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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření 
SPUR HMP  

TO 3 
Školství, kultura, volnočasové 

aktivity, turistický ruch 
C1 Školství a další vzdělávací aktivity 

Udržet kvalitní a dostupné školství a 
vzdělávání, jeho provázání s poptávkou 

na trhu práce a možná podpora 
alternativního a dalšího vzdělávání 

C1.1 
Podporování udržitelnosti a rozvoje 

kvality výuky, školství a školských 
zařízení (MŠ, ZŠ). 

- 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.1.1 
Realizovat technické zázemí a 
vybavení škol a školských zařízení 

Zmapování potřebných a plánovaných projektů rekonstrukcí učeben, jídelen a 
venkovních prostor škol. Tento proces probíhá vždy s ohledem na možnosti 
rozpočtu MČ v konkrétním roce. 

3 Investiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.1.2 
Realizace zateplování a revitalizace 
školních budov 

Zmapování již zateplených budov. Financování z rozpočtu MČ s důrazem na možné 
financování z EU. Výhledově by měla být takto zateplena každá budova, pokud je 
to technicky možné. V určitých intervalech po realizaci zateplení vyhodnocení 
úspory na energiích apod. 

3 Investiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.1.3 

Vytvářet podmínky pro rozvoj 
inkluzivního vzdělávání vč. 
začleňování hendikepovaných dětí 
do předškolních a školních zařízení  

Podporování ředitelů a pedagogů ze strany MČ – finanční podpora na školení, a 
vzdělávání ředitelů. Vzdělávání pedagogů vždy podporuje konkrétní ředitel. 
Finance na případné vzdělávání a vytváření vhodného prostředí lze čerpat rovněž z 
fondů EU. 

3 Investiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření  
SPUR HMP  

TO 3 
Školství, kultura, volnočasové 

aktivity, turistický ruch 
C1 Školství a další vzdělávací aktivity 

Udržet kvalitní a dostupné školství a 
vzdělávání, jeho provázání s poptávkou 

na trhu práce a možná podpora 
alternativního a dalšího vzdělávání 

C1.2 
Podporování mimoškolních aktivit na 

ZŠ a v dalších školských zařízeních. 
Podpořit oblast 

zájmového vzdělávání 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.2.1 
Podporovat grantový systém 
volnočasových aktivit 

Podporování grantové podpory volnočasových aktivit z rozpočtu MČ tak jak je to 
prováděno doposud - grantová komise. Zajištění jiného financování, pokud nebude 
možné granty financovat z hazardu. 

3 Investiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.2.2 
Zmapovat a propagovat mimoškolní 
aktivity na jednotlivých školách. 

Zjišťování mimoškolní aktivity na školách formou průzkumu. Sestavit seznam 
těchto aktivit. Umožnění propagace mimoškolních aktivit na jednotlivých školách 
formou osobních návštěv, letáků na nástěnkách, na webu. Případná spolupráce a 
podpora MČ například veletrh aktivit viz. Kdo si hraje nezlobí - akce odboru 
kultury, která představuje mimoškolní a volnočasové organizace MČ. 

3 Investiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.2.3 
Podporovat zájmové a neformální 
vzdělávání dětí 

Podporování zájmového a neformálního vzdělávání dětí. 2 Investiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.2.4 
Zakoupit rekreační objekt pro pobyt 
dětí z mateřských a základních škol 

Zakoupení rekreačního objektu pro pobyt dětí z mateřských a základních škol. 2 Investiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.2.5 
Zapojit základní a umělecké školy do 
kulturního života MČ 

Zapojování základních a uměleckých škol do kulturního života MČ. 2 Investiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.2.6 
Podporovat činnost příspěvkové 
organizace pro dětské kluby 

Podporování činností příspěvkové organizace pro dětské kluby. 2 Investiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření 
SPUR HMP  

TO 3 
Školství, kultura, volnočasové 

aktivity, turistický ruch 
C1 Školství a další vzdělávací aktivity 

Udržet kvalitní a dostupné školství a 
vzdělávání, jeho provázání s poptávkou 

na trhu práce a možná podpora 
alternativního a dalšího vzdělávání 

C1.3 

Rozšíření spolupráce mezi školami na 
všech stupních vzdělání, škol se 

zaměstnavateli a dalšími vybranými 
subjekty. 

