lI

t

J

MĚsrsxA ČÁsr

PRAHA

5

llllillilllil lil lĺll lil

llllil

lil

lllil ]ll

llillllllllillil lil llil

MCO5XAl5YMM6

SMLoUVA o

oÍlo

0196/0/KST12020

uzavŕená podle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č..8912012 Sb., občanský zákoník'
v platném znění
(dále

jen ,,smlouvt")

1. Smluvní strany
1.

1. Objednatel:

Městská část Praha 5

zastoupena:

náměstí 14.Ťijna4, 150 22Praha5
Mgľ. Renát ou Zajiěkovou, starostkou MČ Pľaha 5

lČo:

000ó363

se sídlem:

1

DIČ:
bankovní spojení
ě. ú.:
(dále

jen ,,objednatel", na straně jedné)

t.Ż. Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
IČo:
DIČ:

Mooľe Czech Republic s.r.o.
Karolinská 66114, Karlín, 18ó 00 Praha

8

Ing. Radovanem Haukem, jednatelem

27244784
CZ27244784
pod sp.zn. CI07235

Zapsaný ve veřejn
bankovní spojení:
č' ú.:

jen ,,zhotovÍtel", na straně druhé)
(společně pak ,,smluvní stľany")

(dale

1.

3.

Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:
ve věcech smluvních:
ve věcech administľativně
technických:

Mgľ. RenátaZajiěková, starostka MČ Pľaha 5

Ing. Jiřina

cí odboľu Kancelář

staľost
e-mail :

Bc. Tibor Sáňa, vedoucí oddě

pľojektového řízení a EU fondů,tel.
e-mail :
I
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1.3.2. Zazhotovitelez

Ve věcech smluvních: Ing. Radovan Hauk, jednatel, tel.:
e-mail

:

Ve věcech technických: Ing. Aleš Nechuta, manaŽer, tel.:
e-mail :

z. Úĺel smlouvy

2.l.

Tato smlouva se uzavíránazák\adě ýsledků veřejné zakázky malého rozsahu na sluŽby
vyhlašovanouZapodmínek av souladu se zásadami stanovenými v $ 6a$Ż7 písm. a) a
$ 3l zákona č,.l34l2016 Sb.' zákon o zadźxáni veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, mimo reŽimtohoto zákona, s názvem,,Stľategie ľozvoje Městské části Praha
5 2030+*.
zavazuje pľovéstpľo objednatele dílo a činnosti, jak je
specifikováno v této smlouvě, řádně, věas a ve vzorné kvalitě věetně všech objednatelem
poŽadovaných změn díla a jeho součástí.

2.2. Touto smlouvou se zhotovite|
2.3. objednatel

se zavazuje k převzetí řádně a včas poskytnutých sluŽeb azaplacení sjednané
ceny za jejich provedení podle podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.4.

Podkladem pro uzavření této smlouvy o poskytování sluŽeb je nabídka zhotovitele ze dne
30. 06. 2020, která byla nazákladě vyběrovéhoÍizenívybľána jako nejýhodnější.

3. SpeciÍikace předmětu díla, termíny dodání a místo plnění smlouvy

3.1.

Předmětem tohoto díla jsou poradenské, konzultačnía administľativní sluŽby související
se Zpracováním strategického dokumentu ,,Strategie rozvoje Městské části Praha 5
2030+* (dáIe téŽ,oStľategieľozvojeo') a to především:

-

-

poľadenstvía mętodické vedení Řĺaĺcĺpracovní skupiny ke zpľacování Strategie
rozvoje MČ Praha 5 do 2030+ (dále jen ,,Řídícískupina strategie.ś) a účastna
jednáních Řĺaĺcĺpľacovnískupiny;
poradenství a metodické vędení odborných pracovních skupin a účastna jednáních
odborných pracovních skupin, přičemŽ zhotovitel zajisti metodického konzultanta
se zkušenostmi v oboru zpracováni strategií pľo státní správu nebo samospľávu;
návrh postupů a procesů, návrh způsobu sběľu aana|ýzy vstupů;
průběŽnékonzultace postupů v přípravě Strategie rozvoje Městské části Pľaha 5

-

připomínkování průběŽných ýstupů při tvorbě Strategie ľozvoje Městské části

-

přípľava odborných podkladů souvisejícís přípravou Stľategie rozvoje Městské

-

části Praha 5 2030+;
návrhy změn na úpľavudokumentů a Vypracování odborných doporučení;
koordinace a komunikace se zainteresovanými stranami,
vytvoření finálního strategického dokumentu ,,Strategie ľozvoje Městské části
Praha 5 Ż030+",

-

2030+;

Praha 5 2030+;

především v těchto oblastech:
2

_

t

J

-

MĚsrsxA Č Ásr

PRAHA

5

Modemí , přátelská, digitální radnice
Yzdělávání , š kolství a volný č as
Financování pľ ojektů , finance, investice a spľ áva majetku
Pľ evence kriminality, bezpeč nost, sociální sluŽby' bytová politika, zdravotnictví
Územní rozvoj, Životnipľ _ostředí , veřejný pľ ostor u áop.uuä
Kultura, sport, obč anská společ nost a podpora podnikání

osnovou zpracováni Stľ ategie rozvoje, jež je Pří lohou ě.1 té to smlour,y.
3.Ż . Zhotovitel podpisem té to smlouvy pľ ohlaš uje, Že bude poskytovat poradenské a
konzultač ní sluŽby v souladu s Metodikou pří praĺ y veřejných strategií , kteľ á byla
schválena vládou Č eské republiky usnesení m č ,.7ll2olg v plátňem zněniž veřejněné rnna
internetoých stľ ánkách Ministerstva pľ o
mí stní rczvoj
to vš e v souladu s

.mmr.cz/

a-metodick a-podporďvysfu py-pľ oj ekfu

v-ceske-

)

