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1 Úvod
Akční plán na rok 2017 naplňující Strategický plán rozvoje MČ Praha 3 schválilo zastupitelstvo MČ
Praha 3 při svém zasedání dne 20. 12. 2016 usnesením č. 249.
Akční plán vychází ze Strategického plánu rozvoje městské části Praha 3, který představuje základní
orientaci rozvoje MČ v období 2014 – 2020. Akční plán obsahuje přehled akcí – projektových
záměrů, které chce MČ Praha 3 v průběhu roku 2017 realizovat a které jsou navázány na rozvojové
aktivity Strategického plánu rozvoje. Jejich prostřednictvím chce MČ Praha 3 naplňovat svou vizi
rozvoje, strategické cíle a programové úkoly.
Úspěšný proces strategického plánování vyžaduje průběžné vyhodnocování plnění. Tedy porovnání
skutečného stavu s plánem, čeho mělo být dosaženo. Je tak možné včas zaznamenat případné
problémy a přijmout potřebná opatření. Proto by takové hodnocení mělo probíhat nejméně jednou
za půl roku. Při jednoletých akčních plánech se pro půlroční interval hodnocení rozhodla i MČ
Praha 3. Proto ke konci června 2017 proběhlo průběžné posouzení plnění Akčního plánu 2017 a
ke dni 31. 12. 2017 bylo provedeno vyhodnocení akčního plánu po dokončeném roce.

2 Proces vyhodnocení plnění Akčního plánu na rok 2017
Akční plán na rok 2017 obsahoval 55 projektových záměrů. V průběhu ledna a února 2018 byly
zrevidovány všechny projektové záměry ve spolupráci s vedoucími jednotlivých odborů. Ke
každému projektovému záměru byl uveden komentář o aktuálním stavu.
Jednolité projektové záměry byly zařazeny do kategorií dle jejich stavu plnění.
míra plnění
splněno

popis
Přiřazeno akcím, které měly charakter jednorázového plnění a byly v době
hodnocení dokončeny (splněny).

plněno pravidelně

Toto hodnocení bylo přiřazeno akcím, jež nemají jednorázový charakter, ale jejichž
realizace probíhá opakovaně (každoročně).

plněno průběžně

Stejně jako v předchozím případě bylo toto hodnocení přiřazeno akcím, jež nemají
jednorázový charakter. Průběžné plnění značí postupné naplňování cíle opatření
s ohledem na rozsah akce (rekonstrukce různých objektů, výstavba apod.) nebo vnější
okolnosti (např. finanční náročnost).

plněno
splněno částečně
neplněno

Hodnocení přiřazeno akcím, jejichž realizace byla započata, ale nebyla v rámci
sledovaného období dokončena.
Toto označení mají akce, jejichž cíl byl splněn pouze v omezené míře.
Hodnocení akcí, jejichž cíl nebyl naplněn.
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3 Přehled plnění aktivit - Akční plán na rok 2017 hodnocení k 31. 12. 2017.
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OBNP

30 (hospodaření s

Předkládá

Název záměru

Gregor
Obecní bytový fond

byty)
Vítkovská

OBNP

31 (hospodaření s
nebyty)

OD

Vítkovská

33 (doprava)

Vítkovská

OD

34 (doprava)

OD

35 (doprava)

OD

Vítkovská

Vítkovská

71 (doprava)

Program rozvoje fondu nebytových
prostor

Analýza dopravně bezpečnostního stavu
před vybranými ZŠ a MŠ

Úprava přechodů pro chodce v křižovatce
Jeseniova x Tovačovského a Jeseniova x
Koldínova

Zavedení autobusové dopravy mezi
dolním Žizkovem a Jiřího z Poděbrad

Úprava přechodů pro chodce v křižovatce
Ondříčkova x Blodkova x Laubova

Stav plnění

Komentář k plnění v roce 2017

Obecní bytový fond je doplňován
plněno průběžně dalšími byty, které si městská část
hodlá ponechat.
Portfolio nebytových prostorů je
zachováno, pasporttizace
plněno průběžně
nebytových prostor probíhá
současně s revizí nájemních smluv.
Na základě analýzy vyhotovena
studie k další problematické lokalitě
plněno průběžně na Praze (Jeseniova - Ambrožova).
Řešení dalších problematických míst
ve spolupráci s RFD MHMP (BESIP).
Bylo vydáno stavební povolení na
obě akce. Realizace bude provedena
prostřednictvím TSK hl.m. Prahy.
plněno
Tato realizace je odvislá od akce
PVS výměna vodovodního řadu v
lokalitě.
Na základě jednání s ROPID byl
zvolen jiný model zřízení autobusové
linky a to prodloužení jedné ze
stávajících linek MHD (připravuje
plněno
ROPID). Zavedení linky pouze na
území Prahy 3 naráží na nedostatek
autobusů a zejména na nedostatek
řidičů.
Bylo požádáno o stavební povolení
(vydáno počátkem roku 2018).
Realizace bude provedena
plněno
prostřednictvím TSK hl.m. Prahy.
Tato realizace je odvislá od akce
PVS výměna vodovodního řadu v
lokalitě.

