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Tým pro tvorbu strategie - Společně měníme Prahu 8

Zápis Z 1. zasedání Týmu pro tvorbu strategie (TTS)

Datum: 3. září 2015

Místo a čas konání: zasedací místnost Č. 2 na Libeňském zámečku od 13:00 h. do 14:45 h.

Přítomni: Petr Vilgus, Vít Céza, Jiří Reitspies, Pavel Roušar, Iva Hájková, Michal Souček,
Daria Říčařová, Dagmar Frantíková, Martin Moulis, Jaroslava Benetková, Jiří Pondělíček

Nepřítomni: Matěj Fichtner, Jiří Eliáš, Libor Kálmán

Hosté: Lenka Víšková (za Jiřího Eliáše), Marek Raab (za Libora Kálmána)

Program:
1. Přivítání, úvod
2. Seznámení s procesem zpracování Strategického plánu udržitelného rozvoje (SPUR)
3. Harmonogram zpracování SPUR
4. Aktivity do konce roku 2015
5. Název kampaně k SPUR
6. Úkoly a závěr

bod 1)
Předseda týmu pan Petr Vilgus přivítal přítomné, sdělil důvody ke jmenování Týmu pro
tvorbu strategie (TTS) Radou MČ Praha 8 a představil pracovníky Oddělení strategického
rozvoje a agendy 21, kteří jsou koordinátory tvorby SPUR a dnešní jednání povedou.

První setkání TTS je informativní pro seznámení se způsobem tvorby SPUR.

V rámci představování členů TTS každý sdělil, jaká má očekávání od SPUR:
dát možnost občanům podílet se na participativním rozpočtu,
řešení dopravy v klidu,
definovat priority v oblasti životního prostředí,
výstavba multifunkční haly,
podklady potřebné pro získávání financí z dotací EU,
kvalitní a fungující úřad, být příkladem pro ostatní VS,
prosazení rozumných aktivit do SPUR,
zlepšení školních jídelen a obsahu školních automatů,
zlepšit kvalitu životního prostředí, zeleně, omezit nepříznivý vliv bezdomovcům,
zamezit černé skládky,
do péče MČ svěřit co nejvíce majetku,
účast příspěvkových organizací při řešení zkvalitnění oblasti zdraví,
vytvořit SPUR jako pomocný nástroj pro zkvalitňování MČ
vydržet pracovní nasazení, které tvorba SPUR ponese.
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bod 2)
Členy TTS přivítali P. Roušar a I. Hájková a seznámili všechny s těmito základními
informacemi:
- Zpracování SPUR je součástí Deklarace o implementaci místní Agendy 21 a principů
udržitelného rozvoje, která se skládá z hlavních cílů Deklarace, Metodiky a Harmonogramu
(schváleno ZMČ Praha 8 dne ll. 3. 2015).
- Seznámili s procesem místní Agendy 21 (MA21) a principy udržitelného rozvoje, pomocí
nichž bude SPUR zpracován,
- s postupem zavádění strategického plánování v MČ Praha 8,
- se skladbou SPUR (jeho části),
- s etapami zpracování SPUR.
- Představili seznam cílových skupin pro zapojení do SPUR, který mohou členové týmu
doplnit.
- Uvedli termíny kulatých stolů s veřejností pro tvorbu SPUR,
- seznam nebližších úkolů pro TTS a jejich termínů.

bod 3)
I. Hájková detailněji probrala s TTS harmonogram zpracování SPUR (září 2015 - březen
2017, s možností ukončení již v září 2016). Informovala o vítězi transparentní veřejné
zakázky vyhlášené na zhotovitele SPUR (vítězem je PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a
regionů s.r.o.). Tento zhotovitele bude SPUR zpracovávat a spolupracovat s TTS, Komisí
MA21, Pracovními odbornými skupinami a zapojovat se do procesu MA21 (zapojování
veřejnosti do tvorby SPUR). Zakázka byla vysoutěžena za 363 000 Kč i s DPH.

bod 4)
TTS diskutoval návrh harmonogramu nejbližších aktivit:

2. setkání Týmu pro tvorbu strategie (TTS) - 24. září od 13 do 15 hodin
seznámení se zpracovatelem