3.3. Zhotovitel

se zavazu1e, ž e provádění dí la na jeho stľ aně bude zajiš t'ovat realizač ní tým,
jehoŽ sloŽení a odborná kvalifikace jednotlivych č lenů jsou uvedeny v Pří loz e č ,. 2 té to
smlouvy. Výměna které hokoliv ze ělenů realizaění ho týmu je mož nápouze v pŕ í padě, Že
nový č len rea|izaění ho týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způ sobilostí , kterou
dle Pří lohy č ,.2té tosmlouvy disponuje č len realizaění ho týmu, jenž je nahľ azován noým
č lenem nebo kteľ ou naltrazovaný č len realizač ,ní ho týmu pľ okazoval ve výběrov é mŤ í zení ;
jakoukoli změnu ělena realizač ní hotýmu je zhotovitel povinen oznámit objednateli
nejmé ně 5 pracovní ch dnů před touto změnou, kľ omě pří padů , jejichŽ povaha to r,yluč uje'
Zhotovitel je povinen napoŽádání objednatele prokázat splnění povinností stanovených
v tomto č lánku. Poruš ení jaké koliv povinnosti podle tohoto odstavce opľ avňuje
objednatele k okamŽité mu odstoupení od té to smlouvy;

3.4.
3.5.

SluŽby budou poskýovány do doby dokonč ení dí la, nejpozději vš ak do

3l.

12.2O2L

Termí ny pľ o provedení dí la jsou uvedeny v harmonogľ amu plnění dí la, kteý zhotovitel
předloŽil v rámci své nabí dky, a kteý je Pří lohou ě. 3 té to smlouvy.

3.6. Mí stem plnění smlouvy je objekt objednatele na adrese Š tefanikova13-15, Pľ aha 5,

pří padně jiné lokality na uzemi Městské ěásti Pľ aha 5, vyŽaduje-li to povaha plněné č ásti

dí la.

4. Cena dí la, platební podmí nky a smluvní pokuty

4.l.

Cena za řádně provedené a předané dí lo a dalš í s dí lem souvisejí cí ú kony je stanovena
takto

Cena celkem

DPH?L

o/o

Cena celkem vč . DPH
Slovy: dvě stě š estnáct tisí c koľ un č eských bez DPH.
4.2.

216.000'_ Kč
46.360'- Kč
261.360'- Kč

Cena je stanovena mezi smluvní mi stľ anami podle zź lkona o cenách dohodou jako cena
koneč ná, nepřekľ oč itelná a nejqýš e pří pustná za komplexní plnění celé ho dí la dle té to
smlouvy azahmuje veš keľ énáklady zhotovitele souvisejí cí s řádným pľ ovedení m dí la, tj.
zahmuje veš keľ é č innosti' vlivy, tizika, dodávky a souvisejí cí výkony nutné k naplnění
J
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ú ěelu a cí le té to smlouvy.

4.3. Cenadle č l.4 odst.4.l.
4.4.

4.5.

té to smlouvy mů Že být změněnav pří padě změny pří sluš ných
prů
běhu
předpisů
rca|izace dí la. V tomto pří padě bude cena dle té to smlouvy
v
daňoqých
upravena podle ýš e sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelné ho plnění .
Veš keré změny v realizaci smlouvy' kteľ é změní cenu dí la, je zhotovitel povinen
dohodnout s objednatelem před jejich provedení m. Pokud by změny znamenaly zýš ení
ceny uvedené v ěl' 4 odst. 4'1. té to smlouvy' Ize je pľ ové stpolze na záklaďé předchozí
pí semné dohody smluvní ch stran formou pí semné hododatku k té to smlouvě. Pokud by
zhotovitel provedl takové práce bez předchoziho uzavŤ ení dodatku k té to smlouvě,
povaŽuje se cena těchto praci za smluvní pokutu za poľ uš ení smluvní ch ujednání o ceně
dí la dle té to smlouvy, zap|acenou zhotovitelem objednateli.
Pľ ávo na dí lč ífakturaci vzniká po pí semné mpřevzetí pří sluš né č ásti předmětu plnění
specifikované ho v č l. 3. Pří sluš né č ásti dí la musí být odsouhlaseny objednatelem a Ří dí cí
skupinou strategie' Dí lč ífaktury budou vystavovány ve ť ázich uvedených v ěIánku 4.7
té to smlouvy

4.6.