Důvod zpoždění
(v případě
opoždění)

Koordinace s akcí
PVS - realizace
možná až po
výměně
vodovodního řadu
v lokalitě.

Změna koncepce

Problémy při
získávání
stanovisek
vlastníků sítí v
lokalitě ke
stavebnímu
povolení.
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Zpracoval
odbor

číslo
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Předkládá

Vítkovská

OD

72 (doprava)

OI

60 (informatika)

OI

61 (informatika)

OK

OK

Papež

Papež

37 Bellu (kultura)

38 Bellu (kultura)

Název záměru

Úprava přechodů pro chodce v okolí ZŠ a
MŠ Jaroslava Seiferta

Portál elektronického úředníka

Mobilní aplikace pro občany

Stav plnění

Komentář k plnění v roce 2017

Nadále probíhá projektová příprava a
získávání potřebných stanovisek.
Různé návrhy řešení nebyly
plněno
přijímany zejména ze strany orgánů
památkové péče. Akceptovatelné
řešení nalezeno až před koncem
roku.
Probíhá příprava zadávací
plněno průběžně
dokumentace pro veřejnou zakázku.
V roce 2017 byl komisí pro
informatiku a web projednán rozsah
funkčnosti aplikace a v závěru roku
byla uzavřena smlouva o dílo s
plněno průběžně
dodavetelem. Aplikace je připravena
k distribuci, řeší se problematika
umístění do aplikačních storů pod
účtem.

Osazování uměleckých děl ve veřejných
prostranstvích Prahy 3 (dříve "Osazování
kulturních děl ve veřejných prostranstvích
Prahy 3" "Osazování výtvarných děl na
vrchu Vítkov")

Byly zpracovány podmínky soutěže,
vybrána porota na konceptuální
plněno průběžně
plastiku na Basilejské náměstí. K
samotné realizaci soutěže nedošlo.

Rozšiřování zahraničních vztahů MČ
Praha 3 v oblasti kultury (dříve
"Spolupráce se zahraničními partnery v
oblasti kultury")

Byly realizovány společné kulturní
projekty s účastí velvyslanectví Asie,
Latinské Ameriky, Slovinska a nově
plněno průběžně Itálie, RMČ schválila záměr navázání
partnerství s londýnskou čtvrtí
Camden town a byla zahájena
komunikace.

Důvod zpoždění
(v případě
opoždění)
Negativní
stanoviska orgánů
památkové péče k
navrhovaným
řešením.

Zpoždění zahájení
soutěže je
prozatím odloženo
v souvislosti s
vyjasňováním
zásahu platného
ÚR do stávající
podoby náměstí.
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Zpracoval
odbor

číslo
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Předkládá

OK

40 Bellu (kultura)

OOR

56 (finance)

OOŽP

OOŽP

Materna

Název záměru

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně památka UNESCO

Participativní rozpočet

Stav plnění

neplněno

splněno

Komentář k plnění v roce 2017
Záměr podpory nominace kostela
Nejsvětějšího Srdce Páně na
Vinohradech nebude realizován z
důvodu změny koncepce
nominovaných objektů. Plánovaná
nadnárodní nominace Slovinsko česká byla slovinskou stranou v
prosinci 2017 oficiálně ukončena.
V roce 2017 proběhly všechny
plánované aktivity v rámci projektu.
Konkrétně to bylo informování a
motivace občanů, podávání návrhů
projektů občany, posouzení návrhů
občanů odborníky, prezentace
návrhů na výstavě, hlasování o
projektech navržených občany a
vyhodnocení projektu. Z úspěšných
občanských projektů již byly v roce
2017 realizovány například pouliční
záhonky, zrekonstruovány prostory
před ZŠ Jeseniova, bylo nově
rozšířeno hřiště na Parukářce apod.

2

Materna PhD.
(životní prostředí)
Revitalizace Kostnického náměstí
Hujová (územní
rozvoj)

plněno

Byly provedeny přeložky sítí. Stavba
bude zahájena na jaře 2018.

