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PREAMBULE 

 

Předkládaný Plán zlepšování v rámci programu „Praha 10 – Zdravá městská část a místní Agenda 21“ 
pro rok 2020 vychází z výsledků Plánu zlepšování pro rok 2019, který se podařilo zcela naplnit. Jeho 
cílem je definice krátkodobých cílů rozvoje MČ Praha 10 v tomto kalendářním roce v komplexním 
dokumentu, což umožní průběžně sledovat jejich naplňování a v závěru roku i jejich vyhodnocení. 

V roce 2019 se MČ Praha 10 posunula v rámci plnění Kritérií MA21 z kategorie Zájemci do kategorie 
C, tedy došlo během jednoho kalendářního roku k posunu o dvě kategorie najednou. Současně byla 
schválena Analytická část Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-
2030. 

Také letos je tento dokument primárně rozdělen na dvě části: 1) Program "Praha 10 - Zdravá městská 
část a místní Agenda 21" a 2) Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020-
2030. Celkově stanovuje pro letošní rok několik jasně definovaných cílů. 

Jednak je snahou vedení MČ Praha 10 obhájit kategorii C v rámci plnění Kritérií MA21, uskutečnit 5. 
ročník projektu Moje stopa, participativního rozpočtu MČ Praha 10 podle nových pravidel, nově 
zapojit do rozhodování na MČ mladé lidi prostřednictví Žákovského zastupitelstva a v neposlední 
řadě také zahájení příprav na budoucí postup do kategorie B v rámci metody místní Agenda 21. 

Cílem Oddělení strategického rozvoje a participace je zejména zavedení strategického řízení v 
návaznosti na schválený Strategický plán, zavedení projektového řízení, participativní setkání k 
různým tématům dle určení radních a také tvorba Akčního plánu 2020, 2021. 
 
Tento Plán zlepšování plní úlohu jednoletého strategického dokumentu v rámci programu „Praha 10 
– Zdravá městská část a místní Agenda 21“. Kýženým cílem do budoucna však je jeho zakomponování 
do již zmíněných Akčních plánů za účelem dosažení větší efektivity řízení i pouhé přehlednosti 
strategických dokumentů. 

 
 
V Praze 10 dne 5. února 2020 
 

 

   Renata Chmelová     Mgr. Martin Bahenský 
starostka MČ Praha 10,            koordinátor programu "Praha 10 -  

 politická garantka programu "Praha 10 -  Zdravá městská část a místní Agenda 21" 
Zdravá městská část a místní Agenda 21" 
 
 

Bc. Iva Hájková 
vedoucí Oddělení strategického 
         rozvoje a participace 
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1. ČÁST 

PROGRAM “PRAHA 10 – ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST 

A MÍSTNÍ AGENDA 21“ 

 

 Opatření Realizace Odpovědnost Spolupráce Indikátor splnění 

1 Obhájení 
kategorie C 
metody MA21 

plnění Kritérií 
MA21 pro rok 
2020 

koordinátor 
MA21 

starostka 

oddělení 
strategického 
rozvoje a 
participace 
 
koordinátorka pro 
sousedské aktivity 
 
koordinátorka 
projektu Moje 
stopa 
 
tiskové oddělení 
 
odbory ÚMČ 

obhájení 
kategorie C i pro 
rok 2021 

2 5. ročník projektu 
Moje stopa, 
participativního 
rozpočtu MČ 
Praha 10 

realizace 5. 
ročníku projektu 
Moje stopa 

koordinátorka 
projektu Moje 
stopa 
 
radní pro finance, 
rozpočet, dotace, 
participativní 
rozpočet 

Odbor životního 
prostředí, 
dopravy a rozvoje 
 
oddělení 
strategického 
rozvoje a 
participace 
 
koordinátor 
MA21 
 
koordinátorka pro 
sousedské aktivity 
 
tiskové oddělení 

vyhlášení 
výsledků 5. 
ročníku 

3 Založení 
Žákovského 
zastupitelstva 

příprava ustavení 
Žákovského 
zastupitelstva 

koordinátorka pro 
sousedské aktivity 
 
místostarosta pro 
školství, kulturu a 
sousedské vztahy 

koordinátor 
MA21 
 
oddělení 
strategického 
rozvoje a 
participace 
 

ustavení 
Žákovského 
zastupitelstva 
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koordinátorka 
projektu Moje 
stopa 
 
