Hodnotící zpráva MA21
za rok 2020

Zprávu zpracoval:
Ing. Jana Mokrošová, pracoviště participace a občanské společnosti
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1. Úvod, souhrnné informace
Místní Agenda 21 (MA21) představuje nástroj pro zavádění udržitelného rozvoje na
místní a regionální úrovni a uplatňování jeho principů v praxi. Místní Agenda 21 je proces,
který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a řízení
a zapojování veřejnosti zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech. MA21 byla poprvé
zmíněna v kapitole 28 Agendy 21 – dokumentu Organizace spojených národů, který byl přijat
na summitu OSN v roce 1992 (konference OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiro)
k podpoře zavádění principů udržitelného rozvoje. Hlavní roli v procesu místní Agendy 21 hraje
místní samospráva a státní správa. Bez jejich aktivní vůle nemůže místní Agenda 21 jako
dlouhodobý koncepční proces vzniknout.
Městská část Praha 5 (dále jen MČ P5) prostřednictvím Odboru kancelář starosty
uskutečnila na konci roku 2016 základní registraci v systému MA21, který spravuje CENIA,
česká informační agentura životního prostředí zřízená Ministerstvem životního prostředí
(webové stránky www.ma21.cz nebo www.dobrapraxe.cz). MČ P5 je tedy do místní Agendy
21 zapojena od roku 2017 a je zařazena v kategorii D.
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2. Uplynulé akce a aktivity
Rok 2020 byl poznamenán pandemií COVIDu – 19. I tak bylo realizováno několik již
zavedených aktivit, které probíhaly na MČ Praha 5 i v předchozích letech.
MČ Praha 5 obnovila v červnu letošního roku funkci ombudsmana. Jeho úkolem je
komunikovat s občany o podnětech, připomínkách a stížnostech k práci Úřadu MČ Praha 5.
Za zmínku také stojí, že zasedání zastupitelstva jsou přístupné veřejnosti a přenáší se
online na webových stránkách MČ Praha 5. V dnešní době epidemiologických opatření se
občané mohou zúčastnit také zasedání výborů přes videokonferenci.

2.1.

Participace



Setkání členů vedení radnice Prahy 5 s občany 12. února 2020 - jejími hlavními tématy
se staly Participativní rozpočet a opravy chodníků a dalších komunikací na území Pětky.
Na rok 2020 byla původně plánována, kromě plošných setkání, i setkání lokální, věnovaná
tématům jednotlivých čtvrtí (lokalit) MČ Praha 5 (například na Barrandově či v Košířích).



Setkání neformální pracovní skupiny pro místní Agendu 21 - dne 25. 6. 2020 se sešla
neformální pracovní skupina pro MA21, která navrhla změny v pravidlech Participativního
rozpočtu na rok 2021 (například snížení minimálního věku navrhovatele na 15 let nebo
rozdělení návrhů projektů dle jejich finanční náročnosti na „velké“ a „malé“). Pracovní
skupina navrhla také změnu názvu projektu Participativního rozpočtu, tak aby lépe
vystihoval jeho podstatu a více napomohl občanům MČ Praha 5 osvojit si projekt.
V průběhu listopadu, tohoto roku, probíhalo hlasování o nejlepší název, kterým se stal
„Zlepšuj pětku“



Projekt „Zlepšuj pětku“ – letos proběhl již 4. ročník, na který bylo z rozpočtu MČ Praha
5 vyčleněno 15 milionů korun. „Zlepšuj pětku“ je nejvýraznější projekt v rámci projektů
zaměřených na rozvoj občanské společnosti, vznikl v roce 2017 za účelem revitalizace
Prahy 5, zlepšení městské části pro život jejich občanů a podpory občanských spolků na
území Prahy 5. Do letošního ročníku občané přihlásili celkem 51 návrhů, z nichž 18
postoupilo do veřejného hlasování. Hlasování probíhalo od 15.9. do 15.11.2020.
participativnirozpocet.praha5.cz
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Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ - rada městské části Praha 5 se ve svém
Programovém prohlášení pro funkční období 2019 až 2022 zavázala zpracovat dlouhodobý
plán rozvoje městské části Praha 5, který bude vycházet z:
-

již dostupných dokumentů MČ
demografické studie
anketního šetření potřeb obyvatel MČ Praha 5 a dalších vstupů.