3

Materna PhD.
(životní
prostředí)Hujová
(územní rozvoj)

splněno

Kompletní projektová dokumentace
předána na MHMP k realizaci TSK.

Propojení trasy Pražačka s cyklostezkou
A25 v ulici Pod Krejcárkem

Důvod zpoždění
(v případě
opoždění)

Koordinace
zadání
investičních akcí
dle rámcové
dohody.

7

Zpracoval
odbor

OOŽP

OOŽP

OOŽP

číslo
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8

9

23

OOŽP

63

OOŽP

64

OOŽP

65

Předkládá

Název záměru

Materna PhD.
(životní prostředí)
Revitalizace Komenského náměstí
Hujová (územní
rozvoj)
Materna PhD.
(životní prostředí) Obnova náměstí Barikád a umístění
Hujová (územní dětského hřiště
rozvoj)

Materna PhD.
(životní prostředí)
Revitalizace nám. Jiřího z Lobkovic
Hujová (územní
rozvoj)

Materna PhD.
(životní prostředí)
Posílení potenciálu parku Židovské Pece
Hujová (územní
rozvoj)
Materna PhD.
(životní prostředí)
Park Parukářka
Hujová (územní
rozvoj)
Materna PhD.
(životní prostředí)
Horní parter Žižkova náměstí
Hujová (územní
rozvoj)

Stav plnění

Komentář k plnění v roce 2017

plněno

Stavba zahájena, probíhájí zemní
práce.

plněno

Byla zpracována projektová
dokumentace a proveden výběr
zhotovitele. Stavba bude zahájena v
lednu 2018.

Důvod zpoždění
(v případě
opoždění)

Vzhledem k počtu
zadaných úkolů
pro OOŽP a
vzhledem k výši
schváleného
rozpočtu se
uvedený projekt
nerealizoval.
Předpoklad
zahájení
zhotovení
dokumentace je
rok 2018.

neplněno

plněno

Probíhá zpracování dokumentace
pro UR.

plněno

ZMČ vzalo na vědomí urbanistickou
studii.

plněno

Bylo zadáno vypracování studie,
která ukáže další postup.

Spojení projektu s
dotací MHMP
smart city.

8

Zpracoval
odbor

OOŽP

číslo
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Předkládá

66

Materna PhD.
(životní prostředí)
Plocha veřejné zeleně U Kněžské louky
Hujová (územní
rozvoj)

Název záměru

Stav plnění

Komentář k plnění v roce 2017

plněno

Byla dokončena dokumentace k UR.

Důvod zpoždění
(v případě
opoždění)

MHMP
neodsouhlasilo
dotaci pro
realizaci obnovy
náměstí Jiřího z
Poděbrad. Z
tohoto důvodu MČ
Praha 3
nepokračovala ve
zpracování
dalšího stupně
projektové
dokumentace.
Spojení projektu s
dotací MHMP
smart city.
Nevyjasněné
majetkové
poměry.

67

Materna PhD.
(životní prostředí)
Obnova náměstí Jiřího z Poděbrad
Hujová (územní
rozvoj)

68

Materna PhD.
(životní prostředí) Cyklostezka pod Vítkovem – umístění
Hujová (územní herních a fitness prvků
rozvoj)

plněno

Na základě žádosti byla přidělena
dotace z MHMP Smart city.

OOŽP

69

Materna PhD.
(životní prostředí)
Úprava multifunkčního hřiště Habrová
Hujová (územní
rozvoj)

plněno

Byla zpracována dokumentace pro
UR.

Soulad s územním
plánem.

OOŽP

70 (životní prostředí)

plněno

Byla zpracována projektová
dokumentace.

Spojení projektu s
dotací MHMP
smart city.

OOŽP

OOŽP

Materna PhD.

Interaktivní informační tabule v parcích

neplněno

9
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Předkládá

OOŽP

77

Materna PhD.
(životní prostředí)
Čistá Trojka
Hujová (územní
rozvoj)

OOŽP

78 rozvoj)

OŠ

73 Suková (školství) kodexu pedagoga školy zřízené MČ

Zpracoval
odbor

Hujová (územní

Název záměru

Program Antigraffiti na území MČ Praha
3

Stav plnění
plněno
pravidelně

Probíhá na základě uzavřené
smlouvy.

plněno
pravidelně

V prosinci uzavřena smlouva na
základě VŘ.