Podpořit a rozvíjet 
další vzdělávání 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.3.1 
Podporovat činnost zastupitelstva 
mladých  

Zapojování mladé generace do udržitelného rozvoje MČ. 3 Neinvestiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.3.2 

Zprostředkovat návštěvy 
podnikatelů/zaměstnavatelů na 
školách a zprostředkovat exkurze 
dětí do podniků 

Podporování ze strany MČ. Realizace interaktivního veletrhu zaměstnavatelů na 
Praze 8 například v budově vybraných škol. Podpora návštěv zaměstnavatelů ve 
školách - v kompetenci ředitele. Zmapování zájmu podniků a podnikatelů o tuto 
aktivitu. 

3 Neinvestiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.3.3 
Zprostředkovat návštěvy studentů 
středních škol na základní školy 

Zprostředkovávaní přenosu zkušeností  v rámci návštěv bývalých žáků na 
základních školách. Konkrétní téma, věková skupina apod. Podpora MČ - co se děje 
ve škole je v kompetenci ředitele. 

3 Neinvestiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.3.4 
Podporovat stěhování středních a 
vysokých škol na území MČ 

Podporování stěhování středních a vysokých škol na území MČ. 2 Neinvestiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.3.5 
Spolupracovat se školami při 
získávání externích dotací 

Spolupracování se školami při získávání externích dotací. 2 Neinvestiční 

Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření  
SPUR HMP  

TO 3 
Školství, kultura, volnočasové 

aktivity, turistický ruch 
C1 Školství a další vzdělávací aktivity 

Udržet kvalitní a dostupné školství a 
vzdělávání, jeho provázání s poptávkou 

na trhu práce a možná podpora 
alternativního a dalšího vzdělávání 

C1.4 
Rozvíjení dalšího profesního 

vzdělávání. 
Podpořit a rozvíjet 

další vzdělávání 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.4.1 
Podporovat vzdělávání 
pedagogických pracovníků 

Zmapování zájmu pedagogů o další vzdělávání. Podpora vzdělávání pedagogů je v 
kompetenci ředitelů škol. Vytvářejí plán vzdělávání svých zaměstnanců. 
Financování z rozpočtu školy. 

3 Investiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření  
SPUR HMP  

TO 3 
Školství, kultura, volnočasové 

aktivity, turistický ruch 
C1 Školství a další vzdělávací aktivity 

Udržet kvalitní a dostupné školství a 
vzdělávání, jeho provázání s poptávkou 

na trhu práce a možná podpora 
alternativního a dalšího vzdělávání 

C1.5 
Podporování vzdělávání seniorů (školy, 

komunitní knihovny, vzdělávací 
centra…). 

Podpořit a rozvíjet 
další vzdělávání 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.5.1 
Vytvořit Akademii kultury a umění 
pro obyvatele 50+ 

Vytvoření koncepce této akademie. Zmapování možností, především prostory, 
personální zajištění, financování. 

3 Investiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.5.2 

Podporovat MČ k vytváření 
podmínek a nabídek vzdělávání 
seniorů v komunitních centrech, 
knihovnách a dalších vzdělávacích 
zařízeních. 

Vytvoření koncepce. Zpracování seznamu komunitních center, knihoven, případný 
plán jejich realizace. 

3 Investiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.5.3 
Upravit grantový systém pro 
podporu aktivit seniorů 

Doplňování grantového systému o aktivity pro seniory a jejich vzdělávání. 3 Investiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.5.4 
Zapojit seniory do vzdělávacích 
aktivit na školách – mezigenerační 
setkávání žáků a seniorů 

Zjišťování zájmu ze strany škol o organizování podobných akcí a vytvoření 
programů. Podpora jednotlivých programů z rozpočtu MČ. 

