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místní Agenda 21

Zápis Z 2. zasedání Komise místní Agendy 21 (Komise MA21)

Datum: 18. listopadu 2015

Místo a čas konání: zasedací místnost v Grabově vile od 17:00 h. do 19:00 h.

Přítomni (seřazeno abecedně): Benetková Jaroslava, Cibulka Martin, Hoffmann Libor,
Jungwirth Miroslav, Kalandrová Pavlína, Korda Jan, Lexa Lukáš, Mačák Leoš, Obešlo Alena
Kateřina, Pešlová Jana, Petrus Michal, Štajncová Jitka, Štoncnerová Anna, Tischerová Hana,
Zrnek Petr

Omluveni: Bindr Marek, Fejfar Zdeněk, Hampl Otakar, Herget Jan, Chlad Luboš, Ludvík
Jan, Šimánková Jana, Roubalová Lucie, Rýgrová Alena, Vilgus Petr

Nepřítomni: Fichtner Matěj, Kopal Vladislav

Hosté: Gaberle Martin, Mimrová Markéta, Samuelová Hana

Tajemnice: Hájková Iva

Jednání vedla Iva Hájková na základě pověření předsedy komise Petra Vilguse.

Program:
1. Kontrola zápisu zjednání 30. 9. 2015
2. Vyhodnocení setkání s občany (organizace, účast, nejčastější podněty)
3. Předběžné výsledky dotazníkového šetření - spokojenost občanů se životem v MČ
4. SWOT analýzy
5. Akční plán zlepšování procesu MA21 na rok 2016 - návrhy
6. Různé

1. Kontrola zápisu z 1. jednání 30. 9. 2015

a) J. Benetková z odboru školství zajistí předání pozvánek na setkání s občany ke sběru
podnětů všem ZŠ - SPLNĚNO

b) členové byli požádáni o spolupráci při distribuci plakátů na setkání s občany ke sběru
podnětů (zasílání emailem, facebook a web organizací, roznos, vyvěšení, osobní
předání) - SPLNĚNO

Komisi bylo poděkováno za pomoc při distribuci pozvánek.

c) koncem října bude RMČ Praha 8 jmenovat další členy Komise MA21:
Policie ČR, vrchní komisař pro vnější službu mjr. Mgr. Zdeněk Fejfar,
ZŠ Lyčkovo nám., ředitel Mgr. Jan Korda,
ZŠ Ústavní, ředitel Mgr. Petr Zrnek,
Zástupce Odboru sociálních věcí ÚMČ Praha 8, Bc. Jitka Štajncová
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Beachclub Ládví, Ing. Jan Herget, Ph.D.
SPLNĚNO

d) Na webu MČ je možno připomínkovat Generel (koncepci) bezmotorové dopravy.
H. Tischerová sdělila, že je možno stále zasílat podněty ke generelu na adresu
hana.tischerova@praha8.cz .

2. Vyhodnocení setkání s občany

Komise byla seznámena s výstupy zatím z pěti setkání z celkových sedmi, s počtem občanů
(celkem 178), podanými podněty (celkem 421). Nejčastěji se vyskytují podněty v oblasti
dopravy (parkování, stav chodníků a silnic, městská hromadná doprava) a životního prostředí
(úklid chodníků, údržba zeleně, kontejnery na tříděný odpad a bioodpad).

Hodnocení setkání některými členy komise:
Pozitivně vyhodnocena pocitová mapa a organizace setkání, negativně malá účast občanů.
V rámci propagace komise doporučuje lépe označit místa v den konání a dle možností
využívat způsob osobního pozvání.

V současné době jsou podněty přepisovány a s Týmem pro tvorbu strategie 26. 11. bude řešen
způsobjejich vypořádání a zveřejnění řešení na webu MČ.

