
 
 
 
 
 

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 2017 

 
 

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 2017 
 
OBLAST STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ 
 
1. Zpracování dokumentu „Portfolio doporučení pro integraci metod kvality“ - konkrétní doporučení 
vycházející z analýzy situace v daném místě, návrh aktivit  
Termín: leden – prosinec 2017 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21 
Spolupráce: pracovní tým ÚMČ Praha 20 pro realizaci aktivit spojených s integrací systémů řízení kvality, kancelář 
NSZM ČR 
Byla realizována první informační schůzka zástupců MV ČR, vedení NSZM ČR s vedoucími pracovníky ÚMČ Praha 
20 a předány podklady z organizačního řádu ÚMČ Praha 20 a obsahu jednotlivých agend, které zajišťuje MČ Praha 
20. Z kapacitních /časových důvodů tajemnice ÚMČ byla realizace pozastavena. V listopadu byla koordinátorkou ve 
spolupráci se starostkou tato činnost obnovena a 12.12. 2017 se uskutečnilo další společné jednání a byly 
představeny konkrétní možnosti využití „Portfolia“ pro jednotlivé typy činností v rámci ÚMČ. Další setkání je plánováno 
na počátek roku 2018 (únor/březen) 
 
2.  Zpracování všech auditů udržitelného rozvoje MČ Praha 20 
Termín: do 30. 05. 2017 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21 
Spolupráce: starostka, tajemnice ÚMČ, vedoucí odborů ÚMČ 
Byl zpracován pouze audit UR v oblasti Životního prostředí. Ostatní oblasti vzhledem ke složitosti získávání podkladu 
pro zpracování a chybějící kapacitě příslušných odborů nebyly zpracovány. 
 
OBLAST KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ: 
 
3. Realizace procesu participativního rozpočtování v rámci vyčleněné částky z rozpočtu MČ Praha 20 ve výši 
1 000 000,- Kč se zapojením všech občanů a organizací působících v MČ Praha 20. 
Termín: leden-prosinec 2017 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21 a starostka MČ Praha 20 
Spolupráce: EO, OVÚR, OŽPD, komise výstavby, komise životního prostředí, komise sportu, mládeže a 
volnočasových aktivit, komise PZMČ a MA21 
Participativní rozpočtování bylo realizováno pod názvem „Investice na přání“ byly podány 3 projekty: společný projekt 
3 ZŠ „Park Poznání“ zastřešený ZŠ Ratibořická; Pumptrack etapa 2. podaný Ing. Petrem Měšťanem za podpory 
komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit a žáků FZŠ Chodovická a projekt Vizuální odclonění odpadového 
hospodářství podaný Ing. arch. Karhanem.  Všechny projekty jsou proveditelné a budou realizovány. Park Poznání, 
který se v hlasování občanů umístil na prvním místě byl 19.12. 2017 slavnostně předán žákům ZŠ  do užívání. 
Zbývající dva projekty jsou projekčně připravovány k realizaci. 
 
 
 



 
 
 
 
 
4. Uspořádání kulatého stolu na téma MAP na odstranění zátěže obyvatel hlukem a znečištěným ovzduším 
Termín: září-říjen 2017 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21, OŽPD 
Spolupráce: starostka, pracovní komise, dodavatel MAP 
Kulatý stůl se uskutečnil 26.9.2017 v ZŠ Bártlova. Následně k tomu to materiálu bylo možné posílat podněty a 
připomínky do 20.10.2017. 
 