V rámci přípravy strategického dokumentu STRATEGIE ROZVOJE MĚSTSKÉ
ČÁSTI PRAHA 5 2030+ se občané Prahy 5 mohli účastnit ankety, ve které se vyjadřovali
například ke spokojenosti se stavem a úrovní občanské vybavenosti a životního prostředí.
V rámci vyplnění dotazníku také občané mohli vepsat své poznámky a přání. Dotazník ankety
občané vyplňovali elektronicky, na webových stránkách MČ Praha 5 nebo v tištěné formě.
Informace o probíhající anketě, společně s dotazníkem pro vyplnění ankety, byla otištěna
v radničním periodiku. K dispozici bylo přes 30 sběrných míst, na kterých byly umístěny
dotazníky v tištěné podobě. Dále radnice informovala o probíhající anketě také na svých
webových stránkách a sociálních sítích. Do ankety se zapojilo cca 2300 občanů. Výsledky
anketního šetření pomohou radnici s představou:
-

Co občané považují za nejdůležitější a co jim nevyhovuje.
Co bude zapotřebí řešit v návrhové části.

https://www.praha5.cz/strategie/
Na 22.10.2020 bylo v rámci přípravy Strategie rozvoje 2030+ naplánované setkání
s občany, na kterém měly být projednány výsledky analytické části strategického dokumentu.
Z důvodu vládních opatření nebylo možné setkání uspořádat. Veřejné projednání bylo
v prosinci 2020 nahrazeno následujícími alternativami:
a) MČ Praha 5 zveřejnila na svých webových stránkách 6 částí analytické části Strategie
MČ Praha 5 2030+. Tyto části odpovídají dokončeným výstupům jednotlivých
pracovních skupin. Zveřejnění na webu MČ Praha 5 bylo ještě podpořeno dalšími
komunikačními nástroji, které má MČ Praha k dispozici tak, aby se dokumenty dostaly
k co největšímu počtu občanů. Byl tak využit Facebook, Twitter MČ Praha 5, a měsíčník
Pětka.
b) Na podporu výše uvedených aktivit MČ Praha 5 vytvořila šest krátkých videí. Každé
z těchto videí prezentuje výstup konkrétní pracovní skupiny. Také bylo natočeno úvodní
video, ve kterém si hlavní slovo vzala paní starostka Renáta Zajíčková, předsedkyně
Řídící skupiny strategie. Ve videích jednotliví vedoucí a členové pracovních skupin
popisují svoji dosavadní práci během přípravy analytické části Strategie rozvoje 2030+.
Videa byla umístěna na webových stránkách MČ Praha 5 a dalších komunikačních
kanálech (Facebook, Twitter).
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Občanům byla také nabídnuta on-line účast na zasedání Řídící skupiny strategie, které se
konalo ve čtvrtek 26. listopadu 2020. Zasedání proběhlo přednostně videokonferenčně a na
radnici MČ Praha 5 za příslušných hygienických opatření. Vedoucí odborných pracovních
skupin představili výsledky práce první části přípravy Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+
tzv. analytické části a bylo umožněno reagovat všem účastníkům zasedání.
Další projekty, do kterých byla zahrnuta veřejnost:


S nadhledem na síti – celoroční osvětová akce zaměřená na zvýšení internetové
gramotnosti s cílem eliminovat patologické jevy kyberšikany s cílovou skupinou rodiče a
děti. V rámci projektu bylo pro školy například organizováno promítání filmu
#marthyisdead.



Jóga v parku Portheimka – i letos se pořádalo cvičení jógy v parku Portheimka. Možnosti
zacvičit si pod vedením zkušených lektorů mohli, nejen obyvatelé MČ, využít již pátým
rokem.



SWOT analýza základních i mateřských škol – MČ Praha 5, jako zřizovatel škol, se
společně s řediteli škol rozhodli zrealizovat tvorbu SWOT analýz na všech základních i
mateřských školách na Praze 5. Výsledky této SWOT analýzy byly zapracovány do
připravovaného strategického dokumentu STRATEGIE ROZVOJE MĚSTSKÉ ČÁSTI
PRAHA 5 2030+.



Dotazníkové šetření bezpečnosti – začátkem roku 2020 radnice zjišťovala jaký je názor
občanů na bezpečnostní situaci v Praze 5. Krátký dotazník k pocitu bezpečí na Praze 5
vyplnilo 878 respondentů.

2.2.

Podpora podnikání

Na MČ Praha 5 působí cca 7 000 podnikatelských subjektů, kteří jsou vyznačeny na
mapě obchodů a služeb. Tato mapa je umístěna na webu MČ Praha 5
(odkaz: http://obchodysluzby.praha5.cz/). Mezi největší podnikatele sídlící na území Praha
5 patří například Google, Seznam, Staropramen, NH Hotel, Andel‘s hotel, IBIS hotel,
Akcent, Adidas, ČSOB, OC Nový Smíchov. MČ Praha 5 také spolupracuje s investory,
např.: Erpet Group, Penta, RS development, FINEP, Centra, Sekyra Group atd.


