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Hodnotící zpráva plnění Plánu zlepšování procesu MA21 v roce 2017 
 
Plán zlepšování procesu MA21 je nástrojem, pomocí něhož Komise MA21 navrhuje, jakého zlepšení má být v 
daném roce v rámci Projektu Zdravé město a MA21 dosaženo (v souladu s Kritérii MA21) a zároveň kontroluje 
jeho plnění. Tento dokument představuje jedno z povinných kritérií MA21 a je každoročně schvalován RMČ Praha 
8. Vyhodnocení plnění Plánu zlepšování je uvedeno v tabulce ve sloupci „Stav plnění“ nebo v odstavci 
„Vyhodnocení“. 

 

A. OBLAST KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 

A.1. Podpora dobrovolnických aktivit 
 

Aktivity vedoucí k naplnění  Indikátory Stav plnění 

Zapojení do projektu Dobrovolnictví ve 
veřejné správě 

ANO x NE  
Nesplněno 

Podpořit dobrovolnické úklidy se zapojením 
do projektu Ukliďme Česko 

Počet dobrovolnických akcí / 
počet dobrovolníků 

3/ 200 

 
Vyhodnocení: 
Úřad podpořil akci „Ukliďme Česko“ v dubnu a v listopadu zajištěním svozu odpadu a dodáním úklidového 
náčiní. Někteří zastupitelé a pracovníci úřadu se aktivně úklidových akcí účastnili. Do akcí se zapojili SDH Praha 8 
v Bohnicích, zaměstnanci Billy, Konsorcium Karlín, komunita okolo paní Obešlo a další. 
 

A.2. Zastupitelstvo mladých (ZM) 
 

Aktivity vedoucí k naplnění  Indikátory Stav plnění 

Zpracování plánu aktivit ZM Plán aktivit vytvořen  
ANO x NE 

Splněno 

Počet aktivit, na kterých ZM spolupracovalo Počet aktivit/počet 
zúčastněných ze ZM 

5/40 

 
Vyhodnocení: 
Zastupitelstvo mladých bylo ustanoveno v září 2016. V roce 2017 se mladí zastupitelé zúčastnili kampaně Den 
Země, Evropský týden udržitelného rozvoje na Palmovce, procházky s architekty na Palmovce, Fóra mladých a 
semináře o Úmluvě o právech dítěte v ČR. Dva členové jsou od září 2017 členy Národního parlamentu dětí a 
mládeže. 
 

A.3. Zapojování veřejnosti 
 

Aktivity vedoucí k naplnění  Indikátory Stav plnění 

Alespoň jedno veřejné projednání měsíčně Počet veřejných projednání / 
počet účastníků 

9/200 

Uspořádání veřejného fóra (VF) k určení 10P VF uspořádáno ANO x NE / 
počet občanů/ úředníků/ 
zastupitelů 

ANO/126/17/3 

 
Vyhodnocení: 
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Občané měli možnost zapojit se do projednání studie ul. Za Poříčskou branou, dopravní studie Dolní Libně nebo 
projektů navrhovaných občany v participativním rozpočtu Moje Osmička. 
 
 

A.4. Fórum mladých 
 

Aktivity vedoucí k naplnění  Indikátory Stav plnění 

Uspořádání Fóra mladých Akce uspořádána 
ANO x NE 

Splněno 

Počet účastníků Počet žáků a 
studentů/škol/zastupitelů 

42/17/3 

 
Vyhodnocení: 
Oslovili jsme 35 základních a středních škol k delegování dvou zástupců školy pro účast na Fóru mladých. 
Výstupy z tohoto setkání byly představeny na Veřejném fóru a předány k řešení na příslušné odbory. 
 

A5. Bezpečná cesta do školy 
 

Aktivity vedoucí k naplnění  Indikátory Stav plnění 

Bezpečná cesta do školy je realizována 
v základní škole 

Realizace programu 
ANO x NE 

Splněno 

Škola zpracovala Školní plán mobility Školní plán mobility je 
zpracován 
ANO x NE 

Nesplněno 

Výstupy Bezpečné cesty do školy jsou 
zpracovány a předány vedení MČ 

Školní mapa je zpracována  
ANO x NE 

Splněno 

Zpracování dopravní studie Dopravní studie je zpracována 
ANO x NE 

Splněno 

 
Vyhodnocení: 
Do programu se zapojila ZŠ Burešova, ZŠ a MŠ U Školské zahrady a ZŠ Dolákova. Program byl v roce 2017 
ukončen v ZŠ Burešova. Výstupy (problémová místa) schválila RMČ Praha 8 a byly předány se žádostí o řešení na 
Odbor rozvoje a financování dopravy MHMP. Školní plán mobility ještě škola zpracovává pod vedením spolku 
Pražské matky, který program koordinuje. 
 