5. Realizace školního fóra na ZŠ Ratibořická 
Termín: duben 2017 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21, OŽPD 
Spolupráce: starostka- odpovědný politik PZMČ a MA21, ZŠ Ratibořická, 1. zástupce starostky, vedoucí OSVČ 
9.5.2017 se uskutečnilo 1. Školní fórum v ZŠ Ratibořická 
 
VZDĚLÁVÁNÍ, OSVĚTA 
 
6. Osvětová akce  v rámci akce ke Dni Země- prezentace  výsledků akce „Jak jezdíme/chodíme do školy“ 
Termín: 22.4.2017 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21 
Spolupráce: ZŠ Ratibořická 
Žáci ZŠ Ratibořická zpracovali mapové podklady z ostatních škol vč. svého průzkumu dojezdu aut ke škole v ranních 
hodinách a vzniklou celkovou mapku a tabulky prezentovali v rámci programu „Oslav Dne Země“ v sobotu 22.4.2017 
 
7. Zapojení pracovního týmu ÚMČ Praha 20 – „Portfolio“ do základního vzdělávacího modulu – úvod do řízení 
kvality, udržitelný rozvoj, kontext modernizace veřejné správy, obecné manažerské přístupy a metody (řízení 
podle cílů x řízení podle úkolů, procesy x projekty, základy Řízení podle kompetencí)  
Termín: leden – prosinec 2017 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21, tajemnice ÚMČ 
Spolupráce: kancelář NSZM ČR 
S ohledem na pozastavení realizace projektu v rámci ÚMČ Praha 20,  se tohoto vzdělávání zatím zúčastnila pouze 
koordinátorka projektu ZMČ a MA21 20.11.2017 v Brně 
 
8. Nastavení, řízení a kontrola komunikačních toků mezi MČ, ÚMČ a veřejností – zřízení nové pracovní pozice 
Byla zřízena pracovní pozice koordinátor komunikace na ½ úvazek. Byla vybrána a schválena pracovnice, která by 
měla nastoupit v průběhu ledna 2018 
 
9. Uspořádání workshopu se zaměřením na způsoby řešení odstraňování zátěže obyvatel hlukem a 
znečištěným ovzduším – zkušenosti Dobré praxe z jiných měst ČR a zahraničí 
Termín: červen 2017 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21 
Spolupráce: komise PZMČ a MA21, dodavatel MAP, RC MUM 
Workshop byl uskutečněn ve spolupráci se zpracovatelem projektu Ekola group s.r.o.  24.6.2017 na Chvalském 
zámku 
 
10. Uspořádání přednášky na téma udržitelného rozvoje určené pro rodiče dětí předškolního věku. 
Termín: říjen 2017 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21 
Spolupráce: RC MUM 
Ve spolupráci s RC MUM a SEVER Hradec Králové byla připravena přednáška spojená s workshopem (výroba 
domácích pracích prostředků) pod názvem „Udržitelná domácnost nejen na mateřské“ MČ se tímto zároveň zapojila 
do Evropského týdne udržitelného rozvoje spolu s dalšími MČ Prahy pod názvem „U držme se“ 

 
 ROZVOJ SPOLUPRÁCE MČ PRAHA 20 S MÍSTNÍMI FIRMAMI A PODNIKATELY V OBLASTI JEJICH SOCIÁLNÍ 
ZODPOVĚDNOSTI  
 
9.  Realizace projektu „PODANÁ RUKA“ (Cílem tohoto projektu je vybudovat síť poskytovatelů služeb z oblasti 
maloobchodu, hotelů a restaurací, zdravotnictví, dopravy a dalších, kteří nabídnou slevu na své služby či zboží 
sociálně slabším obyvatelům Horních Počernic.) 
Termín: leden-prosinec 2017 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21, starostka 
Spolupráce: Klub podnikatelů Horních Počernic 
Byla připravena realizace projektu Podaná ruka. Projekt byl spuštěn v květnu 2017 a ke konci roku 2017 do něj bylo 
zapojeno 20 podnikatelských subjektů a 29 občanů si přišlo požádat o slevovou kartu. 
 



 
 
 
 
 

Trvale platné aktivity 
 
OBLAST KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 
Uspořádání Veřejného fóra – 10 problémů k celkovému rozvoji MČ s následnou ověřovací anketou 
Termín: 30.5.2016 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21 a komise PZMČ a MA21 
Spolupráce: starostka, radní, vedoucí odborů 
.30.5.2017 se uskutečnilo Veřejné fórum UR – 10 problémů.  Následné ověřování na něm formulovaných a 
odhlasovaných problémů bylo ověřováno pomocí hlasování v anketě v HPZ a zejména prostřednictvím hlasovací 
aplikace od D2.1. K ověřeným problémům RMČ schválila na svém jednání 8.8.2017 a ZMČ následně vzala tato 
opatření na vědomí na svém zářijovém jednání. 
 