3. Předběžné výsledky dotazníkového šetření - spokojenost občanů se životem v MČ

Komisi byly prezentovány předběžné výsledky dotazníkového šetření mezi občany
realizovaného spol. PROCES (zpracovatel strategického plánu) - tazatelé vyplnili
s respondenty okolo 900 dotazníků. Celkové výsledky budou k dispozici koncem roku jako
součást analytické části strategického plánu, která bude uveřejněna k připomínkování na webu
MČ.

4. SWOT analýzy

Komise se rozdělila na čtyři skupiny pro vytvoření SWOT analýz těchto oblastí:
A. Rozvoj území, bydlení, rozvoj podnikání, veřejná správa
B. Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí
C. Školství, kultura, volný čas
D. Zdravotnictví, sociální oblast, bezpečnost

Vytvořené SWOT analýzy jsou v příloze, která je součástí zápisu.
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SWOT mohou členové komise doplňovat na sdílenémformuláři. Dále budou využity pro
analytickou část strategického plánu a pro vytvoření strategické VIZE.

5. Akční plán zlepšování procesu MA2l na rok 2016

Komise byla seznámena s návrhy pro akční plán na rok 2016:

Komunitní oblast:
• Osvětové kampaně (Den Země, Dny zdraví, Týden mobility - Zažít město jinak,

Týden udržitelného rozvoje 30.5. - 5.6.) 
• Podpora dobrovolnictví - zapojení do firemního dobrovolnictví
• Zapojení dětí a mládeže, vytvoření žákovského zastupitelstva
• Zapojení veřejnosti - pořádání veřejných projednání
• Podpora fairtrade

Strategická oblast:
• Zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje
• Sestavení dvouletého Akčního plánu s provázáním na rozpočet MČ
• Zavedení metody CAF - Společný hodnotící rámec
• Zjišťování spokojenosti občanů s prací úřadu
• Metodický pokyn pro strategické plánování a řízení
• Vzdělávání zaměstnanců ÚMČ v oblasti MA21 aUR
• Splnění Kategorie C kritérií MA21 http://ma21.cenia.cz/
• Práce s DataPlánem NSZM ČR http://www.dataplan.info/

Na dalším zasedání budou návrhy diskutovány.

6. Různé

a) RMČ Praha 8 schválila na svém zasedání 18.11.2015 vstup MČ Prahy 8 do asociace
Národní síť Zdravých měst ČR www.nszm.cz

b) Komise byla pozvána na Konferenci NSZM ČR 1.12.. Od 14 hodin vystoupí na
konferenci pan Vilgus v oblasti strategickéhoplánování.

c) ZŠ a MŠ Ústavní realizuje program Skutečně zdravá škola (kontaktní osoba Ivana
Růžičková).

d) ZŠ Lyčkovo náměstí - nabídka na bezplatné semináře pro žáky 2. stupně v oblasti
udržitelného rozvoje realizované zdarma ekologickým střediskem SEVER.
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e) P. Kalandrová pozvala na vernisáž výstavy Davida Kumermanna v divadle Pod
Palmovkou.

f) L. Mačák pozval na zajímavé akce do Tiché kavárny.

Občerstvení pro komisi (dva medovníky) zajistil pan Mačák z Tiché kavárny - velké
poděkování©!

Příští zasedání se koná 2. 12. od 17 hodin do 19 hodin v zasedací místnosti v Grabově vile
(Na Košince 1).

~~ ..~.I!~ ..
Hoffmann Libor, ověřovatel zápisu

...... "r........ .. ..
Bc. Iva Hájk vá, tajemnice komise

Příloha:
SWOT analýzy
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Oblast A Rozvoj území, bydlení, rozvoj podnikání, veřejná správa

SilNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

• Dostupnost do centra (pro jižní oblast) • Dostupnost do centra (pro severní oblast)

• Spousta zeleně • Autobusové nádraží (Ládví)

• Rokytka • Stav nábřeží

• Výhled na Prahu • Hodně sídlišť

• Karlín

• Šutka (Aqua)