A6. Zapojení škol do ekologických programů 
 

Aktivity vedoucí k naplnění  Indikátory Stav plnění 

Realizace ekologických programů Počet programů / počet 
zapojených žáků/dětí/škol 

3/837/537/17 

Realizace ekologických soutěží Počet soutěží / počet 
zapojených žáků/dětí/škol 

2/350/140/15 

 
Vyhodnocení: 
Odbor životního prostředí realizoval pro základní a mateřské školy exkurzi ve sběrném dvoře ve Voctářově ul., 
soutěž ve sběru tvrdého pečiva pro koně Městské policie hl. m. Praha, soutěž v tvorbě loga tříděného sběru 
z odpadových materiálů a venkovní akci ke Dni Země.  
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B. OBLAST STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ 
 

B.1.Metodický pokyn pro strategické plánování a řízení rozvoje MČ Praha 8 
 

Aktivity vedoucí k naplnění  Indikátory Stav plnění 

Aktivní zapojení Komise MA21 do tvorby a 
schvalovacího procesu metodického pokynu 
SP 

Komise MA21 zpracovala 
vyjádření k návrhu metodického 
pokynu SP 
ANO x NE 

Nesplněno. 

Vytvoření a schválení metodického pokynu SP Metodický pokyn SP je schválen  
ANO x NE 

Nesplněno. 

Metodický pokyn SP je implementován na 
odborech úřadu 

Metodický pokyn SP je předán 
na odbory ve formě úkolu 
tajemníka  

Nesplněno. 

 
Vyhodnocení: 
Metodický pokyn nebyl vytvořen, aktivita bude zařazena do plánu 2018. 
 
 

B.2.Sestavení dvouletého Akčního plánu s provázáním na rozpočet MČ Praha 8 
 

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Stav plnění 

Zpracování Akčního plánu 2017/2018 
(AP) v souladu s projektovým plánem 

AP je zpracování v souladu 
s projektovým plánem 
ANO x NE 

Nesplněno. 

Schválení Akčního plánu 2017/2018 (AP) AP je předložen ke schválení 
v ZMČ Praha 8 
ANO x NE 

Nesplněno. 

 
Vyhodnocení: 
Akční plán nebyl vytvořen, aktivita bude zařazena do plánu 2018.  
 

B.3.Splnění Kategorie C kritérií MA21 
 

Aktivity vedoucí k naplnění  Indikátory Stav plnění 

Průběžné plnění databáze příslušnými 
aktivitami MČ 

MČ Praha 8 získala Kategorii C 
kritérií MA21 
ANO x NE 

Splněno 

 
Vyhodnocení: 
MČ Praha 8 získala cenu Ministerstva vnitra za splnění Kategorie C. 
 

B.4.Participativní rozpočet (PPR) 
 

Aktivity vedoucí k naplnění  Indikátory Stav plnění 

Zpracování pravidel PPR Pravidla PPR zpracována Splněno 
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ANO x NE 

Schválení pravidel PPR Pravidla schválena  
ANO x NE 

Splněno 

Podané projekty Počet podaných projektů / počet 
doporučených projektů / počet 
projektů k realizaci 

37 / 29 / 20 

 
Vyhodnocení: 
První ročník projektu Moje Osmička byl vyhodnocen jako úspěšný. Pro rok 2018 jsou navrženy úpravy pravidel 
jak odbory ÚMČ Praha 8, tak Komisí MA21 a navrhovateli projektů. 
 

B.5.Audity udržitelného rozvoje 
 

Aktivity vedoucí k naplnění  Indikátory Stav plnění 

Zpracované audity UR Počet zpracovaných auditů / počet 
schválených auditů expertním 
týmem 

3 / 3 

 
Vyhodnocení: 
Z možných deseti auditů zpracoval ÚMČ Praha 8 tři: Sociální prostředí, Kultura a volný čas, Doprava a 
mobilita.  
 

B.6 Evropské standardizované indikátory udržitelného rozvoje 
 

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Stav plnění 

Sledování a vyhodnocení indikátorů UR Počet sledovaných a 
vyhodnocených indikátorů UR 

4 

 

Vyhodnocení: 
Zpracovány byly indikátory ze sady evropských standardizovaných indikátorů pro hodnocení 
udržitelného rozvoje municipalit: Spokojenost s místním společenstvím, Mobilita a místní přeprava, 
Ekologická stopa a Uhlíková stopa MČ Praha 8 
 