3 Neinvestiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření  
SPUR HMP  

TO 3 
Školství, kultura, volnočasové 

aktivity, turistický ruch 
C1 Školství a další vzdělávací aktivity 

Udržet kvalitní a dostupné školství a 
vzdělávání, jeho provázání s poptávkou 

na trhu práce a možná podpora 
alternativního a dalšího vzdělávání 

C1.6 
Podporování zavádění alternativních 

forem vzdělávání. 
Podpořit alternativní 

vzdělávání 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.6.1 
Zavést alternativní metody výuky – 
kurzy pro pedagogy, ředitelé 

Podporování pedagogů a ředitelů škol formou vyhledávání kurzů a odborného 
vzdělávání v alternativních formách vzdělávání. Možná finanční podpora z 
rozpočtu jednotlivých škol.  

3 Investiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.6.2 

Realizovat informační kampaň a 
průzkum veřejnosti za účelem 
zjištění zájmů o alternativní metody 
vzdělávání 

Realizování dotazníkového šetření o zájmu rodičů o alternativní metody 
vzdělávání. Šetření lze doplnit o informace, které představí jednotlivé formy 
vzdělávání. Dotazník lze realizovat rovněž na webu MČ. 

3 Investiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.6.3 

Sledovat a vyhodnocovat počet dětí 
neumístěných v mateřských školách, 
základních školách  a školních 
družinách 

Sledování a vyhodnocování počtu dětí neumístěných v mateřských školách, 
základních školách a školních družině. 

2 Investiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.6.4 
Zvýšit počítačovou gramotnost žáků 
škol 

Zvyšování počítačové gramotnosti žáků škol. 2 Investiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.6.5 
Podporovat bezplatnou výuku 
angličtiny v mateřských školách a na 
prvním stupni základních škol v MČ 

Podporování bezplatné výuky angličtiny v mateřských školách a na prvním stupni 
základních škol v MČ. 

2 Investiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.6.6 
Podporovat moderní metody výuky 
ve školách 

Podporování moderních metod výuky ve školách. 2 Investiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.6.7 Podporovat společenské role učitelů Podporování společenské role učitelů ve školách. 2 Investiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.6.8 
Stanovit adekvátní a spravedlivá 
kritéria pro přijímání dětí do 
mateřských škol na úzmí MČ 

Stanovení adekvátních kritérií pro přijímání dětí do mateřských škol na území MČ. 2 Neinvestiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.6.9 
Vytvořit nové místa v mateřských a 
základních školách dle sledování 
počtu neumístěných dětí 

Vytváření nových míst v mateřských a základních školách (např. rozšíření kapacity 
mateřských a základní škol v Karlíně). 

2 Investiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.6.10 
Zajistit zdravé a moderní školní 
stravování 

Zajišťování zdravého a moderního školního stravování. 2 Investiční 

Odbor školství (OŠ)/radní zodpovědný za 
školství 

C1.6.11 
Zavést mimořádné odměny pro 
učitele základních škol 

Zavádění mimořádných odměn pro učitele základních škol. 2 Investiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření  
SPUR HMP  

TO 3 
Školství, kultura, volnočasové 

aktivity, turistický ruch 
C2 Kultura 

Rozvíjet a zlepšit využití památek, 
zajistit dostatečnou nabídku kulturních 

aktivit 
C2.1 

Vytvoření koncepce rozvoje kultury MČ 
vč. možností vícezdrojového 

financování. 

Posílit kapacity 
městské správy ke 
kompetentnímu 

rozhodování v oblasti 
kultury a umění  

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za kulturu 

C2.1.1 
Zpracovat koncepci rozvoje kultury 
MČ vč. analýzy  

Zpracování koncepce rozvoje kultury MČ. Analýza využití např. kulturních domů 
MČ, návštěvnost apod. Vytvoření výhledu a plánu kulturních akcí např. s ohledem 
na významná historická data apod. 