Faktuľ a (daňoý doklad) vystavená Zhotovitelem musí obsahovat náleŽitosti stanovené
právní mi předpisy
4.7. Cena dí la sjednaná v ěl. 4.l. té to smlouvy bude objednatelem uLľ iazenanaztlkladě faktur
- daňoqfch dokladů , řádně vystavených zhotovitelem následujĺ cí mzpů sobem:
a) Po předloŽení SWOT ana\ýz za jednotlivé odbomé pľ acovní skupiny předevš í m
v 6ti oblastech uvedených ve specifikaci předmětu veřejné zakź nky bude uhrazeno
30 oÁ ceny dila.
b) Po předloŽení návrhu stľ ategie (bez Implementaění fáze) bude uhľ azeno dalš í ch50 %
ceny dí la.
c) Po předloŽení návrhu implementace a finanč ní ana|ýzy Závěreěné fáze budę
uhľ azeno zbylých 20 % ceny dí la. Zź tvěreč náfáze ptí pravy bude povaŽována za
ukoněenou dnem pľ ojednání a schválení finální ho stľ ategické ho dokumentu
,,Stľ ategie ľ ozvoje Městské č ásti Praha 5 2O3O+" v Řĺ dĺ cĺskupině strategie.
Smluvní strany se dohodly na lhů tě splatnosti faktury v dé lce třiceti (30) kalendářní ch
dnů ode dne doruč ení faktury objednateli na kontaktní ađ resuobjednatele. Cena za
poskytnuté sluŽby se povaŽuje zauhtazenou okamŽikem odepsání faktuľ ované ceny za
poskytnuté sluŽby z bankovní ho ú č tuobjednatele. V pří padě pochybností se má zato, Že
dnem doruč ení se ľ ozumí třetí den ode dne odeslání faktury.
4.8. o předání a ptevzeti vyhotovených č ástí dí la budou poskýovatelem vyhotoveny
protokoly o předání apÍ evzeti dí la (dále jen,'Protokol") ve dvou (2) vyhotovení ch, kteý
bude podepsán oběma smluvní mi stľ anami, akaž dázę smluvní ch stľ an obdrž i po jednom
( 1 ) vyhotovení pľ otokolu.
4.g, Pokud objednatel nedodľ Ží termí n splatnosti řádně vystavené a doruč ené faktury, je
zhotovitel opľ ávněn poŽadovat ú hľ aduú ľ okuz prodlení ve qýš i stanovené pří sluš nými
právní mi předpisy.
4.10. V pří padě nedodrŽení termí nu poskytnutí sluŽeb ďnebo předání ěástí dí la, resp. qýstupů
jednotliých fází dle haľ monogramu plnění dí la ďnebo odstranění vad poskytnutých
sluŽeb ve sjednané kvalitě ze stľ any zhotovitele má objednatel právo pož adovat po
zhotoviteli smluvní pokutu ve vyš i O,I yo Z ceny č ásti dí lďsluŽeb/ýstupů fáze, které
nebyly předány v termí nu, bez DPH zakaŽdý i zapoěatý kalendářní den pľ odlení
4.11. Jestliż e zhotovitel poruš ení jakoukoliv povinnost podle č l. 6., zavanlje se zhotovitel
uhľ adit objednateli smluvní pokutu ve výš i 50.000,- Kč (slory: padesát tisí c koľ un
4
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ěeských) za katdé j ednotlivé poruš ení povinnosti.

4.12. JestliŽe se jaké koliv prohláš ení zhotovitele podle č l. 9 ukáž e nepravdivým nebo
zavádějí cim nebo zhotovitel poruš í jiné povinnosti podle č l. 9, té to smlouvy, zavazuje se
zhotovitel uhľ adit objednateli smluvní pokutu ve výš i 30.000,- Kč (slovy: třicet tisí c
korun č eských) za kaŽđ éj ednotlivé poruš ení povinnosti.

5. Dodateč né ú kony
5.1. Pokud bude k ú spěš né realizaci prací dle té to smlouvy zapotŤ ebí uč init ú kon, kte4ý před
započ etí mrealizace nebyl souč ástí pů vodní ho zađ ánipředmětné sluŽby (dále jen

,,Dodateč ný ú kon"), poŽádá zhotovitel objednatele o udělení pí semné hopovolení k
pľ ovedení tohoto ú konu. objednatel je povinen se pí semně vy'jádřit k tomuto poŽadavku
bezzbyteěné ho prodlení ' nejpozději do 7 pľ acovní ch dnů . Na základě kladné ho pí semné ho
vyjádření objednatele bude započ ato s realizací Dodateč né ho ú konu.

5.2.v pří padě, Že objednatel

ho Dodateč né ho ú konu nesouhlasí , zavazuyi
se obě strany, Že se budou snaŽit v co nejkľ atš í mmož né mtermí nu nejpozději do 10
pracovní ch dnů uskuteč nit schů zku, na které bude pľ ojednáno řeš ení vzniklé situace.
Zhotovitel neodpoví dá za š kodu' která vznikne objednateli v pří padě, Že situace nebude v
přiměřené době vyřeš ena.

5.3.

s pľ ovedení m takové

V

pří padě, Že zhotovitel pľ ovede jakýkoli dodateěný ú kon bez předchozí ho povolení
objednatele, není objednatel povinen uhĺ adit zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti s
plnění m tohoto nepovolené ho Dodateěné ho ú konu vznikly' pouze pokud prokáž e, Že
provedení nepovolené ho Dodateč né hoú konu ohľ ozilo řádnou realizaci prací .

5.4. objednatel je oprávněn poŽádat po zahájeni rea|izacę prací zÁotovitele o provedení
Dodateč né hoú konu nebo o změnu zađ ánív ľ ámci dí lč í chjednotliqfch poradenských
sluŽeb, zhotovitel nemá povinnost pľ ové sttakové Dodateěné ú kony nebo změnu ú kolů ,
pokud se domní vá, ž e by mohla být ohľ oŽena ú spěš ná ręalizace prací '

6. Utajení a zveřejnění

se zavazuje udrŽovat v tajnosti a nezveřejnit třetí osobě informace, kteľ é se
domí při č innostech pľ o objednatele a k jejichŽ zveřejnění nedá objednatel pí semný
souhlas. Bude-li mí t zhotovitel dů vod domní vat se, Že zveřejnění informací o objednateli

ó.1. Zhotovitel

bude ve prospěch objednatele, je povinen vyŽádat si k tomuto pí semný souhlas objednatele.

7. Ukonč ení smlouvy

je uzavŤ ena na dobu urč itou, a to do doby dokonč ení dí la, nejpozději vš ak do
3I'12.2O2I. Smlouvu lze předč asně ukonč it pí semnou dohodou, odstoupení m od
smlouvy nebo pí semnou ýpovědí kteľ é koLiv ze smluvní ch stľ an, a to i bez uvedení

7.1. Smlouva
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dů vodu. Výpovědní doba č iní 1 měsí c a poč í nábé Žet pwým dnem kalendářní ho měsí ce,
ktery následuje po měsí ci, v němŽ byla qýpověď doruč ena druhé smluvní stľ aně.