PŘílEŽiTOSTI HROZBY

• Nezastavěné plochy (jižní oblast) • Nezastavěné plochy (severní oblast)

• Smíšení výstavba (domy, zelené plochy) • Voda (Rokytka)

• Revitalizace ploch • Výstavba (pozastavení) nové radnice

• Revitalizace industriálních hodnot • Méně přizpůsobiví občané (drogy)

• Využití členství v Národní síti Zdravých měst
ČR

• Stav nábřeží (Rohanské n.) - využít pro volný
čas

• Negrelliho viadukt (rekonstrukce)

• Nebytové prostory (podnikání)
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Oblast B Technická infrastruktura, doprava, životní prostředí

SilNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

• Zastoupení zeleně (severní oblast) • Negativní jevy spojené s dopravou (hluk,
• Dobrovolné úklidové akce znečištěné ovzduší)

• Rekonstrukce parků (Karlínské nám., • Špatná dopravní obslužnost severní části
Thomayerovy sady) • Autobusové nádraží na Ládví

• Cyklostezky • Špatné chodníky

• Péče o zeleň

• Zprovoznění tunelu Blanka

• Cyklostezky

PŘílEŽiTOSTI HROZBY

• Zřízení vlakových zastávek • Rozšíření Libeňského mostu

• Zahloubení Holešoviček • Městský okruh

• Zahloubené nádoby na odpad • Elektrárna Čimice

• Využití parků • Parkovací zóny

• Vyřešení křižovatky Ústecká - Maškova -
Horňátecka - Žernosecká - Klapkova

• Parkovací zóny
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Oblast C Školství, kultura, volný čas

SilNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

• Sportovní areály • Málo míst na ZŠ v Karlíně

• Investice do školských budova vybavení • Nedostatek MŠ

• Finanční podpora asistentů pedagoga • Nedostatek použitelných hřišť v Karlíně a
z rozpočtu MČ dalších volnočasových míst

• Dobře fungující Domy dětí a mládeže a jiné • Absence analýzy volnočasových potřeb
organizace (např. Sokol Skaut, Pionýr, obyvatel Prahy 8
sportovní org.) • Sdílení informačního kanálu pro neziskové

organizace z důvodu propagace akcí na webu
MČ a časopisu Osmička

PŘílEŽiTOSTI HROZBY

• Podpora inkluzivního vzdělávání (cizinci, děti • Vyčerpání kapacit míst v ZŠ, školní jídelně,

se specifickými potřebami) tělocvičny v Karlíně

• Granty do kultury a volnočasových aktivit (i • Snižující se návštěvnost kulturních akcí

se specifickými cíli v oblastech vzdělávání) • Zbourání jediného multikina Ládví

• Prohlubování spolupráce školních a
mimoškolních (volnočasových) institucí

• Analýza volnočasových potřeb obyvatel MČ

• Systém na sběr informací pro neziskové
organizace

• Větší propagace kulturních akcí

• Rozšířit nabídku kin (jednosálových)
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Oblast O Zdravotnictví, sociální oblast, bezpečnost

SilNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

• Dobrá dostupnost služeb • Lokálnícentra závadovýchosob (Palmovka,
• Rozmístěnímístních oddělení Policie Florenc, Metadonové centrum, Bohnice-
• Velké množství poskytovatelů sociálních Podhájí)

služeb • Taussigova romské "ghetto"
• Dostupnost zdravotnických zařízení linkou

MHD
• Aktivity pro seniory

PŘílEŽiTOSTI HROZBY

• Osvěta v sociální i zdravotní oblasti pro • Malá kompetence MČ v oblasti řešení
všechny věkové skupiny odstranění lokálních center závadových osob

• Využívání dotací vyhlašovaných MČ i jinými • Málo finančních prostředků na rozvoj
poskytovateli sociálních služeb z rozpočtu MČ i externích

• Výstavba sociálních bytů dotací
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