1 Investiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření  
SPUR HMP  

TO 3 
Školství, kultura, volnočasové 

aktivity, turistický ruch 
C2 Kultura 

Rozvíjet a zlepšit využití památek, 
zajistit dostatečnou nabídku kulturních 

aktivit 
C2.2 

Podporování kulturních subjektů a 
organizátorů kulturních akcí a 

tradičních i alternativních kulturních 
aktivit.  

Posílit kapacity 
městské správy ke 
kompetentnímu 

rozhodování v oblasti 
kultury a umění  

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za kulturu 

C2.2.1 
Podporovat grantový systém 
kulturních a volnočasových aktivit 

Revidování a nastavení vhodných podmínek a zaměření grantové podpory na 
konkrétní cílové skupiny. V rámci grantového systému podpořit spoluúčast 
vícezdrojového financování. Rozšířit objem finanční podpory na kulturní a 
volnočasové aktivity. 

3 Neinvestiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za kulturu 

C2.2.2 

Rozvíjet spolupráci a komunikaci 
mezi subjekty a organizacemi 
pořádajícími kulturní akce (vč. 
vybudování informační portálu pro 
sdílení informací) 

Zdokonalování kalendáře akcí na webu MČ. Podpora setkávání kulturních institucí. 
Informovat o možnostech vkládání programu na web MČ. Zmapování subjektů, 
které poskytují služby v oblasti kultury - prostřednictvím výzvy. Zveřejnit seznam 
těchto institucí se základním popisem jejich funkce a proklikem na jejich webové 
stránky na stránkách MČ. 

3 Neinvestiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za kulturu 

C2.2.3 
Podporovat profesionální 
muralartové a streetartové umělce 

Podporování profesionálních muralartových a streetartových umělců. 2 Investiční 

Zodpovědný odbor/Kompetence(vazba 
na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/Neinvestiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za kulturu 

C2.2.4 
Popularizovat památky u široké 
veřejnosti 

Podporování realizace akcí popularizujících památky u široké veřejnosti. 2 Investiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za kulturu 

C2.2.5 
Všestranně podporovat umělecká 
díla 

Podporování uměleckých děl. 2 Investiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za kulturu 

C2.2.6 
Zajistit funkčnost kulturních domů 
Ládví a Krakov 

Zajištění funkčnosti kulturních domů Ládví a Krakov. 2 Investiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření  
SPUR HMP  

TO 3 
Školství, kultura, volnočasové 

aktivity, turistický ruch 
C2 Kultura 

Rozvíjet a zlepšit využití památek, 
zajistit dostatečnou nabídku kulturních 

aktivit 
C2.3 

Zkvalitňování péče, ochraňování a 
využívání historického a kulturního 

dědictví MČ. 

Posílit kapacity 
městské správy ke 
kompetentnímu 

rozhodování v oblasti 
kultury a umění  

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za kulturu 

C2.3.1 
Restaurovat sochy andělů v kapli 
Libeňského zámku 

Restaurování soch andělů v kapli Libeňského zámku - Zenklova 1/35. 1 Investiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za kulturu 

C2.3.2 
Zajistit alternativní využití 
historických budov úřadu MČ po 
jejich přesunu do nových prostor 

Zajištění alternativního využívaní historických budov v případě přesunu ÚMČ do 
nových prostor. 

3 Investiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za kulturu 

C2.3.3 
Navázat spolupráci MČ s majiteli 
památkových a kulturních objektů 

Zorganizování ze strany MČ např. setkávání majitelů památek, např. jednou za rok. 
apod. 

3 Neinvestiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za kulturu 

C2.3.4 
Vytvořit plán investic na 
rekonstrukci a obnovu památek v 
majetku MČ 

Vytvoření plánu investic, podporování opravy plastik a fontán v sídlištích. 
Pomáhání vlastníkům památek při řešení financování. Památky, které nejsou MČ, 
nelze financovat z rozpočtu MČ. Snahou má být pomáhat řešit žádosti na jiné 
financování apod. 

