úkoly z 3. zasedání TTS 15. 10.2015.

Úkol: Odbor dopravy doplní zástupce na termíny setkání s občany.
Výsledek: Zástupce z Odboru dopravy se neúčastnil, pouze na prvním setkání přítomna paní
Tischerová (odd. bezmotorové dopravy).

Úkol: OSMA21 ve spolupráci s odbory zajistí potřebná analytická data pro zpracovatele
SPUR.
Výsledek: V řešení, spol. PROCES telefonicky oslovuje některé odbory k upřesnění
analytických dat.

Úkol: OSMA21 ve spolupráci s webmasterem zajistí převod dat ze stránek menimeprahu8.cz
na stránky MČ.
Výsledek: V řešení, OSMA21 čeká na rozhodnutí příslušných radních.

Úkol: TTS bude připomínkovat návrhy na pracovní skupiny s doporučením konkrétních osob
do 15.11.
Výsledek: Není splněno, v průběhu prosince osloví OSMA21 vedoucí příslušných odborů,
aby se vyjádřili k návrhu složení čtyř pracovních skupin a navrhli zástupce za jejich odbor.
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bod 2)
Vyhodnocení setkání s občany

1. Hájková prezentovala výsledky ze 7 setkání s občany (počet návštěvníků, počet podnětů,
převažující podněty) a předběžné výsledky z Dotazníku spokojenosti veřejnosti. Kompletní
výsledky budou součástí analytické části, která bude předána TTS nejpozději v polovině ledna
2016.

Vyhodnocení setkání s občany členy TTS:
H. Tischerová - Dotazník spokojenosti veřejnosti měl malé písmo, proto byl obtížnější
k vyplnění pro starší generaci.

1. Eliáš - ke stolu s oblastí majetku chodilo málo lidí, občané měli i pozitivní podněty.

P. Vilgus - celkově přišlo dost lidí, občané hodnotili pozitivně skutečnost, že setkání se
konala v různých lokalitách a nebylo zapotřebí daleko docházet. Kladně hodnotili možnost
diskutovat přímo se zastupiteli a úředníky.

P. Roušar - od občanů jsou pozitivní reakce na způsob sběru podnětů, účast občanů mírně
předčila očekávání, formulář pro podávání podnětů je dobře sestaven k dalšímu zpracování.

J. Pondělíček - na setkání chodila spíše starší generace, přímo na místě byly vyřešeny některé
podněty ke spokojenosti občanů.

Z. Láznová - příjemná atmosféra, občané sdělovali i to, co se jim v MČ Iíbí.

1. Benetková - v oblasti školství je problém v nízké kapacitě ZŠ Lyčkovo nám.

M. Souček - v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb nebyly podněty podávány, spíše
občané diskutovali a ptali se na dostupné služby.

P. Vilgus a pan tajemník poděkovali všem, kteří se aktivně účastnili setkání s občany.

bod 3)
Způsob vypořádání podnětů ze setkání s občany

P. Roušar představil program kanban http://kb.praha8.cz/(přihlášení jako do pracovního PC),
ve kterém je možno podněty zpracovávat, komentovat a zveřejnit na webu MČ. Zároveň je
možno tento program využít k plánování. TTS bude k využívání programu vyškolen.

OSMA21 roztřídí všechny podněty na odbory s určením na operativní a strategické podněty.
Následně bude provedena kontrola s vedoucími odborů a operativní podněty předány na
odbory k řešení (během prosince 2015). Strategické podněty budou předány pracovním
skupinám, které budou vytvořeny v rámci TTS.
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bod 4)
Pracovní skupiny (PS) - návrhy členů

PS nebude jmenovat RMČ Praha 8, budou součástí TTS, kterému budou předávat výstupy.
1. Hájková představila 4 pracovní skupiny a návrh na jejich složení. Jména zástupců za
příslušné odbory zašlou členové TTS do 16. 12.2015 na email 1. Hájkové.

bod 5)
Různé

RMČ schválila členství MČ Praha 8 v NSZM ČR (http://www.nszm.cz/)

pozvánka na Konferenci NSZM dne 1. 12.2015
http://zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2291569n

Shrnutí úkolů:

Vypořádat operativní podněty ze setkání s občany, OSMA21 předá vytříděné podněty
na odbory během prosince a dle četnosti se domluví s příslušným odborem na termínu
vypořádání (výstupy pak budou uveřejněny na webu MČ).

Jména zástupců do pracovních skupin do 16. 12.2015 na email
iva.hajkova@praha8.cz

Další 21. 1. 2016 od 13 hodin v zasedací místnosti č. 2 na

MgA. Petr Vilgus, Ph.D., předseda komise

šar, ověřovatel zápisu

ová, tajemnice komise
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