7.2. objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v pří padě podstatné ho poruš ení té to smlouvy
zhotovitelem. Za podstatné poruš ení té to smlouvy zhotovitelem, které zak|áđ áprávo
objednatele na odstoupení od té to smlouvy' se povaŽuje zejmé na:

a) prodlení zhotovitelę s řádným poskytování m sluŽeb ve sjednané kvalitě;
b) prodlení zhotovitele s předání m qýstupů Analytické , Implementaění

nebo
(10)
pracovní
ch
dnů ;
Závé reěné fáze o vicę neŽ deset
c) nepravdivé nębo zavádějí cí prohláš ení zhotovitele podle č l. 9;
d) poruš ení jaké koliv povinnosti zhotovitele pođ leč l. 6 nebo č l. 9;
e) postup zhotovitele při poskytování sluŽeb v rozporu s oprávněnými pokyny
objednatele.
7.3. Zhotovitel je opľ ávněn od té to smlouvy odstoupit v pří padě' Že objeđ natelbuđ ev prodlení
s ú hľ adousvých peněŽiých závazktlvyplývají cic,h zté to smlouvy po dobu delš í neŽ třicet
(30) kalendářní ch dní ode dne její ho pľ okazatelné ho doruč ení objednateli'
kaŽdé ho odstoupení od smlouvy nastávají okamŽikem doľ uč enípí semné ho projevu
vů le odstoupit od té to smlouly druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká
zejmé nanároku na náhĺ adu š kody' smluvní pokuty a povinnost mlč enlivosti.

z.ł . Úeinľ y

7.5. V pří padě předč asné houkonč ení smlouvy je zhotovitel povinen uč init jiŽ jen takové ú kony,
bęznichž 'by mohly býtzájmy objednatele váž né ohľ oŽeny'

8. Povinná ustanovení
8.1. Smluvní stľ any berou na vědomí , Že k nabytí ú ěinnosti té to smlouvy je nezbytné její
uveřejnění v registru smluv podle zák. č ,.34012015 Sb., o zvláš tní chpodmí nkách ú ěinnosti
některych smluv, uveřejňování těchto smluv a o registľ u smluv, ve znění pozdějš í ch
předpisů ' do 30 (třiceti) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději
do 3 (tří ) měsí ců ode dne podpisu smlouvy, které pľ ovede Městská č ást Praha 5. Smluvní
strany beľ ou na vědomí , Že zveÍ ejnění osobní ch ú dajů ve smlouvě uveřejněné v Registľ u
smluv podle věty pľ vní se děje v souladu s tí mto zákonem a s č l. 6 odst. 1 pí sm. c) Naří zení
Evropské ho paľ lamentu a Rady (EU) 20161679. Smluvní strany prohlaš ují ,Že skuteč nosti
obsaŽené ve smlouvě nepovaŽují za obchodní tajemství ve smyslu $ 504 oZ a udělují
svolení k jejich uŽití auveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalš í ch podmí nek.
8.2. Tí mto se Ve smyslu ust. $ 43 odst. 1 zák. č . 131/2000 Sb.' o hlavní m městě Praze, ve znění

pozdějš í ch předpisů , potvrzuje, ž e byly splněny podmí nky pľ o platnost právní ho jednání
městské č ásti Pľ aha 5' a to usnesení m Rady městské č ásti Praha 5 č ,.27182412020 ze dne
15.07. 2020.

9. Práva duš evní hovlastnĺ ctví
9.1. Zhotovitel se zavazuje, ž e při poskytování sluŽęb neporuš í práva třetí ch osob, která těmto
osobám mohou plynout zpráv k duš evní mu vlastnictvi,zejmé na z autorských práv apráv
prů myslové hovlastnictví . Zhotovitel se zavazuje, Že objednateli uhĺ adí veš keľ énáklady,
ýdaje, š kody a majetkovou i nemajetkovou ú jmu, které objednateli vzniknou v dů sledku
6
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9.2.Zhotovitel poskytuje objednateli vyhĺ adní neomezenou licenci k předmětu smlouvy, a to
věcně, č asově a mí stně, v ľ ozsahu ustanovení $ 12 autorské ho zákona, a uděluje objednateli

převoditelné , twalé , výluč né a zaplacení m ceny di|a zce\a splacené pľ ávo dí lo uŽí vat
a objednatel toto pľ ávo přijí má.
9.3. objednatel je na základě opľ ávní udělené autoľ em oprávněn dí lo uŽí t vš emi způ soby uŽití
dle ustanovení $ 12 autorské ho zákona,zejmé na: dí lo zveřejnit, veřejně vystavit, zpracovat,
změnit, upľ avit a takto je už it V neomezené m ľ ozsahu dle tohoto č lánku' uŽí t pouze č ást
dí la a spojit dí lo s jinými dí ly a zaÍ aditje do dí la souborné ho.
9.4. objednatel je oprávněn zcela nebo zč ,tsti, bez omęzení , oprávnění tvoří cí souč ást licence
poskytnout třetí osobě (podlicence) a to i opakovaně, pří padně práva touto smlouvou
nabytá postoupit a zhotovite|i bez zbyteč né hoodkladu identifikovat osobu postupní ka
(nabyvatele licence).

9.5.Zhotovitel garantuje, Že dí lo rrytvořil osobně' pří padně bylo vytvořeno pouze osobami,
kteľ é jsou k němu ve vztahu ve smyslu ustanovení $ 58 autorské ho zákona, a ž e tudí Ž je
opľ ávněn k poskytnutí licence Z titulu postavení zaměstnavatele ěi obdobné m s ohledem
na pří sluš né hoautoľ a, anebo s pří sluš ným autorem uzavŕ el dostateč nou licęnč ní smlouvu,
která jej opravňuje poskytnout objednateli podlicenci alespoň v rozsahu dle zde
sjednané ho; licence a podlicence se pro ú č elyté to smlouvy společ ně označ ují jako
,,licence".
9.6. Zhotovitel gaľ antuje, Že před podpisem té to smlouvy neudělil třetí mu ž ádnou licęnci k uŽití
dila, a to ani wýhľ adní ani neýhradní , která by mohla byt 'r, ľ ozporu s licencí dle zde
sjednané ho' Zhotovitel souč asně gaľ antuje, Že ve spojení s dĺ lem nejsou dotč enajakákoli
pľ áva třętí ch osob a jedná se o pů vodní ,jedineč né a tvů rč ídí lo zhotovitele.
9.7. odměna za poskytnutí licence je zahľ nuta v celkové ceně dí la v č l. 4 odst' 4.1. té to smlouvy.
Smluvní strany pľ ohlaš ují takovou odměnu za odpoví dajicí a konęč nou.
9.8. Pľ o vylouč ení vš ech pochybností platí , Že se zhotovite| zavazuje zajistit pľ ávo použ í vat

patenty, ochranné zntlmky, licence, prů myslové vzory, know-how, software a prź xa
z duš evní ho vlastnictví , nezbytně se vztahují cí k předmětu smlouvy, které jsou nutné pro
pľ ovoz a jeho využ iti, a to souěasně s předání m předmětu smlouvy nebo jeho č ásti
objednateli.