Vydání doporučujících kritérií etického
splněno

Praha 3

OŠ

74 Suková (školství) Vytvoření metodických center

splněno

OŠ

Webový portál www.skolypraha3.cz jako
75 Suková (školství) podpůrný nástroj MAP a Smart Cities

splněno

OŠ

Vydání literárních pracovních listů pro 2.
76 Suková (školství) stupeň základních škol Prahy 3

splněno

Holeček

Rekonstrukce budovy na malometrážní
byty – Bořivojova 27

splněno

Vítkovská

Chodníkový program – obnova povrchu
Chodníků

plněno průběžně

OTSMI

1 (investice)

OTSMI

4 (doprava)

Komentář k plnění v roce 2017

Důvod zpoždění
(v případě
opoždění)

Vydávání
stanovisek OPP
MHMP.

Předáno ředitelům na výjezdní
poradě s doporučením projednat s
pedagogickými pracovníky.
V rámci Místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání byly vytvořeny
pracovní skupiny se zaměřením na
předškolní a základní vzdělávání.
Webový portál byl vytvořen a je
využíván všemi našimi školami.
Pracovní listy na podporu čtenářské
gramotnosti Čtení do lavic a laviček
byly vytvořeny pracovníky OŠ a
rozdány všem žákům 2. stupně
našich škol.
Stavba dokončena v objektu je
vybudováno 26 bytů. Byty jsou
vybaveny sociálním zařízením, v ze
dvou nových objektů je zbudována
samostatná kotelna, v hlavním pak
výtah se šesti stanicemi. Bylo
dokončeno v souladu s platnou SoD
včetně dodatků.
Celá agenda - Chodníkový program
byla předána a převedna na Správu
zbytkového majetku Praha 3, a.s.

10

Zpracoval
odbor

číslo
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Předkládá

Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu
MČ – Havlíčkovo náměstí 10

plněno

Holeček

Rekonstrukce budovy pro potřeby úřadu
MČ – Lipanská 7

splněno

6 (investice)

OTSMI

7 (investice)

OTSMI

OTSMI

Stav plnění

Holeček

OTSMI

OTSMI

Název záměru

Holeček

10 (investice)

Holeček

11 (investice)

V roce 2017 pokračovaly práce na
plněno průběžně projektové dokumentaci a
projednávání akce.

Opravy a zateplení fasád panelových
domů

V roce 2017 byly stavebně
dokončeny opravy domů - Jeseniova
15-25, Jeseniova 27-35, Jeseniova
plněno průběžně
37-41 - Ostromečská 3,5 a Buková
16-24, Českobratrská 7-11, Sabinova
8-10, Rokycanova 18.

MŠ Buková 26 - zařízení jeselského typu

plněno

Důvod zpoždění
(v případě
opoždění)

V roce 2017 byla dokončena veškerá
projektová dokumentace, získáno
stavební povolení, provedena
kontrola rozpočtu a stavba je
připravena k zahájení výběrového
řízení na dodavatele a realizaci.
Projektová příprava byla dokončeno
v souladu s platnou SoD.
Stavba je dokončena, byly
vybudovány nové kancelářské
prostory pro potřeby úřadu MČ.
Bylo dokončeno v souladu s platnou
SoD včetně dodatků.

Stavební úpravy vnitrobloku Jeseniova,
Roháčova

Holeček

14 (investice)

Komentář k plnění v roce 2017

Vzhledem ke
složitosti akce majetkové vztahy ,
technické
problémy dochází
ke zpoždění
projednání a
odsouhlasování
jednotlivých částí
akce.

V roce 2017 byla dokončena veškerá
projektová příprava, získáno
stavební povolení a stavba bude
připravena k zahájení výběrového
řízení na dodavatele a k realizaci.

11

Zpracoval
odbor

OTSMI

číslo
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Předkládá

Holeček

15 (investice)

ZŠ V Zahrádkách – rekonstrukce
kuchyně a vestavba sauny

Holeček

Rekonstrukce bytového domu Štítného
40

Holeček

Biskupcova 31 – oprava budovy a
interiéru kina AERO

OTSMI

16 (investice)

OTSMI

17 (investice)

OTSMI

79 (investice)

OÚR

Název záměru

Holeček

Holeček

13 (investice)

Dům sociálních služeb K Lučinám

Výstavba nového občerstvení a
veřejného WC na Parukářce /v návrhu
rozpočtu pod názvem "Křížek - výstavba
občerstvení" (převzato od OÚR)

Stav plnění

splněno

Komentář k plnění v roce 2017

Důvod zpoždění
(v případě
opoždění)

Stavba je dokončena, byla
vybudována nová školní kuchyně s
jídelnou a v suterénu vestavěna
sauna pro potřeby ZŠ a MŠ. Bylo
dokončeno v souladu s platnou SoD
včetně dodatků.