Podnikatel Prahy 5–v letošním roce proběhl 10. ročník již tradiční soutěže Podnikatel
Prahy 5. V této soutěži sami občané navrhují své oblíbené podniky a vybírají mezi nimi
svého favorita. MČ v rámci soutěže připravila s podnikateli krátké videomedajlonky, které
byly uveřejněny na webových stránkách soutěže, případně na sociálních sítích. Vítězům
s nejvyšším počtem hlasů napříč kategoriemi byla předána ocenění v rámci slavnostního
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večera dne 7.2.2020. Tři nejúspěšnější podniky v každé z deseti kategorii dále obdržely od
Prahy 5 certifikát oblíbenosti. MČ P5 konáním soutěže usiluje o podporu zejména
drobného, malého a středního podnikání a o ocenění práce podnikatelů na svém území.
V roce 2020 bylo občany do této soutěže nominováno 57 podnikatelských subjektů.


COVID – Nájemné – v mimořádné situaci zapříčiněné světovou pandemií Covid 19 MČ
Praha 5 poskytla součinnost oprávněným nájemcům nebytových prostor MČ Praha 5,
kterým byla usnesením RMČ P5 č. 13/393/2020 ze dne 1. 4. 2020 poskytnuta sleva z nájmu
ve výši 100 % (za období 14. 3. - 30. 4. 2020).



Vzdělávací a informační centrum Praha 5 – o.p.s. bylo v roce 2020 kontaktním
pracovištěm společného projektu Hospodářské komory ČR (HK) a Magistrátu hl. m. s
názvem „Hlavní město Praha a Hospodářská komora ČR, společně na podporu pražského
podnikání“. Projekt se v roce 2020 zaměřil na podporu pražského podnikání v době
COVID-19 a po ní. Na kontaktním pracovišti VIC v Praze 5 si občané mohli nechat poradit
od pracovníků speciálně vyškolených na zmíněnou problematiku. Dále VIC zajišťoval
veřejně prospěšné funkce informační a vzdělávací pro podnikatele i občany. Zapojil se též
do projektu MČ Praha 5 zaměřeného na Integraci cizinců na Praze 5.

2.3.

Spolupráce 3 sektorů

V rámci spolupráce tří sektorů bohužel v roce 2020 díky epidemiologickým opatřením
nemohly proběhnout Dny Prahy 5.


Okolo Pětky se starostkou – v rámci spolupráce s „Platformou CityChangers“ se
5.9.2020 konala cyklovyjížďka se starostkou, která ukázala, v jakém stavu se cyklistická
a pěší síť na Praze 5 nachází, jakým problémům cyklisté i motoristé v provozu musí čelit,
jaké existují situace ohrožující bezpečnost, ale i co nového se realizovalo.



Grantový program Prahy 5 pro podporu občanské společnosti a společensky
odpovědných subjektů/podnikatelů – celkem bylo podpořeno 19 projektů, kdy částka
z minulých let byla zdvojnásobena na 600.000,- Kč. Většina obdarovaných spolků získala
podporu v oblasti zajištění jejich chodu. Z podpořených projektů uvádíme například
Malvazinky v pohybu – informační cedule virtuální naučné stezky, zbudování pekárny s
kvalitními produkty pro občany Barrandova či 400. výročí vypuknutí Třicetileté války – na
Praze 5.



Aplikačním garantem v projektu „Transformace pražského sídliště Homolka
k udržitelnosti“ – jedná se o výzkumný projekt, který podává ČVUT a VŠE v Praze do
TAČR. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím transdisciplinární studie přispět
k udržitelné transformaci sídlišť Homolka v Praze 5, potažmo dalších sídlišť ČR.
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Zapojení MČ Praha 5 bude probíhat formou pravidelných pracovních schůzek
(předpoklad 2-4x ročně). MČ Praha 5 bude připomínkovat projektové materiály a aktivně
se zapojí do tvorby metodiky pro udržitelnou transformaci sídlišť, která bude jedním z
výstupů projektu. Dále se bude MČ Praha 5 vyjadřovat k průběžným a závěrečným zprávám
a ke změnám v projektu

3. Závěr
MČ P5 uspořádala v roce 2020 celou řadu aktivit participativního charakteru, jejichž
prostřednictvím usilovala o co největší zapojení veřejnosti. Tato zpráva představuje stručný
výčet některých z nich, zejména těch, které se svou tématikou váží k MA21. Kromě akcí, které
již mají na městské části svou tradici, přibyly také akce další a v jejich zavádění MČ P5 plánuje
pokračovat i v roce 2021 a samozřejmě i v letech následujících. O konkrétních plánech MČ P5
pro rok 2021 blíže informuje dokument „Plán zlepšování MA21 pro rok 2021“.
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