10.

Záryé reć ná ustanovení a zvláš tní ujednání

10.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem její ho podpisu oběma smluvní mi stranami a
ú č innostidnem její ho zveřejnění v Registru smluv podle zák. č ,. 340lŻ 015 Sb., o
zvláš tní ch podmí nkách ú č innostiněkte4fch smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějš í chpředpisů
10.2. Právnivztahy vzniklé zté to smlouvy se budou ří dit ustanovení mi zákonaě.89l20I2sb.,
obč anský zákoní k, v platné m zněni.
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Yzájemná ptáva a povinnosti neupravené v této smlouvě se řídíplatnými právními
předpisy.

r0.4. Poruší-li některá ze smluvních stľan tuto smlouvu, zavazuje se nahľadit druhé straně
vzniklou škodu a ušlý zisk. Smluvní sankce nelze zapoćítat vůčinároku na náhľadu škody
a ušléhozisku.
10.5.

Změny a doplfüy této smlouvy a jejich nedílných příloh mohou byt sjednány jen
písemnou formou a musí být potvrzeny oběma stranami.

10.6.

Smlouva se uzavírá v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, znichž čtyři (a)
vyhotovení obdrŽí objednatel ajedno (l) vyhotovení obdľŽízhotovitel.

10.7. Smluvní strany prohlašují,Že smlouvu sepsaly na zák|adě pravdivých údajů,jejich pravé

a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu si
přečetly, s jejím obsahem souhlasí anadtlkaztoho připojují své podpisy.
Příloha č. 1 : osnova zptacování' Strategie rozvoje
Příloha ě.2: Realizačnítým
Příloha č. 3: Harmonogram plnění díla

Prazean".

. . ?.
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za zhotovitelę

Mooľe Czech

blic, s.ľ.o.
Ing. Radovan Hauk, jednatel

Zajíćkovál
starostka

MC Praha
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Přiloha č . 1: osnova zpracování strategie rozvoje

1.1 Metodologie
Spoleěnost Moore Czech Republic s.r.o. (dále jako
'Uchazeč '' nebo ,,MooRE") vycházi v následují cí m Návrhu
osnovyzpľ acování analytické , návrhové a implementaění ěásti,,Strategie rozvoje Městské č ásti Praha 5 2030+"
(dále jako
z osvědč ené ho metodické ho postupu, kteý Uchazet vyuŽil pň přÍ pravě obdobných
"Strategie")
strategichých dokumentů napřÍ klad pro města Mnĺ Š ekpod Brdy, Beneš ov, Hluč í n,č i Cheb, nebo pro Jihoč eský
kraj, a také v rámciaktuálně dokonč ované ho strategické ho plánu pro městskou č ást (dále také ,,MČ .) Praha22.
Tento postup' jehoŽ primární m cí lem je navrŽenĺ konkré tní ch opatřenĺ , jejichź implementace povede ke
zvyš ováni kvalĺ ty ž ivota mí stní chobyvatel, spoč í váv realizaci tří základnĺ ch fází ĺ ealizace Strategie, a to
konkré tně:
a

Pří pravné fáze;

a

Analytické fáze;

a

Návrhové a implementainÍ fáze'

Jednotlivé fáze přÍ pravy Strategie je moŽné detailněji rozpadnout do jednotlivlých klÍ ěových aktivĺ t, Kerých bude
v přÍ padě MČ Praha 5 min' 15, a to s předpokládanou č asovou sousledností zachycenou v následují cí m
sché matu (Sché ma 1). Popis jednotlivých aktivit je blĺ Že uveden dále v textu, přiěemŽ je vhodné zdť lraznit, Že
cí |em Uchazeěe je zapojit do přĺ pravy Strategie mí stní obyvateĺ e prostřednictví m dotazní kové hoŠ etření advou
veřejných projednánÍ ch, na kteých se oběané a přÍ padně i zástupcidalš í ch cí lorĺ ýchskupin budou mocivyjádňt
k uč iněným zjiš těnĺ m a přispět ke zvýš ení kvaliý výstupů vlastní mi podněty.

Sché na 1 Návrh osnovy tvorby StrategÍ e rozvoJe MěsÉ 'ké č ástÍ Praha

5 2ogo+
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MooRE

1.1.1 Pří pnvná fáze
V ú vodní mýdnu po podpisu smlouvy proběhne setkání realizač ní ho ýmu MooRe s Řĺ oĺ cĺ pracovní skupĺ nou
za MČ Praha 5 (dále také jako ,,Zadavatel"). Na něm dojde k osobnÍ mu upřesnění oěekávání Zadavatele
a k předběŽné mu dohodnutĺ toho, jak budou organizač ně zajiš těny klí č ovéaktiviĘ tvorby Strategie, coŽ je
nezbytný předpoklad pľ o zpracovánÍ projektové ho plánu Uchazeč em.
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plán pří pravy Strategie rozvoje MČ Praha 5', a to v obvyklé struktuře
Následně Uchazet zpracuje
'Projektový
a mÍ ře detaiĺ u, která bude zahrnovat minimálně:

.
e
.
o
.
.