B.7 Projekt Palmovka 2030 
 

Aktivity vedoucí k naplnění  Indikátory Stav plnění 

Usnesení Rady hl. m. Prahy (RHMP) Usnesení RHMP vydáno 
ANO x NE 

Usnesení č. 2165 ze dne 5. 9. 
2017 

Vytvoření webové stránky projektu Webová stránka vytvořena 
ANO x NE 

Nesplněno 

Zpracování dílčích studií (např. dopravní, 
veřejných prostranství) 

Počet zpracovaných studií 
3 

 

Vyhodnocení: 
Rada hl. m. Prahy vzala na vědomí dokument Vize Palmovka 2030 a uložila ředitelce MHMP zajistit 
součinnost odborů MHMP, IPR a zajistit koordinátora. Webová stránka projektu bude vytvořena v roce 



 
 

stránka 5 z 6 
 

2018. Zpracovány byly tyto dokumenty: Analytická studie části Palmovka, Intervence Palmovka a Návrh 
institucionálního rámce pro revitalizaci Palmovky.   
 

B.8. Projekt ke zkvalitnění veřejné správy 
 

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Stav plnění 

Realizování projektu Projekt realizován  
ANO x NE 

Nesplněno 

 Počet výstupů / jejich zaměření  

 
Vyhodnocení: 
Projekt NSZM ČR „Mozaika – spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21“ 
nebude realizován. 
 

 
 

C. VZDĚLÁVÁNÍ, OSVĚTA 
 

C.1.Realizace osvětových kampaní 
 

Aktivity vedoucí k naplnění  Indikátory Stav plnění 

Den Země - osvětová akce zaměřená 

nejen na odpadové hospodářství, 

třídění a druhotné využití surovin, 

průběžná výchova k odpovědnosti za 

čistotu našeho okolí se zapojením škol, 

veřejnosti a organizací 

Kampaň se uskutečnila ANO x NE 
(evidovat počet návštěvníků) 

Splněno/1300 

Ukliďme Česko – úklidová akce 

s aktivními občany a organizacemi 

v rámci celonárodní kampaně 

Splněno/200 

Dny zdraví – zaměřit se na prevenci 

některých zdravotních problémů, 

podporovat vyšetření zdarma (např. 

pihy, krevní tlak) 

Splněno/1000 

Týden mobility – Zažít město jinak – 
Den bez aut 

Splněno/1000/1000 

Týden udržitelného rozvoje Splněno/500 

 
Vyhodnocení: 
Odbor životního prostředí a speciálních projektů pořádal akce Den Země a Ukliďme Česko, Odbor sociálních věcí 
akce ke Dnům zdraví, Oddělení strategického rozvoje a MA21 akce v rámci Týdne mobility a Týdne udržitelného 
rozvoje. 
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C.2. Podpora projektu Fairtrade 
 

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Stav plnění 

Osvětové akce – např. Výstava na 
stromech, Fairtradová snídaně, 
Klimatická snídaně 

Počet osvětových akcí / počet 
návštěvníků 

4/300 

Zpracování osvětových materiálů pro 
informační kampaň 

Počet vydaných informačních 
materiálů 

Brožura FT MČ 

Zpracování plánu aktivit s řídící skupinou 
fairtrade 

Plán zpracován  
ANO x NE 

Splněno 

 
Vyhodnocení: 
V květnu byly realizovány férové trhy na Ládví, v září setkání s pěstitelem kávy z Mexika v SŠ Kollárova, v říjnu 
uspořádána na třech místech Prahy 8 Výstava na stromech se zaměřením na podmínky pěstitelů banánů a 
následně akce v OC Krakov na téma „Udržitelné Vánoce“. 
 
 

D. OBLAST INFORMOVANOSTI A MEDIALIZACE 
 

D.1. Zvyšovat povědomí občanů o realizaci procesu MA21 
 

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Stav plnění 

Uveřejňovat zprávy Počet tiskových zpráv / počet zpráv 
v Osmičce 

Splněno 16/28 

Zpracovat brožuru o MA21 v MČ Praha 8 Brožura vydána  
ANO x NE 

Splněno 

 
Vyhodnocení: 
V rámci projektu „Místní Agenda 21 – Cesta k udržitelnému rozvoji v Praze 8“ podpořeného ze Státního fondu 
životního prostředí ČR byly zpracovány dvě brožury: Zdravá města a MA21, Metodická příručka Jak na to. 
 
 

D.2. Konference na téma pohyb 
 

 

Aktivity vedoucí k naplnění návrhu Indikátory Stav plnění 

Uspořádání konference Konference je uspořádána 
ANO x NE 

Splněno 

 Počet účastníků 100 

 
Vyhodnocení: 

Konference Pohyb v každém věku se konala 13.11. v KD Ládví. 
 
 
Hodnotící zpráva schválena na zasedání RMČ Praha 8 dne 28. 3. 2018 usnesením č. 0135/2018. 


