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Tým pro tvorbu strategie - Měníme Prahu 8

Zápis z 5. zasedání Týmu pro tvorbu strategie (TTS)

Datum: 11. února 2016

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

Přítomni (řazeno abecedně): Tomáš Beneš, Jaroslava Benetková, Vít Céza, Jiří Eliáš, Libor
Kálmán, Jana Králová, Pavel Roušar, Daria Říčařová, Michal Souček

Omluveni: Martin Moulis, Jiří Reitspies, Petr Vilgus

Nepřítomni: Matěj Fichtner

Hosté: Hana Tischerová (za Martina Moulise)

Tajemnice: Iva Hájková "

Program:

1) Kontrola úkolů ze zasedání TTS 26. 11.
2) Vypořádání podnětů občanů
3) Veřejné projednání analytické části
4) Úkoly
5) Různé

Jednání vedl Pavel Roušar na základě pověření Petra Vilguse.

bod 1) Kontrola úkolů

• Pracovní skupiny SPUR zahájily činnost 10.2. - SPLNĚNO
• Data pro analytickou část dodána, je zpracována verze k připomínkování - SPLNĚNO

bod 2) Vypořádání podnětů občanů ze 7 setkání

Na základě emailu pana tajemníka ze dne 7. ledna měly příslušné odbory dodat komentáře
k jednotlivým podnětům od občanů do 31. ledna na oddělení strategického rozvoje a MA21.
Nedodal Odbor dopravy a Odbor územního rozvoje a výstavby.

Tým se domluvil na zveřejnění všech podnětů od občanů s komentáři na webu MČ dne 1.
března 2016 vždy se čtvrtletní aktualizací (zajistí oddělení strategického rozvoje MA21).

Další postup vypořádání podnětů:

a) pokud je uvedeno, že vypořádání spadá na jiný odbor, OSMA21 předá na příslušný odbor,
b) pokud je uvedeno, že podnět řeší jiný orgán, je nutno do komentáře dopsat stav řešení,
c) všechny podněty vypořádat nejpozději do 26.2.,
d) v březnu budou vyvěšeny na web a zaslány občanům na jejich emaily,
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e) pokud je uvedeno "zařazení do pracovních skupin SPUR", budou předány pracovním
skupinám,

f) čtvrtletní aktualizace způsobu řešení podnětů.

bod 3) Veřejné projednání analytické části

22. 2. od 18 hodin v KD Ládví - členové TTS byli požádáni o účast a o zajištění organizační
pomoci,

Pozvánky zaslány všem zastupitelům, komisích, spolkům, odborům úřadu, občanům na
emaily, družstvům vlastníků BI. Pozvánky umístěny do škol zřizovaných MČ, vývěsek a
odborů MČ a do dalších 15 organizací.

TTS byl seznámen s cílem a programem veřejného projednání.

bod 4) Úkoly:

a) Odbor dopravy a Odbor územního rozvoje a výstavby doplní komentáře do tabulky
podnětů a zašle na email pavel.rousar@praha8.cz .

Termín: 19. února 2016

b) Účast členů TTS na veřejném projednání analytické části SPUR.

Termín: 22. února 2016

c) Vypořádání všech podnětů od občanů.

Termín: 24. února 2016

d) Oddělení strategického rozvoje a MA21 zajistí zveřejnění tabulky podnětů od občanů
s komentářem.

Termín: 1. března 2016

e) Zprovoznění programu Kanboard pro externí přístup ke zpracování podnětů od občanů -
zajištění tajemníkem úřadu u IT oddělení.

Termín: 1. března 2016

bod 5) Různé

• TTS byl informován o zahájení činnosti čtyř odborných pracovních skupin (PS) 10.2.,
které se na setkání vyjadřovali ke SWOT analýzám a vizi SPUR. Zároveň PS zaslali
zpracovateli připomínky k pracovní verzi analytické části SPUR.
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• Z jednání PS vyplynulo, že by bylo vhodné delegovat do pracovní skupiny týkající se
rozvoje území zástupce Odboru územního rozvoje a výstavby, oddělení architekta
MČ.

• Oddělení strategického rozvoje a MA21 doporučuje předsedovi TTS zvážit účast
zástupce Odboru územního rozvoje a výstavby, oddělení architekta MČ, v TTS.

• Oddělení strategického rozvoje a MA21 žádá tajemníka úřadu o intervenci u IT
oddělení ke zprovoznění programu Kanboard pro externí přístup ke zpracování
podnětů od občanů.

• Nutná účast vedoucího Odboru dopravy na zasedáních TTS, který je jmenován členem
TTS Radou MČ Praha 8 v srpnu 2015.

Další setkání TTS se koná17.3. od 13 hodin v zasedací místnosti č. 2 na Libeňském
zámečku
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