Základní informace o projektu tvorby Strategie;
Rámcový popis struktury obsahu finálnÍ ch výstupů ;
Popis organizač ní struktury tvorby Strategie;

BliŽš ĺ popis procesu tvorby Strategie;
Detailní harmonogram;
Popis zapojení cí lových skupin.

Dalš ĺ mvýznamným krokem přÍ pravné fáze bude seznámení se realizič ní ho ýmu MooRE se souví sejí cí mi
strategickými, koncepč nĺ mia analytickými dokumenty, a to nejen na ú rovni Mt Praha 5, ale také na ú rovni
hl. m' Prahy a teské republiky (na ú rovni Evropské unie nejsou na období 2o21 aŽ 2030 platné ž ádné
relevantní strategické dokumený). Bude se jednat mĺ mo jiné o:

o
.
o
.
.
.

Střednědobý plán rozvoje sociální ch sluŽeb 2019 _ 2021 v

Mt

Praha 5 (2019);

Akč ní plán rozvoje cyklistické infrastruktury na ú zemí Ml Praha 5 (2016);
Plán udź itelné mobiliý Prahy a okolí (2018);
Analýza ekonomických dopadů Strategické ho plánu hl. m' Prahy (2016);
Strategický rámec Č eská republika 2o3o (2018);
lmplementace Agendy 2030 pro udrŽitelný rozvoj v

teské republice (2o18).

PředposlednÍ mi krokem pří pravné fáze bude vydeÍ inovánÍ prioritní ch os a jim pří sluč í cí chstrategí clĺ ýchoblastĺ
rozvoje Mt Praha 5 (tj' oblastí , kteým by vedenĺ MČ Praha 5 mělo priorĺ tně věnovat v období lel2021- 2o3o),
k ÖemuŽ by mělo dojí t v rjzké spolupráci Ří dí cípracovní skupiny Zadavatele s Uchazeěem a dále také s Radou
i Zastupitelstvem MČ Praha 5. Tĺ mto zprlsobem nebudou opomenuty Žádné zásadnĺ oblasti, mezi Keré se řadĺ
mĺ nimálně následujĺ cí :

r
.
.
.
.
.

Modernĺ , přátelská, digitální radnice;

Vzdělávání , š kolství a volný č as;
FinancovánÍ projektů , finance, investice a správa majetku;

Prevence kriminaliĘ , bezpeč nost, socĺ álnÍ sluŽby, bytová politika, zdravotnictvÍ ;
Územní rozvoj, Životnĺ prostředĺ , veřejný prostor a dopľ ava;
Kultura, sport, obč anská společ nost a podpora podnikánĺ .

jednotlivým priorĺ tnĺ m osám (obvykle bývají vydeÍ inovány č tyři) budou Řĺ dí cípracovnĺ skupinou, ve spolupráci
s Uchazeč em, sestaveny odborné pracovní skupiny o 8 aŽ 15 č lenech, které budou slož eny z aktivní ch
zastupitelů města, vybraných odbornÍ ků z komisĺ mé sta, vybraných zástupcti pří sluš ných odborů Úraou ľ vll
Praha 5, a přÍ padně také ze zástupců největš í ch zaměstnavatelů , zástupců mÍ stnÍ ch organizacÍ č i mÍ stní ch
odborní ků z řad veřejnosti' KaŽdá prioritnĺ osa bude zahrnovat několik konkré tní ch rozvojových (strategických)
oblastí , jeŽ budou individuálně diskutovány na jednání ch pracovní ch skupin.
K
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1.1.2 AnalytÍ cká fáze
V analytické fázi bude Ří dÍ cípracovní skupina Zadavatele ve spolupráci s MooRE delegovat přÍ pravu
socioekonomické analýzy sledované ho ú zemi MČ Praha 5 č leny odborných pracovní ch skupĺ n, přič emŽ
Uchazeč připraví strukturu tohoto výstupu na základě své expertní zkuŠ enosti, identifikovaných prioritnÍ ch os
a strategických oblastí a se zohledněnÍ m Metodiky pří pravy veřejných strategií Ministerstva pro mí stní rozvoj
Č eské ĺ epubliky' Tĺ mto způ sobem dojde, na základě veřejně dostupných datouých zdĘ ů ,interní ch podkladť l
Zadavatele a lokálnĺ ch znalostÍ č lenů odborných pracovnĺ ch skupĺ n k popsánĺ souč asné hostavu rozvoje
MÖ Praha 5 v oblastech, jako jsou napří klad rjzemí , obyvatelstvo, trh práce, dopravní infrastruktura, Životní
prostředĺ , bydlenĺ , sociální pé č e,zdravotní pé č e,bezpeč nost, š kolství , kultura nebo sport. Paralelně s touto
aktivitou Uchazeč připraví demografickou studii, která bude obsahovat prognÓzu vývoje poč tu obyvatel Ml
Praha 5 do roku 2050, a to kohortně-komponentní metodou s migrací , jež bude vycházetz analýzy histoľ ických
dat' Územně plánovacĺ ch podkladů , souvisejí cí ch prognóz od lnstititu plánovánĺ a rozvoje hlavní ho města Prahy
č i teské ho statistické ho Úřadu a dalš í chľ elevantní ch zdrojů informací .