3 Investiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za kulturu 

C2.3.5 
Vytvořit muzeum o historii a 
udržovat kvalitní vzhledu Kobyliské 
střelnice 

Vytvoření muzea o historii a kvalitní udržování vzhledu Kobyliské střelnice. 2 Investiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za kulturu 

C2.3.6 
Obnovit památkové zóny, zmapovat 
památky a zhodnotit jejich potenciál 

Obnovování památkové zóny, vytvoření seznamu památek ve spolupráci s majiteli 
památek. 

2 Investiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za kulturu 

C2.3.7 
Iniciovat jednání o podobě Paláce 
Svět 

Iniciování jednání o podobě Paláce Svět. 2 Investiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření 
SPUR HMP  

TO 3 
Školství, kultura, volnočasové 

aktivity, turistický ruch 
C2 Kultura 

Rozvíjet a zlepšit využití památek, 
zajistit dostatečnou nabídku kulturních 

aktivit 
C2.4 

Podporování umění ve veřejném 
prostoru. 

Podporovat 
dostupnost 

prostorového zázemí 
pro kulturně komunitní 

aktivity na celé ploše 
města  

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za kulturu 

C2.4.1 
Vytipování lokalit - umění ve 
veřejném prostoru 

Vytipování lokalit - umění ve veřejném prostoru. 3 Neinvestiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za kulturu 

C2.4.2 
Spolupráce s MHMP - umění ve 
veřejném prostoru 

Spolupracování s MHMP – intervence, příprava projektů, dělání soutěží na ty 
prostranství. 

1 Neinvestiční 

Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření  
SPUR HMP  

TO 3 
Školství, kultura, volnočasové 

aktivity, turistický ruch 
C3 Sport a tělovýchova 

Efektivně a účelně využívat současná 
sportoviště, rozvíjet a podporovat nová 

C3.1 

Zajišťování koncepčního řešení rozvoje 
oblasti sportu v MČ vč. možností 

vícezdrojového financování 
(zmapování prostor, ploch potenciálně 

využitelných pro sportovní aktivity). 

Podporovat zdravý 
životní styl a prevenci 

rizikového chování 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za sport, mládež a volný čas 

C3.1.1 
Zpracovat koncepci rozvoje sportu v 
MČ 

Zpracování koncepce rozvoje sportu. Provedení pasportizace (Zmapování 
sportovišť apod.) Zmapování prostor pro tradiční i pro alternativní/nové sporty. 
Vytvoření koncepční podpory neziskových organizací. 

3 Investiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření  
SPUR HMP  

TO 3 
Školství, kultura, volnočasové 

aktivity, turistický ruch 
C3 Sport a tělovýchova 

Efektivně a účelně využívat současná 
sportoviště, rozvíjet a podporovat nová 

C3.2 
Podporování a rozvíjení stávajících i 

nových sportovních aktivit. 

Podporovat zdravý 
životní styl a prevenci 

rizikového chování 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za sport, mládež a volný čas 

C3.2.1 
Podporovat vybudování 
multifunkční sportovní haly 

Prověřování možnosti výstavby multifunkční sportovní haly. Zjištění zájmu 
veřejnosti o sportovní vyžití. Realizování studie a projektové dokumentace 
multifunkční sportovní haly. Výstavba nové víceúčelové sportovní haly se zimním 
kluzištěm. 

1 Investiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za sport, mládež a volný čas 

C3.2.2 
Zmapovat nízkonákladové využití 
volných ploch pro neorganizované 
skupiny 

Analyzování volných/nevyužitých ploch nabídnout tyto plochy neziskovým 
organizacím MČ k jejich aktivitám/akcím. 