Oslovení cílových skupin k zapojení (dopisem 2. - 3. týden v září
p. Vilguse + přihlašovací formulář)

Článek v měsíčníku Osmička (termíny setkání do 20. září 2015
s občany, průběh sociologických šetření)

Sociologické šetření mezi občany (telefonické 2. polovina října
dotazování mezi min. 900 respondenty)
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Sociologickéšetření mezi podnikateli a lékaři
(70/30)

2. polovina října - listopad

On-line dotazník na webu MČ 2. polovina října - listopad

Pořádání 6 kulatých stolů s veřejností (Karlín,
Libeň, Kobylisy V + Střížkov, Kobylisy Z,
Bohnice+ Troja, Čimice

Pořádáníkulatých stolů s cílovými skupinami

od 14. října do 9. listopadu

říjen - listopad

Sestavení4 - 5 odborných pracovních skupin
(jmenováni Radou MČ Praha 8)

říjen- listopad
zahájení prací leden - březen 2016

Pomoc při rozesílání pozvánek cílovým
skupinám a občanům

září - listopad
průběžně

průběžněMedializace, tiskové zprávy, web, vyvěšení
plakátů, Facebook, polepení laviček, SMS
kanál...

TTS byly představeny termíny a místa pro pořádání kulatých stolů pro veřejnost z důvodu
zjištění podnětů od občanů, které vnímají pro zkvalitnění života v MČ Praha 8.
Byla požádána paní Benetková a p. tajemník o součinnost při zajištění prostor v základních
školách.
TTS byl požádán o součinnost odborů při organizačním zajištění kulatých stolů a o účast tzv.
"odborných garantů" (zástupci odborů). Setkání se budou konat vždy od 18 do 20 hodin.
Forma vedení kulatých stolů bude pomocí tzv. "hnízd" zaměřených vždy na nějakou oblast
(doprava, životní prostředí, kultura, školství atd.). TTS byl seznámen se způsobem vedení
těchto setkání s občany a požádán o pomoc při distribuci pozvánek.

Termíny kulatých stolů s občany:
14.10. Karlín (ZŠ Lyčkovo nám. x DDM Karlínské Spektrum)
19.10. Čimice (ZŠ Libčická)
21.10. Kobylisy V + Střížkov (KD Ládví x ZŠ Burešova)
2.11. Kobylisy Z (ZŠ Hovorčovická)
4.11. Bohnice + Troja (KD Krakov x ZŠ Ústavní)
9.11. Libeň (ZŠ B. Hrabala x ZŠ Na Korábě)

bod 5)

TTS tvořil pomocí brainstormingu slogan, kterým bude SPUR mediálně prezentován
(srovnáno dle počtu získaných bodů):
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1. Společně měníme Prahu 8 (6 hlasů)
2. Spolu do budoucna (5 hlasů)
3. 8 lépe (4 hlasy)
4. Spolurozhodujeme o Praze 8 (2 hlasy)
5. Prahu 8 v roce 2016 (1 hlas)
6. Zapoje se, občane (1 hlas)
7. Zlepšeme Prahu 8 (1 hlas)
8. Řid'mě Prahu 8 lépe (O hlasů)
9. Lepší život na Praze 8 (O hlasů)
10. Změníme život na Praze 8 (O hlasů)

V současné době občané naleznou informace o SPUR na adrese www.praha8.cz/strategie , o
místní Agendě na adrese www.praha8.cz/ma2l

bod 6)

Úkoly:
• Zajištění prostor pro konání kulatých stolů s občany

Termín do 19.9.2015 - p. tajemník,pí Hájková, pí Benetková

• Zaslání emailu s průvodním dopisem místostarosty Petra Vilguse ke zjištění zájmu o
zapojení se do procesu tvorby SPUR cílových skupinám. Podklady předá členům TTS
1. Hájková.
Termín: do 18. 9. 2015 - všichni členové TTS

• Zajistit účast 2 zástupců odborů na kulatých stolech s občany (termíny uvedeny v bodě
4). Jmenovitý seznam předložit na 2. zasedání TTS.
Termín: do 24.9.2015 - všichni členové TTS

TS e koná 24. 9. 2015 od 13 do 15 hodin v zasedací místnosti Č. 2 na
, kterého se bude účastnit externí zpracovatel PROCES - pro rozvoj obcí

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