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Zápis ze 7. zasedání Týmu pro tvorbu strategie (TTS) 

Datum: 21. dubna 2016 

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

Přítomni (řazeno abecedně): Vít Céza, Pavel Roušar, Daria Říčařová, Daniel Sklenář, Petr 

Vilgus 

Omluveni: Tomáš Beneš, Jaroslava Benetková, Jiří Eliáš, Libor Kálmán, Jana Králová, 

Martin Moulis, Jiří Reitspies, Michal Souček 

Nepřítomni:  

Hosté: Zuzana Láznová za Libora Kálmána, Hana Tischerová za Martina Moulise, Jan Srba 

za Tomáše Beneše, Lenka Víšková za Jiřího Eliáše, Kryštof Polánský 

Tajemnice: Iva Hájková 

 

Program:  

1) Kontrola úkolů ze zasedání TTS 17. 3. 2016 

2) Aktuální stav Návrhové části SPUR, připomínkování,  

3) Harmonogram tvorby SPUR 

4) Veřejné fórum 

5) Úkoly 

6) Různé 

Jednání vedl předseda komise Petr Vilgus. 

Přivítání nového člena – Ing. Daniela Sklenáře 

Oznámení o ukončení členství místostarosty - PhDr. Ing. Matěje Fichtnera, MBA 

host: Ing. Kryštof Polánský z oddělení strategického rozvoje a MA21 

 

bod 1) Kontrola úkolů 

1) Vypořádání podnětů od občanů k územnímu rozvoji.  

 

Oddělení strategického rozvoje a MA21 naplánovalo schůzku na IPR Praha ke koordinaci 

vypořádání podnětů od občanů k územnímu rozvoji, dohodnut termín 30. 4. 2016 k předání 

všech podkladů ze strany MČ. ÚKOL TRVÁ 

2) Vypořádání všech podnětů od občanů.  

Dle dohody bude tabulka na webu aktualizována kvartálně do přechodu na elektronickou 

verzi evidence podnětů, tj. nejbližší aktualizace k 1. 6. 2016. ÚKOL TRVÁ 
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3) Program Kanboard není doposud zaveden z důvodu problémů se správou hesel.  

Pavel Roušar zašle všem členům TTS základní přihlašovací údaje s povinností neprodleně si 

změnit heslo. 

4) Aktivně se podílet v rámci svého odboru a kompetence radního tvorbě opatření a 

projektů k naplnění cílů.  

Bude řešeno v rámci dnešního programu. ÚKOL TRVÁ 

5) Projednat aktuální návrhy opatření a projektů se všemi členy RMČ (Zpracovatel 

SPUR, OSMA21, místostarosta P. Vilgus).  

Bude řešeno v rámci dnešního programu. ÚKOL TRVÁ 

bod 2) Aktuální stav Návrhové části SPUR, připomínkování 

Pavel Roušar seznámil TTS s aktuálním stavem. 

Pracovní skupiny pro tvorbu SPUR zpracovali strukturu cílů a opatření včetně návrhů 

projektů, kterými by se měly cíle a opatření realizovat. Pracovní skupiny ukončily svojí 

činnost 13. 4. v rámci čtyř setkání. 

Celkem se jedná o cca 180 projektů, které jsou v současné době popsány třemi položkami – 

názvem, krátkým popisem a kategorií, zda bude začleněn do Akčního plánu nebo do 

Zásobníku projektů.  

V Akčním plánu budou projekty dále rozpracovávány a propojeny s rozpočtem – tedy budou 

mít zajištěné financování.  

Zásobník projektů bude obsahovat další položky, jako jsou projekty navázané na plnění 

Programového prohlášení rady nebo další podněty občanů atp.  

Role členů TTS je nyní tyto projekty projednat a schválit k předložení členům RMČ, kteří 

poskytnou důležitou zpětnou vazbu ke zpracované návrhové části. 

Úkol pro TTS: připomínkovat pracovní verzi návrhové části do 28. dubna formou 

revizí. 

bod 3) Harmonogram tvorby SPUR 

Termíny několika následujících etap tvorby SPUR: 

1. Připomínkování návrhové části SPUR členy TTS – jedná se o připomínky struktury 

a cílů, názvů projektů, jejich popisů a rozčlenění na Akční plány a zásobník projektů. 

Pomocí revizí ve Wordu, všechny dokumenty ze všech 4 pracovních skupin. 
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Termín: 28. dubna 2016 

Zajišťuje: všichni členové TTS a příslušné odbory (po dohodě s panem tajemníkem i 

ostatní, nemají-li zástupce v TTS) 

 

2. Rozčlenění návrhové části na dvě kapitoly  

 Struktura cílů a opatření 

 Zásobník projektů a jejich vazba na cíle a opatření SPUR P8, SPUR HMP, 

Programové prohlášení RMČ, Rozpočet 2016+ 

Termín: 30. dubna2016 

Zajišťuje: OSMA21 

3. Připomínkování Zásobníku projektů se všemi vazbami členy TTS – příprava 

pracovní verze pro členy RMČ P8.  

 

Termín: 10. května 2016 

Zajišťuje: všichni členové TTS a příslušné odbory (po dohodě s panem tajemníkem i 

ostatní, nemají-li zástupce v TTS) 

 

4. Zapracované připomínky členů RMČ, představení pracovní verze návrhové části 

veřejnosti – představení pracovní verze návrhové části SPUR P8 na Veřejném fóru, 

konaného dne 25. května 2016 v KD Ládví. 

 

Termín: 25. května 2016 

Zajišťuje: OSMA21 

 

5. Vyhodnocení podnětů z Veřejného fóra, finální úpravy návrhové části SPUR P8 – 

zařadí se podněty občanů, které budou vyhodnoceny jako oprávněné k zařazení do 

zásobníků projektu. 

 

Termín: 31.5 2016 
Zajišťuje: OSMA21 

 

bod 4) Veřejné fórum 

Iva Hájková seznámila TTS s náplní a cílem veřejného fóra. 

První  Veřejné fórum v MČ, se koná 25.5. od 18 do 20 hodin v KD Ládví. Hlídání dětí je 

zajištěno Osmičkou pro rodinu. 

Úkol: zajistit účast alespoň jednoho zástupce odborů zastoupených v TTS 

Termín: do 30. dubna 2016 zaslat emailem pí Hájkové 

Zajišťuje: členové TTS 
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bod 5) Úkoly 

1. Připomínkovat pracovní verzi návrhové části do 28. dubna formou revizí - TTS 

2. Rozčlenění návrhové části na dvě kapitoly do 30. dubna – OSMA21 

3. Připomínkování Zásobníku projektů se všemi vazbami do 10. května – TTS 

4. Zajistit účast na veřejném fóru 25. 5. do 30. dubna - TTS 

bod 6) Různé  

Žádné podněty nebyly podány. 

Další setkání TTS se koná 5. května od 13 hodin v zasedací místnosti č. 2 na Libeňském 

zámečku 

 

MgA. Petr Vilgus, Ph.D., v.r. 

předseda komise  

 

Bc. Iva Hájková, v.r. 

tajemnice komise 