3 Investiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za sport, mládež a volný čas 

C3.2.3 
Podporovat grantový systém 
sportovních aktivit na MČ 

Podpora grantového systému sportovních aktivit na MČ. 3 Investiční 

Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření 
SPUR HMP  

TO 3 
Školství, kultura, volnočasové 

aktivity, turistický ruch 
C3 Sport a tělovýchova 

Efektivně a účelně využívat současná 
sportoviště, rozvíjet a podporovat nová 

C3.3 
Podporování zvýšení informovanosti o 

využití sportovní infrastruktury. 

Podporovat zdravý 
životní styl a prevenci 

rizikového chování 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za sport, mládež a volný čas 

C3.3.1 
Vytvořit informační portál (společný 
web) 

Podporování vytvoření informačního portálu, kam mohou přispívat všechny 
organizace působící na území MČ. Sjednocení stávající aktivity na webu (jednoduše 
by se tak mělo předejít pořádáním několika zajímavých akcí ve stejný čas). 
Zvyšování kvality informovanosti o aktivitách komunitních center, spolků apod. 
Vytvoření databáze volnočasových aktivit. 

3 Investiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření  
SPUR HMP  

TO 3 
Školství, kultura, volnočasové 

aktivity, turistický ruch 
C4 

Komunitní život a duchovní rozvoj 
obyvatel 

Vytvořit prostory a aktivity za účelem 
setkávání a trávení volného času pro 

občany všech generací 
C4.1 

Podporování duchovního rozvoje a 
občanské soudržnosti (vztah k místu). 

Podporovat a 
animovat vznik 

lokálních sítí 
(networků)  

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za vnější vztahy a turistický 
ruch 

C4.1.1 
Podporovat kulturně společenský 
život a spolupráci 

Podporování vytváření podmínek pro vzájemnou spolupráci neziskových 
organizací, komunitních center, spolků a státních institucí na MČ s cílem 
efektivního pokrytí potřeb obyvatel, zvyšování kvality jejich života i vzájemné 
informovanosti o poskytovaných službách. Vytváření grantového systému, který 
umožňuje podávání jedné žádosti ve spolupráci dvou a více institucí. 

3 Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za místní 
Agendu 21 

C4.1.2 
Iniciovat adopce dětských hřišť, 
laviček, stromů apod. 

Iniciování adopce dětských hřišť, laviček, stromů atd. 2 Neinvestiční 

Odbor kanceláře starosty (OKS)/radní 
zodpovědný za organizační rozvoj MČ 

C4.1.3 Zřídit institut čestného občanství 
Zpracování podmínek a popsání procesu, jakým způsobem bude probíhat 
nominace a výběr na titul Čestný občan MČ. 

2 Neinvestiční 

Odbor územního rozvoje a výstavby 
(OÚRV)/radní zodpovědný za Agendu 21 

C4.1.4 
Zavést bezplatné sousedské 
permanentky do venkovních expozic 
Botanické zahrady . 

Zavedení bezplatných sousedských permanentek do venkovních expozic Botanické 
zahrady. 

2 Investiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření 
SPUR HMP  

TO 3 
Školství, kultura, volnočasové 

aktivity, turistický ruch 
C4 

Komunitní život a duchovní rozvoj 
obyvatel 

Vytvořit prostory a aktivity za účelem 
setkávání a trávení volného času pro 

občany všech generací 
C4.2 

Vytváření prostor pro komunitní 
aktivity (podporování činnosti spolků a 

dalších občanských aktivit). 

Podporovat a 
animovat vznik 

lokálních sítí 
(networků)  

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za vnější vztahy a turistický 
ruch 

C4.2.1 

Zpracovat koncepci volnočasových 
aktivit pro činnost neziskových 
organizací, komunitních center a 
spolků 

Zpracování koncepce dalšího rozvoje volnočasových aktivit NO a spolků, včetně 
analýzy návštěvnosti, cílové skupiny, atd. 