Uchazeč dále připraví , na základě uěiněných zjiš těnĺ v socioekonomické analýze Prahy 5, dotazní kové ho
š etřenÍ , které spoleěně se Zadavateleń také zĺ ealizuje. Toto veřejné Š etřenĺ bude zaměřeno primárně na
identifikované strategické oblasti a prioritnĺ osy rozvoje MČ Praha 5 a jeho hlavní cí lovou skupĺ nou budou
obyvatelé té to městské č ásti. Podoba dotazní ku bude konzultována se Zadavatelem a jeho distribuce by
ideálně měla proběhnout jak v elektronické podobě přes platformu Survio, za propagace Zadavatelem skze
komunikač ní kanály města (sociálnĺ sí tě, webové stránky, Mobilní Rozhlas), tak itĺ š těnou formou
radnice Mt Praha 5 s názvem
"Pětka".

skze č asopis

Po vyhodnocení výsledků dotazní ku Uchazeö sestaví návrhy sWoT analýz pro kaŽdou strategickou oblast,
které bude následně diskutovat, upravovat a doplňovat na první m jednánĺ pracovnĺ ch skupin. sWoT analýzy
vzeš lé zjednání pracovnÍ ch skupin pak budou Uchazeč em představeny, společ ně scelou analytĺ ckou č ástí
Strategie, na první m veřejné m projednání , na které m bude mĺ t veřejnost moŽnost lĺ ýznamně zasáhnout do
jejich podoby.
1,1.3 Nä vrhová a implementač ní fáze
V návrhové a implementaěnÍ fazitvorby Strategie dojde v ú vodu 2' jednání odborných pracovnĺ ch skupin, které
budou moderovány UchazeČ em, k vydefinování vize (sloganu) budoucí ho stavu MÖ Praha 5 do roku 2030 pro
kaŽdou prioritní osu, přič emŽ $to vize budou do znaÖné mí ry vycházet z realizovaných SWOT analýz.
Jednotlivé vize budou na 2' jednání pracovní ch skupin dále rozpracovány do ú rovně strategických cllů a k nim
přÍ sluš ných opatření , jejichŽ realizace by měla v období lel 2021 až 2030 vé st k dosaŽení těchto cÍ lů
a v koneěné m dů sledku i k naplněnĺ celkové vize v rámci prioritnĺ osy. opatřenÍ , jeŽ budou vzhledem k jejich
prioritě a nákladnosti realizovate]ná v horizontu tří let, budou zanesena ve větš í m detailu (gestor,
předpokládané náklady, období realĺ zace, zdroj financování , priorita) do Akč nĺ hpplánu na roky 2021 _ 2023
a Uchazeč k tomuto výstupu připraví také cost-benefit analýzu z pohledu rozpoětu města a externĺ ch zdrojŮ
financování . ostatní opatřenĺ pak budou zalazena do Zásobní ku projektů , ze které ho bude moci Ml Praha 5
ěerpat buď v dlouhodobé m horizontu (potaž mo v akÖnĺ m plánu v navazují cí m období ), č i při neč ekaných
změnách v rozpoč tové momezení (např. v pří padě identifikace nepředpokládané moŽnosti externĺ ho
financování z prostředků Evľ opské unie v rámci nové ho programové ho období 2021 -2027).

Vneposlední řadě dojde, vrámci té to fáze, ke stanovení způ sobu měřenĺ ĺ mplementace Strategie a jejich
dí ĺ č Í ch
cí lů .Tento monitoring bude primárně probí hat prostřednictvĺ m vyhodnocovánĺ klí č ovýchindikátorť l
rozvoje, kdy primární m záměrem bude kontinuálně sledovat trendy v hospodářské m a sociálnĺ m vývoji, které
mají být pozitivně ovlivněny naplňovánÍ m strategických cĺ lŮ definovaných strategií , coŽ umoŽní v pří padě
negativní ho č i stagnují cÍ ho vývoje operativně reagovat.
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1.1.4

(

Shrnutí (struktura výstupti)

Strategĺ e rozvoje městské cł ł stiPraha 5 2030+ bude představovat zastřeŠ ujĺ cístřednědobý strategický
dokument, jeŽ urč ĺ směr budoucÍ ho rozvoje té to významné městské ěásti hl' m. Prahy. Hlavnĺ m smyslem tohoto
dokumentu bude, na základě detailnĺ analýzy hlavnĺ ch rozvojových oblastĺ (např. doprava, š kolství , bydlení '
zdravotnÍ sluŽby), vydefinovat jasné a pokud moŽno měňtelné strategické cí le dlouhodobě udrž itelné ho
rozvoje, jejichŽ dosahování m se bude zvyš ovat kvalita Života obyvatel MČ Praha 5 a přĺ padně iokolní ch
spádových ú zemí .
Samotný dokument Strategie bude ěleněn do třÍ vzájemně provázaných sekcí . První z nich bude analytická
č ást, její mŽ předmětem bude představenÍ sociálně-ekonomické ho proÍ ilu MÖ Praha 5, v rámci které ho dojde

k popsání aktuální ch podmĺ nek sledované ho ú zemí ve vš ech relevantní ch oblastech, které determinují
dlouhodobé udrŹĺ telný ekonomický rozvoj a přispĺ vají ke spokojené mu Žĺ votu mÍ stnĺ chobyvatel. Analytická ěást
bude mit odvětvovou povahu a bude obsahovat klĺ č ovéskuteč nosti a vývojové charakterí stiky Mt Praha 5 dle
jednotlitĺ ých dĺ lč Í chsegmentů (demografie, zaměstnanost, bydlení , vzdělávání , dopravní infrastruktura, sport,

sociálnÍ sluŽby, zdravotnÍ sluŽby apod.). Souěástĺ té to č ásti Strategie bude i kapitoĺ a shrnují cí výsledky
dotazní kové ho š etřenĺ ,v rámci něhoŽ ä ojde identifikováni preferencĺ a podnětů mí stnÍ chobyvatel k rozvoji
sledované městské ěásti. V závěru analytické ěásti bude prezentována analýza silných a slabých stránek,
pří leŽitostĺ a hrozeb (Ev. SWOT analýza) rozvoje MČ Praha 5, jeż bude rozč leněna dle vyýěených prioritnÍ ch
os a strategiclcých oblastí rozvoje.

