
 
 
 
 
 

Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20  
Jívanská 647, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice 

Plnění plánu zlepšování procesu 
MÍSTNÍ AGENDY 21 pro rok 2016 

 
 

Plán zlepšování MA21 je nástroj, pomocí něhož je formulováno, jakého zlepšení má být v daném 
roce v rámci Zdravého města Horní Počernice dosaženo v souladu s Kritérii MA21. Formuluje 
svoje cíle a termíny, jichž chce v daném roce dosáhnout. Součástí formulace jednotlivých cílů je 
stanovení cílových ukazatelů a odpovědností / osob / za úspěšnou realizaci 

 
Nové aktivity pro rok 2016 
 
OBLAST STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ 
1. Zpracování Zdravotního plánu MČ Praha 20 do roku 2020. 
Termín: březen-prosinec 2016 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21, vedoucí OSVŠ, místostarostka pro sociální věci a školství 
Spolupráce: místní lékaři, zdravotní pojišťovny, Pražská hygienická stanice, SZÚ 
Plnění: Zdravotní plán je rozpracován. Předpokládá se dokončení do konce února 2017 
 
2. Naplňování kritérii MA 21 v kategorii C* 
Termín: do 30. 11. 2016 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21 
Spolupráce: starostka, tajemnice ÚMČ, vedoucí odboru ÚMČ 
Plnění: plnění kritérií kategorie C bylo doloženo v databázi Cenia v řádném termínu, podařilo zpracovat jedno téma 
auditu udržitelného rozvoje Kulturu a místní tradice.  MČ  tak získala jednu *, k opětovně získané kategorii „C“ 
 
OBLAST KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ: 
3. Realizace participativního rozpočtování ve spolupráci s žáky a pedagogy ZŠ Ratibořická a Stoliňská, 
FZŠ Chodovická. Předem daná finanční částka – 100 000,- Kč na rok 2016 bude použita na projekt 
realizace sportovního prvku, který bude zpracovaný žáky jmenovaných škol a hlasováním veřejnosti 
bude první v pořadí. 
Termín: leden-září 2016 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21 a starostka MČ Praha 20 
Spolupráce: ZŠ Ratibořická a Stoliňská, FZŠ Chodovická a společnost DEMOKRACIE 2.1 
Plnění: žáci základních škol zpracovali své projekty: prvky v parku Ratibořická, Chvalská matematická kostka a 
Pumptruck. Své projekty představili na dubnovém zasedání ZMČ. V průběhu května probíhalo hlasování veřejnosti o 
pořadí projektu. Na začátku září byl projekt Chvalská matematická kostka, předán žákům do užívání. RMČ 
odsouhlasila finanční částku také na realizaci 2. projektu v pořadí Pumptracku. Jeho realizace se předpokládá v roce 
2017. 
 
4. Uspořádání kulatého stolu na téma Cyklokoncepce Horních Počernic a Dopravní studie zklidněných 
zón 
Termín: leden 2016 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21, cyklokoordinátor 
Spolupráce: starostka, OŽPD 
Plnění: kulatý stůl se uskutečnil 18.1.2016 na Chvalském zámku, Koncepci cyklistické dopravy MČ Praha 20, Horní 
Počernice“ schválila RMČ 7.6.2016 
 
 
 
5. Uspořádání ankety k optimalizaci doplňování standartních cyklostojanů na území MČ Praha. 



 
 
 
 
 
Termín: duben 2016 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21, cyklokoordinátor 
Spolupráce: OKÚ, oddělení informatiky 

Plnění: v květnu se uskutečnila anketa, která byla zveřejněna, jak na webových stránkách, v květnovém zpravodaji  a 

také byly dotazníky k dispozici na recepcích budov ÚMČ. Zpět k cyklokoordinátorovi se vrátilo celkem 155 osob. Její 

výsledky jsou součástí řešení lokalit cyklostojanů za r. 2016 - celkem 56 cyklostojanů na 13 lokalitách.   

6. Uspořádání veřejného seznámení s výsledky uskutečněné ankety zaměřené na zjišťování potřeb 
občanů MČ Praha 20 v oblasti sociálních služeb. 
Termín: březen 2016 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21, vedoucí OSVŠ 
Plnění: v březnu 2016 byli zástupci seniorů seznámeni s výsledky ankety 
 
VZDĚLÁVÁNÍ, OSVĚTA 
7. Osvětová akce „Vychovej si svého páníčka“ zaměřená na dodržování čistoty a pořádku na veřejných 
prostranstvích od majitelů psů. 
Termín: květen 2016 
Odpovědnost: komise PZMČ a MA21 
Spolupráce: místní základní školy 
Plnění: uskutečnila se osvětová akce SeberTo, kdy žáci ZŠ Ratibořická spolu s MP v termínu 25.5. a 19.10 procházeli 
vybraná místa a rozdávali majitelům psů letáčky o povinnostech majitelů psů ve vztahu k dodržování pořádku a čistoty 
a rozdávali pro jejich miláčky pamlsky 
 