3 Investiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za vnější vztahy a turistický 
ruch 

C4.2.2 Podporovat dobrovolnické aktivity 
Podporování realizace dobrovolnických aktivit v různých oblastech (např. firma - 
úřad - spolek nebo firma - spolek nebo úřad - spolek) 

3 Investiční 

Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření  
SPUR HMP  

TO 3 
Školství, kultura, volnočasové 

aktivity, turistický ruch 
C5 Turistický ruch 

Podporovat využití stávající 
infrastruktury vč. její revitalizace a 
rozvíjet vhodné podmínky MČ pro 

cestovní ruch 

C5.1 
Zajištění koncepčního řešení rozvoje 

cestovního ruchu. 

Posílit nový obsah 
mezinárodní značky 

Prahy spojený se 
současnou kulturou 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za vnější vztahy a turistický 
ruch 

C5.1.1 
Zpracovat koncepci rozvoje 
cestovního ruchu 

Vypracování projektu koncepce rozvoje cestovního ruchu. Zmapování potenciálu 
jednotlivých částí Prahy 8 se zmapováním turistických cílů. Zmapování 
infrastruktury ubytování, restauračních zařízení, dopravní obslužnosti apod. 

1 Investiční 
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Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření  
SPUR HMP  

TO 3 
Školství, kultura, volnočasové 

aktivity, turistický ruch 
C5 Turistický ruch 

Podporovat využití stávající 
infrastruktury vč. její revitalizace a 
rozvíjet vhodné podmínky MČ pro 

cestovní ruch 

C5.2 

Podporování prezentace, propagace a 
informovanosti o cestovním ruchu a 
větší využití stávající a rozvoj nové 
infrastruktury a aktivit cestovního 

ruchu. 

Optimalizovat 
(maximalizovat) doby 
pobytu turistů v Praze 
prostřednictvím živé 

kulturní nabídky 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za vnější vztahy a turistický 
ruch 

C5.2.1 
Zvýšit informovanost v rámci 
turistického ruchu na území MČ 

Podporování vybudování Infocentra MČ. 3 Investiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za vnější vztahy a turistický 
ruch 

C5.2.2 
Rozvíjet informační „procházky“ po 
historických částech a zajímavých 
místech MČ 

Podporování vytvoření projektu "procházek po Praze 8". Pravidelné procházky po 
místech jednotlivých čtvrtí. Místa neznámá apod. Vhodné zacílení na věkové 
kategorie, náročnost procházek. 

3 Investiční 

Odbor kultury, sportu, mládeže a 
památkové péče (OKSMPP)/radní 
zodpovědný za vnější vztahy a turistický 
ruch 

C5.2.3 
Zřídit turistický okruh atraktivit MČ 
vč. informačního značení 

Vypracovávaní projektů jednotlivých okruhů, vybudování informačního značení 
apod. Propagace okruhů. Zapojení Kobyliské střelnice do nového turistického 
okruhu. 

3 Investiční 

Č. 
temat. 
oblasti 

Název tematické oblasti 
Č. 

priority 
Název priority Specifický cíl Č. opatření Opatření 

Vazba na hl. opatření 
SPUR HMP  

TO 3 
Školství, kultura, volnočasové 

aktivity, turistický ruch 
C5 Turistický ruch 

Podporovat využití stávající 
infrastruktury vč. její revitalizace a 
rozvíjet vhodné podmínky MČ pro 

cestovní ruch 

C5.3 
Podporování a propagování 

podnikatelských příležitostí v oblasti 
cestovního ruchu. 

Podnikatelské 
prostředí 

Zodpovědný odbor/Kompetence 
(vazba na opatření) 

Číslo 
projektu 

Název projektu Popis projektu 
Priorita 

realizace 
Investiční/ 

Neinvestiční 

Odbor kancelář tajemníka (OKT)/radní 
zodpovědný za vnější vztahy a turistický 
ruch 

C5.3.1 

Zpracovat studii k podpoře a 
propagaci podnikatelských 
příležitostí v oblasti cestovního 
ruchu 

Zpracovávaní studií na potenciální využití Libeňského zámečku a Grabovy vily k 
podpoře turistického ruchu a podnikatelských příležitostí. 

2 Neinvestiční 

 

 


