Zápis z jednání expertní pracovní skupiny:
EKONOMICKÁ UDRŽITELNOST
v rámci zpracování aktualizace Strategického plánu rozvoje
MČ Praha 3
datum:
čas:
místo:
číslo zasedání:

13. 2. 2014
12:30 – 14:00
zasedací místnost č. 218 v budově MČ Praha 3
4

1. Zahájení
Programem čtvrtého jednání expertní pracovní skupiny (dále jen „EPS“) bylo:
odsouhlasení SWOT analýzy
připomínkování rozvojových aktivit SPR
vize Prahy 3
Jednání bylo zahájeno ve 12:40 hod.
2. Program
Jednání zahájil předseda EPS pan Heller, který představil program a předal slovo
panu Nehybovi.
Schválení podoby SWOT analýzy
Členové EPS obdrželi poslední podobu SWOT, která byla projednána na posledním
setkání skupiny. Skupina se vrátila k bodu „dlouhodobá koncepční bytová politika
MČ“, která vystupovala v silných stránkách. Po krátké diskuzi nastala shoda, že
v případě MČ lze hovořit o bytové politice ve vazbě na přidělování bytů, nikoliv však
dosud jako koncepci bytové politiky. Bod byl přesunut do příležitostí a MČ bude
záležet na rozpracování návrhů analýzy bytového fondu z podzimu loňského roku.

Rozvojové aktivity SPR
Pan Nehyba shrnul výsledek rozhovorů se zastupiteli, kteří měli možnost vyjádřit se
ke všem aktivitám SPR. Z jejich názorů a z diskuze na poslední pracovní skupině,
vzešel návrh nového popisu aktivit. Následně skupina procházela jednotlivé aktivity
a diskutovala jejich náplň.
Popis aktivit vzešlý z jednání skupiny je přílohou zápisu.
Přehled diskutovaných témat:
- pokračovat v komunikaci s vlastníky nevyužívaných či zanedbaných objektů a prostor
- vypustit informační servis pro podnikatele v takovém rozsahu jako obsahoval
návrh aktivity; základní rozměr řeší a bude řešit živnostenský úřad
- připravit program na podporu vlastníků objektů a drobných živnostníků
- vytvořit fond obecního bydlení + pravidla, potřebnou část ponechat na
„sociální bydlení“
- zapojení škol do aktivit environmentálních center (hojně vzniklých z dotací
OPŽP) a podporovat vzdělávací programy EVVO na školách
- u aktivity „Efektivní veřejná správa“ přeformulovat cíle týkající se finančního
plánování a investičního rozhodování úřadu, a ekonomického potenciálu
(maximalizace zisku) Správy majetkového portfolia

Vize Prahy 3 a strategické cíle
Na závěr jednání byl ve dvou podobách představen návrh znění vize, která

zdůrazňuje specifičnost Prahy 3, posiluje důraz na kulturu a životní prostředí.
Skupina se přiklonila k ucelené verzi s potřebou drobné úpravy (nabídka služeb pro
návštěvníky).
Návrhy vize jsou přílohou zápisu.
Na závěr byly představeny upravené strategické cíle, které skupina vzala na vědomí
vč. znění nového cíle (Zvýšení efektivity a výkonnosti úřadu v poskytování veřejných služeb).

ZADANÉ ÚKOLY V RÁMCI SETKÁNÍ:
Číslo

Specifikace

Odpovědná
osoba

Termín
plnění

1

odsouhlasení/zaslání připomínek k novým
popisům aktivit

členové EPS

20. 2. 2014

2

případné zaslání názoru ke znění vize

členové EPS

20. 2. 2014

Zapsal: Nehyba
Dne: 13. 2. 2014