VZDĚLÁVÁNÍ, OSVĚTA 
 
Akreditované vzdělávání koordinátorky. Účast na školách NSZM ČR a podobných akcích dle 
harmonogramu NSZM ČR. Do 30. 11. 2017 prodloužení platnosti Zlatého certifikátu na rok 2018 úspěšným 
absolvováním e-testu 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21 
Spolupráce: tajemnice ÚMČ 
Koordinátorka se účastnila jarní školy NSZMČR v Třebíči, letní školy NSZM ČR v Moravské Třebové a podzimní školy 
NSZMČR ve Vsetíně. Zároveň v měsíci říjnu úspěšným absolvováním e-testu byla prodloužena platnost Zlatého 
certifikátu do 31.12.2018. 
 
OSVĚTOVÉ AKCE K ÚR: 
 
DEN ZEMĚ: „Ekologická olympiáda“ družstev 3. a 7. tříd ZŠ z MČ Praha 20 
Termín: 13. 4. 2017 ZŠ Ratibořická 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21 
Spolupráce: ZŠ Ratibořická 
27.4.2017 se uskutečnila ekologická olympiáda družstev 3. a 7. tříd ZŠ v ZŠ Ratibořická 
 
„OSLAVY DNE ZEMĚ“- tematicky zaměřené na ochranu ovzduší a propagaci udržitelné dopravy 22. 4. 2017 
13:00 -16:00 park před ZŠ Ratibořická a tělocvična ZŠ 
Ratibořická 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21 a komise PZMČ a MA21, cyklokoordinátor 
Spolupráce: 1. zástupce starostky, ZŠ Ratibořická, ZŠ Stoliňská, FZŠ Chodovická,  
                    RC MUM z.s., Neposeda, z.s., SKP HoPo 
22.4.2017 se konaly Oslavy Dne Země v parku proti ZŠ Ratibořická oproti původnímu programu byla doplněna 
možnost vyzkoušet si jízdu na elektrokolech a elektrotříkolkách 
 
DNY BEZ ÚRAZŮ: „S kolem bezpečně na prázdniny“ 5. 6 a 6. 6. 2017 areál ZŠ Stoliňská 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ, cyklokoordinátor 
Spolupráce: ZŠ Stoliňská, Policie ČR, MP, Besip, ČČK 
Akce se konala podle plánu 5.-6.6. za účasti žáků všech čtyřech ZŠ, družstva byla složena ze žáků 5.tříd 
 
DNY ZDRAVÍ: „Počernice v pohybu“ 30. 09. 2017 14:00 – 18:00 areál FZŠ Chodovická 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ 
Spolupráce: FZŠ Chodovická, DDM, komise sportu, volného času a mládeže, ČČK 
Díky finanční podpoře radního pro zdravotnictví hl.m.Prahy byl program rozšířen o možnosti různých metabolických 
analýz a poskytnutí zdravé stravy 
 
MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ, PODPORA ZANIKAJÍCÍCH RUKODĚLNÝCH ŘEMESEL: 
„Formanské slavnosti“ 21.5 10:00 – 16:00 areálu Evangelické církve metodistické Křovinovo náměstí 
Odpovědnost: koordinátorka PZMČ a MA21 
Spolupráce: Azylový dům Středisko křesťanské pomoci, ZÚŠ, DDM, ZŠ Stoliňská a Ratibořická, Klub seniorů SKP 

HoPo, místní řemeslníci 

Tradiční akce byla rozšířena o ukázky řemesel prostřednictvím učňů z Akademie řemesel Zelený pruh. Také v rámci 

konání akce byla zahájena Veřejná sbírka pro Azylový dům sloužící k vybavení rekonstruovaných ubytovacích prostor. 

Celkově bylo takto získáno pro Azylový dům 11 667,- Kč 