Vzhledem ke
komplikovanému
V roce 2017 bylo dokončeno územní projednávání s
plněno průběžně řízení a vydáno pravomocné územní OOP MHMP došlo
rozhodnutí.
k prodloužení
projektové
přípravy.
V roce 2017 byla dokončena
Akce není v
plněno průběžně projektová dokumentace pro realizaci rozpočtu MČ na
stavby.
rok 2018.
Projektová
V roce 2017 byly vytoveny studie
příprava nebyla
nového objektu, byla vybrána
zahájena
nejvýhodnější varianta a byla
vzhledem ke
plněno průběžně
rozpracována detailní studie pro
komplikovanému
projednání s občany, která byla
projednání
veřejně představena.
výstavby DSS s
občany.
Vydané ÚR bylo napadeno
odvoláním a odvolací orgán nařídil
stavebnímu úřadu znovuobnovení
řízení, před obnovením ale bylo
splněno částečně doporučeno požádat o prodloužení
lhůty, které bude využito k vyřešení
majetkoprávního problému s
potřebným odstraněním stávající
problematické stavby.

Došlo ke
zpoždění,
realizace vyžaduje
přednostní
vyřešení
majetkově
právního
problému.
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Zpracoval
odbor

OÚR

OÚR

číslo
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Předkládá

Vítkovská

19 (doprava)

20

Hujová (územní
rozvoj)
Materna (životní
prostředí)
Holeček
(investice)

Název záměru

Bezpečné přechody pro chodce a
zvýšení kvality veřejného prostoru v
oblasti tramvajových zastávek na
Olšanském náměstí

Stav plnění

splněno

Nová rekreační cesta pro pěší a cyklisty
podél severní hrany Olšanských hřbitovů
neplněno

Komentář k plnění v roce 2017

Důvod zpoždění
(v případě
opoždění)

Studie proveditelnosti dokončena a
upravena podle výstupů
participačního procesu s veřejností,
následně dle předchozích dohod
odeslána TSK HMP ke zpracování
DÚR.

TSK HMP se
zahájením
pořízení DÚR
čeká na dodání
navazujícího
úseku Táboritská
Seifertova, jehož
studii
proveditelnosti pro
IPR Praha
zpracovává
kancelář Edit
architekti.

Podle dohod měl studii formou
architektonické soutěže pořídit IPR
Praha, avšak nestalo se tak, údajně
proto, že jeden z klíčových pozemků
řešeného území vlastní Pražské
služby a jednáním s nimi nedošlo k
příslibu možnosti zapojení do
projektu (majetkoprávní
problematika).

Došlo ke
zpoždění, ve věci
nutno rozhodnout,
zda má MČ P3
pořídit zpracování
studie i s rizikem
nerealizovatelnosti
v současném
majetkoprávním
stavu, nebo zda
nejprve požadovat
po HMP
převedení
klíčového
pozemku do
majetku města.
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Zpracoval
odbor

OÚR

OÚR

číslo
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Předkládá

Název záměru

21

Hujová (územní
rozvoj)
Materna (životní
prostředí)
Holeček
(investice)

Nástupy na Parukářku od severu

22

Vítkovská
(doprava)
Hujová (územní
rozvoj)
Holeček
(investice)

Vybudování nového schodiště a rampy
mezi ulicemi Lipanská a Seifertova

Důvod zpoždění
(v případě
opoždění)
Studie dalších
nástupů je možno
zadat pouze ve
spekulativní
podobě, protože
jejich reálnost
závisí na získání
Získání jednoho z možných vstupů
pruhů pozemků na
zajištěno smluvně a projektově v
hranách
splněno částečně DÚR záměru společnosti WH Estate, oplocených
stavba ale doposud nezahájena,
soukromých
investor čeká na získání ÚR.
pozemků (souvisí
s celkovou
strategií zahájení
pokusů o
vykoupení
soukromých
parcel v parku a
jeho okolí).
Varianta studie
bude dokončena
až v roce 2018 a
po odevzdání celé
Studie kanceláře Edit architekti byla
studie se
zpracována pro IPR Praha. Pracovní
předpokládá, že ji
komise pro regeneraci památkové
IPR Praha
zóny kritizovala její nevhodnou
vyhodnotí a zašle
plněno průběžně podobu a na základě jednání se
na TSK HMP s
ředitelem IPR Boháčem došlo k
pokynem zadat
dohodě a nyní OÚR objednal novou
DÚR na
variantu části řešeného veřejného
rekonstrukci
prostoru.
uličního parteru
Olšanské náměstí
- Táboritská –
Seifertova.
Stav plnění

Komentář k plnění v roce 2017
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Zpracoval
odbor

číslo
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OÚR

24 rozvoj)

OÚR

25 rozvoj)

OÚR

Předkládá

Hujová (územní

Hujová (územní

Název záměru

Revitalizace Tachovského nám.

