
Tým pro tvorbu strategie - Měníme Prahu 8

Zápis z 3. zasedání Týmu pro tvorbu strategie (TTS)

Datum: 15. října 2015

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

Přítomni (řazeno abecedně): Jaroslava Benetková, Vít Céza, Jiří Eliáš, Dagmar Frantíková,
Pavel Roušar, Michal Souček, Petr Vilgus

Omluveni: Libor Kálmán, Martin Moulis, Jiří Pondělíček, Jiří Reitspies, Daria Říčařová

Nepřítomni: Matěj Fichtner

Hosté: Tomáš Beneš (za Jiřího Pondělíčka), Ján Kaščák (za Dariu Říčařovou), Hana
Tischerová (za Martina Moulise)

Tajemnice: Iva Hájková

Program:
1) Kontrola úkolů ze zasedání 24.9.
2) Současný stav zpracování SPUR
3) Rizika projektu
4) Web Měníme Prahu 8
5) Série setkání s občany
6) Pracovní skupiny
7) Různé

bod 1) 

Úkoly zjednání TTS dne 24.9.
a) Na adrese www.menimeprahu8.cz byly do 30. 9. k připomínkování dokumenty:

Dotazník spokojenosti VEŘEJNOSTI
Dotazník pro průzkum PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ
náplň a forma webových stránek www.menimeprahu8.cz

b) do 5. 10. měly odbory úřadu doplnit jména zástupců, kteří se budou účastnit setkání
s občany (člen + náhradník) - dosud nevyplnil Odbor dopravy. 

c) do 12. 10.

k připomínkování dokument "Projektový plán"
k doplnění návrh členů do Pracovních skupin SPUR - zatím neni podán žádný návrh. 
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bod 2)

INFORMACE od zpracovatele SPUR, spol. PROCES:
Dotazník spokojenosti VEŘEJNOSTI.

Vyplněno zatím 207 z 900 plánovaných - spol. PROCES zahájila dotazování v ulicích
v minulém víkendu, tento víkend bude pokračovat. Občané mohou vyplňovat dotazník i přes
webové stránky a na 7 setkáních pořádaných pro sběr podnětů.

Dotazník pro průzkum PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ (podnikatelé a lékaři).

Vyplněno zatím 10 z plánovaných 100. Spol. PROCES oslovila podnikatele a lékaře emailem
k vyplnění dotazníku, následně je budou telefonicky kontaktovat. Dotazník je možno vyplnit i
přes webové stránky.

Možnost podat přes web PODNĚTY.

Přes webové stránky podáno zatím 14 podnětů.

INFORMACE OSMA21:

Projektový plán

Spol. Proces předložila v souladu se Smlouvou o dílo Projektový plán a nyní je předkládán ke
schválení Radě MČ Praha 8. Po schválení bude uskutečněna první platba ve výši 60500 Kč
s DPH za splnění první aktivity ze tří (další je analytická část a poslední je celkové zpracování
SPUR).

Analytická data

Podklady zatím předal Odbor školství, Odbor správy majetku, Odbor sociálních věcí. Je
potřeba vyplnit kontaktní osoby ZDE, které osloví přímo spol. PROCES ohledně zajištění
potřebných dat do analytické části SPUR.

bod 3)
Rizika projektu
Spol. PROCES navrhla možná rizika projektu tvorby SPUR, se kterými TTS souhlasí. Po
dobu zpracování SPUR bude dbáno na předcházení vzniku daných rizik, popřípadě budou
s TTS řešena opatření u nově vzniklých rizik. Podle pana Cézy je důležitější zabývat se
vlastním zpracováním a udržet "administrativu" projektu na rozumné úrovni. Pan Roušar
souhlasil a jeho návrh podpořil, pouze na vysvětlil, že zpracování rizikové analýzy bylo
součástí výběrového řízení a bylo nutné tuto kapitolu zařadit a připomínkovat.
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bod 4)

Pan Vilgus informovalo budoucím přesměrování webového portálu www.menimeprahu8.cz
na www.praha8.cz/menimeprahu8 (zatím není funkční).

bod 5)

Setkání s občany začínají v pondělí 19. 10., školení k jejich organizaci proběhne dnes od 14
do 15 hodin.
Co bylo učiněno pro medializaci setkání od OSMA21:

rozneseny plakáty po MČ (prodejny, ZUŠ, knihovny, Kulturní domy, Zdravotnická a
sociální zařízení, divadlo Hackera, DDM, některým členům Komise MA21
k roznosu...) - 5000 ks
zaslány emaily 300 organizacím, 80 předsedům bytových družstev
předány plakáty do všech základních škol prostřednictvím Odboru školství - 7200 ks
výlep na 30 laviček po MČ
rozdávání plakátů na úřadu prostřednictvím některých odborů a informační kanceláře
- 2000 ks
využití SMS kanálu ve spolupráci s tiskovou mluvčí, první zpráva odeslána dnes
odpoledne s pozváním na 19. a 21. 10., pak vždy ve čtvrtek před konáním dalších
info na web MČ ve spolupráci s Tomášem Vlkem
facebook MČ ve spolupráci s tiskovou mluvčí

TTS se vyjádřil k formuláři pro podávání podnětů občany:

seskupit témata do oblastí A - D dle názvů stanovišť na setkání s občany
v ekonomické oblasti vyřadit opakující se témata

bod 6)

Pracovní skupiny - činnost leden až březen 2016

Členové 4 pracovních skupin budou jmenování Radou MČ Praha 8 do konce tohoto roku.
V nich budou zastoupeni politici, odbory úřadu, komise RMČ, odborná veřejnost, různé
organizace a společnosti. V průběhu ledna až března 2016 se sejdou cca 4x a budou tvořit
cíle oblastí SPUR, jednotlivá opatření k naplnění cílů, indikátory ke sledování naplňování
cílů.

Členové TTS byli požádáni o doporučení zástupců organizací, odborů, komisí ... v pracovních
skupinách - seznam navrhla spol. PROCES, připomínkovala již Komise MA21.
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Odkaz ZDE:

Po připomínkování TTS budou osloveni již jednotliví zástupci, v listopadové Osmičce vyjde
výzva k zapojení do pracovních skupiny s termínem do 15. ll. RMČ bude 2.12. (materiál do
25.11.) členy pracovních skupin schvalovat.

bod 8)

Shrnutí úkolů:

Odbor dopravy doplní zástupce na termíny setkání s občany.
OSMA21 ve spolupráci s odbory zajistí potřebná analytická data pro zpracovatele
SPUR.
OSMA21 ve spolupráci s webmasterem zajistí převod dat ze stránek menimeprahu8.cz
na stránky MČ.
TTS bude připomínkovat návrhy na pracovní skupiny s doporučením konkrétních
osob do 15.11.

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

f~;2~ 
........................................ 
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