MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
KOMISE PRO STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
ODBOR ORGANIZAČNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOMISE PRO STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ
Datum jednání:

2. 3. 2020

Místo jednání:

Zasedací místnost zastupitelstva,
Havlíčkovo náměstí 9

Začátek jednání:

17.00 h.

Konec jednání:

18.30 h.

Jednání řídil:

Vladimír Lieberzeit – předseda

Počet přítomných členů:

3, komise je usnášeníschopná

Přítomní (podle prezentační listiny):

Vladimír Lieberzeit, předseda
Pavel Křeček, člen
Marcela Novotná, člen

Prezenční listina je nedílnou součástí tohoto zápisu, nepodléhá zveřejnění umožňující dálkový
přístup.
Omluveni:

Matěj Michalk Žaloudek, Jan Novotný.

Přítomní hosté:

zástupci úřadu městské části,
Tomáš Rákos, Participation Factory s.r.o.
Milan Brlík, IPR

Počet stran:

3

Tajemník komise (zapisovatel):

Jonáš Merta, tajemník komise

Ověřovatel zápisu:

Pavel Křeček, člen
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Program jednání:
1. Schválení programu
2. Zhodnocení plnění záměrů Akčního plánu pro roky 2019-2020
3.

Zahájení zpracování strategického plánu městské části na roky 2021-2030

4. Ostatní

Body programu:
1. Schválení programu
Předsedající předložil návrh programu.
Návrh programu byl jednomyslně schválen.

2. Zhodnocení plnění záměrů Akčního plánu pro roky 2019-2020
Předseda představil dokument zhodnocení plnění záměrů AP 2019-20. Gesční radní paní
Belecová popsala vznik dokumentu. Následovala krátká diskuse.
Návrh usnesení:
Komise bere na vědomí dokument Zhodnocení plnění záměrů Akčního plánu pro roky 20192020 a doporučuje dále sledovat rizika a postup realizace jednotlivých projektů
Pro 3

proti 0

zdržel se 0

– návrh byl přijat

3. Zahájení zpracování strategického plánu městské části na roky 2021-2030
Jako host vystoupil p. Brlík z Institutu plánování a rozvoje a představil projekt koordinátorů
strategického plánování
Jako host vystoupil p. Rákos ze společnosti Participation factory a představil obecně trendy ve
strategickém plánování a projektový rámec přípravy strategického plánu městské části na období
2021-2030.
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Následně probíhala diskuze s přítomnými zaměstnanci úřadu, panem Rákosem ze společnosti
Participation factory a panem Brlíkem z Institutu plánování a rozvoje ohledně přípravy tvorby
strategického plánu. Ze strany zaměstnanců úřadu byly vzneseny dotazy například o zapojení Akčního
plánu do chystaného procesu, dále jakým způsobem byla pro potřeby sběru dat rozčleněna MČ
Praha 3 a zda se braly v úvahu i rozlišné sociální skupiny žijící na Praze 3 (cizinci, sociálně slabí, spolky
apod.) jako partneři při rozhodování o podobě projektů, které budou zahrnuty v novém strategickém
plánu městské části.
Pan Rákos s panem Brlíkem osvětlili celkovou koncepci přípravy nového strategického plánu i role
obyvatel MČ Praha 3 při jeho vzniku, vysvětlili pojem stakeholderů jako angažovaných subjektů na
Praze 3, ať již se jedná o developery, spolky, příspěvkové organizace, či obyvatele MČ Praha 3, kteří
by měli spoluurčovat výslednou podobu chystaných projektů. Dále vysvětlili, že data nasbíraná při
setkávání s občany by se měla stále aktualizovat a celý proces by měl být pružný a schopný reagovat
na změny.
Následně byl probrán časový plán přípravy strategického plánu a bylo konstatováno, že oproti
původnímu plánu nastane zřejmě kvůli hrozbě koronaviru zdržení v plánování setkávání s občany
městské části.

Projednaný bod byl informativní, komise k němu nepřijala žádné usnesení.

Zapsal: Jonáš Merta, tajemník komise
Schválil: Vladimír Lieberzeit, předseda komise
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