Spolupráce na přípravě urbanistické
koncepce brownfieldu Nákladového
nádraží Žižkov

Vítkovská

26 (doprava)

Cyklogenerel pro území MČ Praha 3

Důvod zpoždění
(v případě
opoždění)
V roce 2018 se
očekává získání
SP a zadání
realizační
V projektové přípravě došlo ke
dokumentace a
zpoždění vlivem převodů pozemků
příprava výběru
mezi SŽDC s.o, Českými dráhami
dodavatele.
splněno částečně a.s. a HMP. V roce 2017 se však
Očekávatelná
podařilo získat ÚR na rekonstrukci
realizace v roce
náměstí a zadat zpracování DSP a
2019 je ale
její projednání.
komplikována
plánovanou
realizací
rekonstrukce ulice
Koněvovy.
V současné době
MČ P3 dle
doporučení VÚR
pouze zasílá své
Městská část Praha 3 požádala o
dříve
ukončení změny Z2600/00 územního
splněno
odsouhlasené
plánu a zpracování podkladů včetně
požadavky
role žadatele převlal MHMP.
zpracovateli
podkladů a
pořizovateli
změny.
Stav plnění

neplněno

Komentář k plnění v roce 2017

Původní návrh cyklogenerelu z roku
2012 nebyl v orgánech MČ P3
doposud schválen ani nebyly
vysloveny požadavky na zpracování
nového návrhu.

Úpravy
komunikací pro
cyklisty jsou proto
realizovány dle
pravidel HMP
dílčími stavbami
TSK HMP.
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Zpracoval
odbor

číslo

Příloha č.1 usnesení č.378 ze dne 20.03.2018 - Závěrečná zpráva - vyhodnocení plnění akčního plánu za rok 2017

OÚR

27 (doprava)

OÚR

HUB - rekonstrukce žižkovských lázní,
28 (majetek)Holeček Husitská 7
(investice)

OVVK

54 veřejnosti)

Propagace aktivit městské části Praha 3

62 0

Poradenské centrum odboru
živnostenského (dříve "Poradenství pro
začínající podnikatele v informačním
centru Milešovská 1, Praha 3")

OŽ

Předkládá

Název záměru

Vítkovská

Instalace cyklostojanů na území MČ
Praha 3

Bellu

Hujová (vztah k

Důvod zpoždění
(v případě
opoždění)
V roce 2018 se
očekává osazení
Cyklostojany jsou osazovány
nějakého počtu
neplněno
společností TSK HMP průběžně. V
cyklostojanů (pro
roce 2017 ale nebyly osazeny žádné. TSK HMP dodává
nově vybraný
subdodavatel).
Odbor OTSMI
realizoval
Projektová příprava nového využití
zabezpečení
splněno částečně objektu v roce 2017 nedoznala
objektu oproti
změn.
neoprávněným
vniknutím.
Koncepce Praha 3 - dobré místo pro
život se zabývá propagací aktivit,
zvýšením informovanosti a
přiblížením poskytovaných služeb
MČ Praha 3 jejím občanům.
Realizace probíhá prostřednictvím
Radničních novin a dalších periodik,
plněno průběžně
webu, sociální sítě Facebook,
Informačního centra, radnice MČ P3,
ale také díky informačním plochám
po celé oblasti Prahy 3. Plnění v roce
2017 probíhalo průběžně po celý rok
a koncepce probíhá i v roce
následujícím.
V roce 2017 provozováno až na
výjimky vždy v úterý v čase 09:0012:00 hodin v prostorách IC
plněno průběžně
Milešovská. Personálně byla služba
zajištěna úředníky odboru
živnostenského.
Stav plnění

Komentář k plnění v roce 2017
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Zpracoval
odbor

OE

OSV

OSV

OSV

číslo

4 Opakující se akce Akčního plánu na rok 2017
Předkládá
Materna

55 (finance)

Gregor

41 (sociální)

Gregor

42 (sociální)

Gregor

43 (sociální)

Název záměru

Komentář k plnění v roce 2017

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet je v provozu na webu městské části zde:
http://www.praha3.cz/rozpocet/.