8. Vytvoření a administrace samostatné stránky na www.zdravehornipocernice.cz sloužící k předávání 
zkušeností Dobré praxe místních škol a NNO. 
Termín: leden 2016 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21 
Spolupráce: místní školy a NNO 
Plnění: stránka byla vytvořena , v  HPZ byla zveřejněna výzva k zasílání místních zkušeností Dobré praxe. Mimo jiné 
zde budou zveřejněny příklady Dobré praxe z realizace projektu finančně podpořených z rozpočtů MČ se zaměřením 
na projekt Zdravá MČ a MA21 
 
9. Uspořádání celodenního semináře pro pracovníky ÚMČ Praha 20 se zaměřením na komunikační 
dovednosti a medializaci ve vztahu k PZMČ a MA21 
Termín: 21. 4. 2016 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21, tajemnice ÚMČ 
Spolupráce: Institut komunitního rozvoje 
Plnění: byl uspořádán celodenní seminář na téma: Komunikační a prezentační dovednosti pro prezentaci aktivit 
MA21, kterého se zúčastnilo 18 vedoucích pracovníků ÚMČ Praha 20 
 
10. V Hornopočernickém zpravodaji a na www.zdravehornipocernice pravidelně zveřejňovat slovníček pojmů 
s tématikou místní Agendy 21 a životního prostředí 
Termín: průběžně během roku 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21 a komise PZMČ a MA21 
Plnění: ve zpravodaji pod titulkem  Co to je když se řekne … byly zveřejněny a vysvětleny následující pojmy:  Životní 
prostředí, Příroda, Udržitelný rozvoj, Udržitelná doprava, Agenda 21, Vzdělávání pro udržitelný rozvoj, Uhlíková stopa, 
Občanská participace, Zdravé město, Fairtrade 
 

Trvale platné aktivity 
 
OBLAST KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 
Uspořádání Veřejného fóra – 10 problémů k celkovému rozvoji MČ s následnou ověřovací anketou 
Termín: 19. 9. 2015 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21 a komise PZMČ a MA21 
Spolupráce: starostka, radní, vedoucí odborů 
Plnění: VF se uskutečnilo v plánovaném termínu. Celkem se zúčastnilo 78 osob. Následné ověřování problémů 
navržených a odhlasovaných na VF, bylo uskutečněno elektronicky s využitím verifikace SMS. Tohoto hlasování se 
zúčastnilo 368 hlasujících. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
VZDĚLÁVÁNÍ, OSVĚTA 
 
Akreditované vzdělávání koordinátorky. Účast na školách NSZM ČR a podobných akcích dle 
harmonogramu NSZM ČR. Do 30. 11. 2016 prodloužení platnosti Zlatého certifikátu na rok 2017 úspěšným 
absolvováním e-testu 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21 
Spolupráce: tajemnice ÚMČ 
Koordinátorka PZMČ a MA21 se zúčastnila jarní školy (březen) NSZM v Litoměřicích (hl. téma školy Projekty a 
postupy pro kvalitní řízení měst. Letní školy v Chrudimi (červen) (hl.téma Projektové řízení, kompetenční profil 
koordinátora) a podzimní školy v Krnově(listopad) (audity a aktualizace Metodiky udržitelného rozvoje).  Úspšným 
absolvování e-testu byla prodloužena platnost  Zlatého certifikátu.  
 
 
OSVĚTOVÉ AKCE K ÚR: 
 
DEN ZEMĚ: „Ekologická olympiáda“ družstev 3. A 7. tříd ZŠ z MČ Praha 20 
Termín: 6. 4. 2016 ZŠ Ratibořická 
Spolupráce: ZŠ Ratibořická 
Uskutečnilo se dle plánu 
„Oslavy Dne Země“ 16. 4. 2016 13:00 -16:00 park před ZŠ Ratibořická a tělocvična ZŠ 
Ratibořická 
Spolupráce: 1. zástupce starostky, ZŠ Ratibořická, ZŠ Stoliňská, FZŠ Chodovická, Ekodomov, 
z.s., RC MUM z.s., Neposeda, z.s., SKP HoPo 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21 a komise PZMČ a MA21 
Uskutečnilo se dle plánu 
 
DNY BEZ ÚRAZŮ: „S kolem bezpečně na prázdniny“ 8.6 a 9. 6. 2016 areál ZŠ Stoliňská 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ, cyklokoordinátor 
Spolupráce: ZŠ Stoliňská, Policie ČR, MP, Besip, ČČK 
Uskutečnilo se dle plánu 
 
DNY ZDRAVÍ: „Počernice v pohybu“ 1.10.2016 14:00 – 17:00 areál FZŠ Chodovická 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ 
Spolupráce: FZŠ Chodovická, DDM, komise sportu, volného času a mládeže, ČČK 
Uskutečnilo se dle plánu 
 
MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ, PODPORA ZANIKAJÍCÍCH RUKODĚLNÝCH ŘEMESEL: 
„Formanské slavnosti“ 15.5.2016 10:00 – 16:00 areál hotelu Čertousy 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21 
Spolupráce: hotel Čertousy, ZÚŠ, DDM, ZŠ Stoliňská a Ratibořická, SKP HoPo, místní řemeslníci 

Uskutečnilo se dle plánu 