tiskové oddělení 
 
odbor školství 
 
Dům dětí a 
mládeže Praha 10 
- Dům UM 

4 Zahájení příprav 
na postup do 
kategorie B 
metody MA21 

plnění Kritérií 
MA21 pro rok 
2020 

koordinátor 
MA21 

starostka 

oddělení 
strategického 
rozvoje a 
participace 
 
koordinátorka pro 
sousedské aktivity 
 
koordinátorka 
projektu Moje 
stopa 
 
tiskové oddělení 
 
odbory ÚMČ 

min. 1 audit 
udržitelného 
rozvoje 
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2. ČÁST 

“STRATEGICKÝ PLÁN UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MČ PRAHA 10 PRO OBDOBÍ 
2020-2030” 

 

 Opatření Realizace Indikátor splnění Odpovědnost Spolupráce 

1 Zavedení 
strategického 
řízení 
v návaznosti na 
schválený 
„Strategický plán 
udržitelného 
rozvoje pro 
období 2020 – 
2030“ 
 

stanovení rizik a 
jejich řízení 

počet rizik starostka 
 
oddělení 
strategického 
rozvoje a 
participace 
 
Kancelář starostky 

tajemník/tajemnice 
 
manažer kvality 
 
interní audit 

návazná úprava 
vnitřních směrnic, 
instrukcí a mapy 
procesů 

počet upravených 
nebo nově 
vytvořených 
směrnic a instrukcí 

stanovení rolí a 
odpovědností 

tabulka rolí a 
odpovědností ANO 
x NE 

2 Zavedení 
projektového 
řízení 

vytvoření 
Seznamu 
projektů a jejich 
provázanost se 
strategickými 
cíli, 
odpovědností, 
náročností 
časovou, 
finanční a 
lidskou 

seznam projektů 
je schválen RMČ 
 

starostka 
 
oddělení 
strategického 
rozvoje a 
participace 
 
Kancelář 
starostky 

tajemník/tajemnice 
 
Odborná skupina a 
pro strategii 
 
odbory ÚMČ Praha 
10 
 
radní MČ 
 
komise RMČ 
 
výbory ZMČ 
 

vyškolení 
pracovníků 
úřadu pro práci 
se SW Kanban 

příslušní 
zaměstnanci jsou 
vyškoleni pro 
práci v SW 
Kanban 

nastavení řízení 
projektů 

směrnice 
k projektovému 
řízení 
 

monitoring a 
evaluace 

Počet projektů 
 

3 Participativní 
setkání k různým 
tématům dle 
určení radních 

průběžné 
zapojování 
veřejnosti do 
tematických 

počet veřejných 
setkání / počet 
účastníků 

starostka 
 
oddělení 
strategického 

radní MČ 
 
Odborná skupina 
a pro strategii 
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oblastí rozvoje a 
participace 
 
Kancelář 
starostky 

 
odbory ÚMČ 
Praha 10 

využití různých 
participačních 
metod (veřejná 
projednávání, 
kulaté stoly, 
ankety, 
dotazníky, 
strategie tour 
atd.) 

počet využitých 
metod 
 

4 Tvorba Akčního 
plánu 2020, 
2021 

sestavit Akční 
plán v návaznosti 
na rozpočet 
2020 

Akční plán 2020 
schválen RMČ 
Praha 10 
 

radní pro 
finance, 
rozpočet, 
dotace, 
participativní 
rozpočet 
  
oddělení 
strategického 
rozvoje a 
participace 
 
Kancelář 
starostky 

tajemník/tajemnice 
 
odbory ÚMČ 
Praha 10 
 
radní MČ 
 
komise RMČ 
 
výbory ZMČ 

připravit Akční 
plán souběžně 
s přípravou 
rozpočtu na 
2021 

Akční plán 2021 
vytvořen 
 

Akční plán 
zařadit do 
Kanbanu pro 
projektové řízení 

Akční plán 2020 
zařazen do 
projektového 
řízení 
 

průběžně 
informovat RMČ 
o realizaci 

usnesení RMČ  

 