Bezdomovectví - terénní program

Ke dni 1. 11. 2014 byla uzavřena příkazní smlouva o zajištění terénního
programu pro osoby bez přístřeší s účinností na rok a možností prodloužení na
další období. Terénní program probíhá v rozsahu 20 hodin týdně a je zajišťován
dvěma pracovníky organizace Naděje. V roce 2017 byl celkový počet kontaktů
1 308 (302 ženy, 1 006 muži, 228 cizinci, 14 osoby do 26 let). Celkem bylo
uskutečněno 119 doprovodů nebo převozů a 12 kontaktů zdravotníka.

Dětské preventivní výjezdy

Každoročně je uskutečňováno několik různorodých výjezdů, kde se děti mohou
identifikovat s pozitivními vzory a s pozitivními normami společenského
chování. Hry, besedy a exkurze jsou tematicky zaměřeny na problematiku
prevence sociálně patologických jevů. V roce 2017 bylo zrealizováno celkem 7
dětských preventivních výjezdů (5 víkendových a 2 jednodenní). Výjezdy bylo
podpořeno celkem 58 unikátních klientů.

Projekt obce na podporu integrace
cizinců

V roce 2017 byly zrealizovány kurzy češtiny pro cizince, akce „Poznejme se,
sousedé“, projekt „So far – so near“ na ZŠ Lupáčova, doučování češtiny pro
děti cizince na základních školách, asistent pedagoga v rámci CPD DDM Praha
3 – Ulita, přednášky o migraci a cizincích pro širokou veřejnost, kurzy
sociokulturní orientace, podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ
Jeseniova a tvořivé dílny pro děti z MŠ Perunova, MŠ Žerotínova a MŠ
Jeseniova 98, aktualizace informací pro cizince na webových stránkách MČ
Praha 3 a 9. celostátní konference projektů obcí o integraci cizinců. Celkem
bylo projektem podpořeno 2 731 osob.
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Zpracoval
odbor

OSV

OSV

číslo
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Předkládá

Gregor

44 (sociální)

Gregor

45 (sociální)

Název záměru

StreetBus - mobilní terénní sociální
služba

Terénní programy - drogy

Komentář k plnění v roce 2017
Ve vytipovaných lokalitách působí StreetBus vždy 1x – 2x týdně 5 hodin. Dětem
je pracovníky nabídnuto a umožněno smysluplné trávení volného času, pomoc
se školní přípravou, sociální poradenství, které je zaměřené zejména na
problematiku prevence kriminality, užívání návykových látek, pohlavně
přenosných chorob a další osvěty. V roce 2017 bylo zajištěno 215 hodin mobilní
terénní sociální služby a podpořeno 154 unikátních klientů.

Zajištění terénního programu proběhlo za rok 2017 od dvou dodavatelů
(Progressive a Drop in) ve sjednaném rozsahu. V rámci programů probíhal
denní a noční monitoring terénu, sběr a výměna použitého materiálu a práce s
uživateli návykových látek. DROP IN zajistil práci v terénu v roce 2017 v
rozsahu 30 hodin měsíčně (22 hodin denní monitoring a terénní program na
otevřené i uzavřené drogové scéně; 8 hodin noční monitoring a terénní program
na otevřené i uzavřené drogové scéně). Celkově se v průměru pracovalo se
180 klienty. Výměny na uzavřené drogové scéně se pohybovaly ve výši cca 800
kusů stříkaček a dalšího injekčního materiálu za 1 měsíc, což znamená, že v
roce 2017 bylo provedeno asi 9 600 výměn na uzavřené scéně. Na otevřené
drogové scéně bylo za rok 2017 vyměněno cca 10 000 kusů stříkaček.
Progressive zajistil v roce 2017 terénní program pro uživatele návykových látek
v rozsahu 40 hodin měsíčně. Za období leden – prosinec 2017 bylo sebráno
celkem 3 750 ks injekčních stříkaček. Organizace Progressive také obsluhuje
kontejnery Fixpoint, které slouží k bezpečné likvidaci injekčních stříkaček. Jejich
cílem je minimalizovat výskyt pohozených injekčních stříkaček na veřejném
prostranství. V roce 2017 bylo na území městské části Praha 3 v kontejnerech
FIXPOINT nalezeno celkem 563 kusů injekčních stříkaček.
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odbor
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Předkládá

Název záměru

Komentář k plnění v roce 2017

Veletrh sociálních služeb a
neziskového sektoru

Dne 8. 6. 2017 byla uskutečněna akce Veletrojka aneb Veletrh sociálních a
návazných služeb na Praze 3. Akce se zúčastnilo 50 organizací poskytujících
sociální nebo návazné služby pro občany Prahy 3.

