
Tým pro tvorbu strategie - Měníme Prahu 8

Zápis z 6. zasedání Týmu pro tvorbu strategie (TTS)

Datum: 17. března 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, Jiří Eliáš, Jana Králová, Jiří
Reitspies, Pavel Roušar, Daria Říčařová, Michal Souček, Petr Vilgus

Omluveni: Libor Kálmán, lva Hájková, Vít Céza, Martin Moulis

Nepřítomni: Matěj Fichtner

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

Tajemník: Pavel Roušar v zastoupení

Program:

1) Kontrola úkolů ze zasedání TTS 11.2.2016
2) Schválení Analytické části SPUR
3) Schválení VIZE
4) Úkoly
5) Různé

Jednání vedl předseda komise Petr Vilgus.

bod 1) Kontrola úkolů

a) Odbor dopravy zaslal zpracované podněty 22. Února - SPLNĚNO
Odbor územního rozvoje naplánoval schůzku na rPR Praha ke koordinaci připomínek
k územnímu rozvoji, ÚKOL TRVÁ

b) Projednání AČ SPUR proběhlo 22. února v pořádku, SPLNĚNO

c) Vypořádání všech podnětů od občanů. Dle dohody bude tabulka na webu
aktualizována kvartálně do přechodu na elektronickou verzi evidence podnětů, ÚKOL TRVÁ

d) Oddělení strategického rozvoje a MA21 zveřejnilo tabulku podnětů od občanů na
webových stránkách, SPLNĚNO

e) Program Kanboard pro správu podnětů a projektů byl pro obavy z bezpečnosti (dle
sdělení rCT) pro externí přístup (občané a externí spolupracovníci) zpřístupněn s vlastní
správou hesel a přístupů mimo vnitřní síť úřadu. Aktuálně probíhá testování, pro uživatele
bude zprovozněno příští týden. V tomto týdnu také budete kontaktováni, jakým způsobem se
zaregistrujete pro zkušební provoz. ÚKOL TRVÁ

bod 2) Schválení Analytické části SPUR

Stránka 1 z 3



Tým pro tvorbu strategie - Měníme Prahu 8

Analytická část byla již členy TTS a pracovních skupin v minulosti připomínkována, následně
byla takto aktualizovaná verze projednána s veřejností v KD Ládví dne 22. února 2016.

Do 10. března byla vyvěšena na webových stránkách pro elektronické připomínkování. Úřad
ani zpracovatel neobdržel žádné podstatné relevantní připomínky k analytické části, bylo
zodpovězeno několik dotazů a byly přijaty některé podněty občanů, které však již byly
obsaženy v seznamu připomínek (některé z nich již byly zahrnuty do návrhu opatření a cílů
SPUR). Došlo pouze k nepatrným úpravám dokumentu.

Hlasování č. 1:

"Komise TTS schvaluje Analytickou část Praha 8 jako součást Strategického plánu
udržitelného rozvoje MČ Praha 8pro období 2017 - 2026"

PRO: 9
PROTI: O 
ZDRŽEL SE: 2 (zástupci bez hlasovacích práv)

bod 3) schválení VIZE a globálního cíle

Byly představeny pracovní návrhy vize a globálního cíle:

1. Živá a pestrá Osmička. Atraktivní část města, vyhledávaná pro život i podnikání.
Místo jaké chceme - udržitelné, otevřené, prosperující, soudržné.

2. Živá a pestrá Osmička. Zdravá a transparentní městská část s kvalitní nabídkou
bydlení, práce, kultury, sportu a rekreace, blízko centra města s přírodním prostředím,
bezpečná pro všechny generace.

3. Živá Osmička - místo pro plnohodnotný život všech generací. Moderní a bezpečná
městská část s pěkným životním prostředím a kvalitní nabídkou bydlení, práce,
kultury, sportu a rekreace pro všechny generace.

4. Živá a pestrá Osmička. Zdravá a bezpečná městská část s kvalitním životním
prostředím a kvalitní nabídkou bydlení, práce, kultury, sportu a rekreace pro všechny
generace.

Aktuálně doplněno občany:

5. Ekologická Osmička s chráněným životním prostředím obyvatel jako místo pro
kvalitní život.

6. "SP PS" neboli S předností Prahy S • pěkná- poctivá • přívětivá- pro všechny •
praktická • pouklízená • podporující pohyb • prostorná. (nebo jiné)

Hlasování proběhlo tajně, každý přítomný účastník stanovil pořadí všech 6ti vizí, vítěz byl
určen na základě nejmenšího součtu všech jednotlivých umístění.
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Výsledek hlasování:

Návrh Č. 1 28
Návrh Č. 2 33
Návrh Č. 3 36
Návrh č. 4 24
Návrh Č. 5 45
Návrh Č. 6 44

Hlasování Č. 2, vize a globální cíl SPUR Praha 8 pro období 2017 - 2026:

Živá a pestrá Osmička. Zdravá a bezpečná městská část s kvalitním životním prostředím a
kvalitní nabídkou bydlení, práce, kultury, sportu a rekreace pro všechny generace.

bod 4) Úkoly:

a) aktivně se podílet v rámci svého odboru a kompetence radního tvorbě opatření a projektů
k naplnění cílů (práce pracovních skupin příští týden, všichni členové TTS)

b) projednat aktuální návrhy opatření a projektů se všemi členy RMČ (Zpracovatel, OSMA21,
místostarosta P. Vilgus)

bod 5) Různé

Petr Vilgus a Pavel Roušar krátce informovali o účasti Prahy 8 na Jarní škole Národní sítě
Zdravých měst v Litoměřicích (mimo jiné návštěva úložiště jaderného odpadu + informace ke
globálnímu oteplo r í)

á31.3. od 13 hodin v zasedací místnosti č. 2 na Libeňském

RNDr. Pavel Roušar, zastupující tajemnici komise

Stránka 3 z 3