Programy pro seniory

V roce 2017 bylo realizováno 10 výletů, 6 přednášek, 4 taneční odpoledne, 6
vycházek, PC kurzy, 2 oslavy životních jubileí seniorů a institut ombudsmana
pro seniory rozsahu 12 hodin týdně.

Gregor

Oslavy Mezinárodního dne seniorů

V rámci Oslav Mezinárodního dne seniorů (25. 9. - 29. 9. 2017) byl uskutečněn
Sportovní den na náměstí Jiřího z Poděbrad, koncert – Francouzský šanson,
promítání filmů v kině Aero, přednáška a Taneční odpoledne v hotelu Olšanka.

Gregor

Dobrovolník roku 2017

Akce proběhla dne 12. 12. 2017 v koncertní a výstavní síni Atrium na Žižkově.
Celkem bylo nominováno a oceněno 13 dobrovolníků.

Gregor

Mikulášská nadílka pro děti ze
Cílem je materiální a duševní podpora dětí ze sociálně znevýhodněných rodin.
sociálně znevýhodněných rodin z MČ
Akce proběhla 2. 12. 2017 a dárkové balíčky byly rozdány 180 dětem.
Praha 3

Gregor

OSV

46 (sociální)

OSV

47 (sociální)

OSV

48 (sociální)

OSV

49 (sociální)

OSV

50 (sociální)

OŠ

52 (školství)

Gregor

Suková

Zajištění prázdninového provozu MŠ

Na základě požadavků rodičů schvaluje v dubnu RMČ rozsah provozu.
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5 Shrnutí
Na konci roku 2017 bylo z 55 projektových záměrů „splněno“ 11 (20 %), „plněno pravidelně“ 2 (4 %),
„plněno průběžně“ 16 (29 %), „plněno“ 1 6 (29 %), „splněno částečně” 4 (7 %). „Neplněno” bylo 6
projektových záměrů (11 %).

Graf č. 1:

Míra naplnění aktivit akčního plánu

Míra plnění AP pro rok 2017 ke dni 31.12.2017

11%

splněno

20%

plněno pravidelně

7%

plněno průběžně

4%

plněno
splněno částečně

29%

neplněno

29%
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Důvodová zpráva
Zpracoval: Jonáš Merta, vedoucí odboru organizačního
Strategický plán rozvoje Městské části Praha 3 představuje základní strategický dokument pro období
2014 až 2020.
K naplňování Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 (dále jen SPR MČ P3) se zpracovávají jednoleté
akční plány, jejichž plnění je podle schválené metodiky hodnoceno v pololetních intervalech.
Aktualizovaná verze Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 pro období 2014 - 2020 byla schválena
usnesením zastupitelstva č. 443 dne 9. 6. 2014.
Akční plán na rok 2017 naplňující výše zmíněný Strategický plán rozvoje MČ Praha 3 schválilo
zastupitelstvo MČ Praha 3 usnesením č. 249 při svém zasedání dne 20. 12. 2016. Akční plán na rok 2017
obsahuje seznam 55 aktivit - projektových záměrů, jejichž realizace byla v průběhu roku 2017 plánována
a jimiž naplňuje svou vizi rozvoje, strategické cíle a programové úkoly obsažené v Strategickém plánu
rozvoje MČ P3.
Úspěšný proces strategického plánování vyžaduje průběžné vyhodnocování plnění, tedy porovnání
skutečnosti s plánem. Průběžné vyhodnocování umožňuje včas zjistit případné problémy a přijmout
potřebná opatření. Při jednoletých akčních plánech zvolila MČ P3 půlroční interval hodnocení.
Proto ke konci června 2017 proběhlo průběžné posouzení plnění Akčního plánu 2016 a ke dni 31. 12.
2017 bylo provedeno vyhodnocení akčního plánu po dokončeném roce.
Vyhodnocení akčního plánu oproti předchozím letům obsahuje dle požadavků řídící skupiny dvě novinky.
Jednak v případě opožděného plnění projektového záměru je ve vyhodnocení uvedena příčina, proč ke
zpoždění oproti plánu došlo. A jednak jsou nově vyhodnocovány i projektové záměry, které mají
charakter „každoročně se opakujících akcí“.