Druhá č ást Stľ ategie, tj. návľ hová (strategĺ cká) tást, bude vycházet z poznatků analytické č ásti (zejmé na
dĺ lěĺ chsWoT analýz| a pro kďdou strategickou oblast definuje strategické cÍ le a jednotlivá optimalizaönÍ

opatřenÍ zaměřená na stimulaci rozvoje Mt Praha 5. V rámci té to ěásti Stratąie bude kladen dů raz na stěż ejní
té mata, která vyplynou jako nejvĺ ce problematická pro obyvatele MČ Praha 5 z realizované ho dotazní kové ho
š etření ,a jejichŽ zlepš enĺ bude představovat výzvu pro vedení té to městské ěásti. Nebudou opomenuty ani
adaptaěnĺ kroky na nové jevy přináš ejÍ cÍ změny zaž itých standardů , jako jsou napří klad č tvrtá prümyslová
revoluce, digitální ekonomika, sdí lená ekonomika, inteligentnl města a obce, klimatické změny, demografické
stámutĺ apod. Snahou ľ ealĺ zaěí hotýmu MooRE tedy bude navrhovat moderní č i inovativnÍ opatřenĺ , jeŽ budou
v souladu s konceptem tsv' chytých měst (,,SMART city")'

Jako hlavní nástroj dosahování vyýč ených cí lů lze oznaěit Ev. Aklní plán, ktený detailně vymezí konkré tnĺ
intervenění opatřenl, jenŽ by v horizontu přĺ š tí ch3 let (obdobĺ 2021 _ 2023) měla být realizována za ú č elem

zvyš ovánÍ Životnl ú rovně na ú zemĺ MČ Praha 5. Akč nĺ plán bude nedí lnou souč ástí poslednĺ
(tzv. implementatnl) č ásti Strategie, ve které je pak také představen doporuěený způ sob práce se Strategií
jako takovou' aby doš lo k naplnění její ho Úč elu' V té to tásti budou popsány organizač ní ,institucionálnĺ
ĺ monitorovacĺ postupy efektivnÍ ho zajiš těnĺ realizace jednotlivých opatřenĺ a prů běŽné honaplňovánĺ

vytytených strategických cí lů v návrhové č ásti Strategie, Předmětem té to č ásti bude také cost-benefit analýza
Akč ní hoplánu ve vazbě na zdroje financovánĺ a rovněŽ hrubá identifikace potenciální ch zdrojů financovánÍ
z Evropských strukturálnĺ ch a investič ní chfondů , jejÍ ż detailnost bude do znaÖné mí ry ovlivněna tí m, s jakou
rychlostÍ se podařĺ nastartovat nové programové obdobi 2021 _ 2027, a do jaké mĺ ry budou alokovány
prostředky na rozvoj vyspělých regionŮ, mezi které se řadí ÚzemÍ celé ho hl. m. Prahy.
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1.2 Zapojení cí lových skupin a sběr dat

,ĺ

Hĺ avní maspektem vytvořenĺ kvalitnĺ ho Strategie je týmová práce při vyuŹití znalostí , zkuš enostĺ a invence
vš ech mĺ stní ch akté rů podí lejí cí chse na procesu jejĺ tvorby. Role Uchazeěe v pří pravě výstupů Strategie bude
spoč í vatpředevš í m v zajiŠ těnívhodné komunikace s cí lovými skupinami a zÍ skání jejich podnětů pro rozvoj
dotěené ho ú zemí ,v metodické m vedení pracovní ch skupin a v neposlední řadě ve zpracování vš ech zĺ skaných
infoľ mací (prĺ mární ch i sekundární ch) do podoby finální ho strategické ho dokumentu.
Nastavenĺ optimální ho mixu nástrojů a dostatetné frekvence zapojenĺ veřejnosti a dalš í chzainteresovaných
stran do tvorby Strategie, v jednotlivých fází ch její pří pravy' bude hlavní m z determĺ nantů ú spěš né realizace
tohoto strategické ho dokumentu' Z tohoto dů vodu připravil Uchazeč předběŽnou analýzu zainteresovaných
stran, která bude dopracována v rámci projektové ho plánu v ú vodní ch ýdnech realizace zakázky (pokud bude
Uchazeč vybrán jako dodavatel té to Strategie). Analýza byla připravena na základě následujĺ cĺ ch kroků ' které
směřují k zapojení a ří zení relevantní ch zainteresovaných stran Strategĺ e:

'
,
.
.

ldentifikacezainteresovanýchstran;
Analýza zájmu a vlivu zainieresovaných stran;

Volba komunikač nĺ hokanálu se zaĺ nteresovanými stranami a frekvence komunikace;

Bliž š ĺpopis zaĺ nteresovaných stran.

1.2.1 ldentifÍ kace zainteresovaných stran
První m krokem byla identifikace zainteresovaných stran, které budou pří mo zapojeny do zpracování , realizace
nebo jsou ovlivněny výstupy Strategie. Tito stakeholdeřijsou následují cí :

.
.
.
.
r
o

veřejnost;
samospráVa;

zaměstnanciodborŮ Úraou

nĺ t Praha

5;

mĺ stně pů sobí cÍ organizace v soukromé m sektoru;
kultumě a sportovně zaměřené organizace;
mí stnĺ odborní ci (komise města, jednotlivci, ,..).

1.2.2 Analýza zájmu a vlÍ vu zaÍ nteresovaných stran

Uchazeč na základě své praktické zkuŠ enosti předpokládá (viz Sché ma 2 na následujĺ cí straně), Že největš í
Úroveň vlivu na finálnĺ podobu Strategie bude mÍ t mí stní politická reprezentace ('samospráva") a zapojení
zaměstnancijednotlivých odborů Úraou ľ vlČ Praha 5' Uchazeč má tak za cí l zajistit v roli moderátora, aby se
ve f|nální ch výstupech neobjevily názory vysoce postavených jednotlivců , se kteými by rnýznamná č ást č lenů
odborných pracovní ch skupin nesouhlasila' Z pohledu zvyš ování ú rovně zájmu o připravovanou Strategii pak
bude Uchazeč cí lit zejmé na na mobilizaci veřejnosti v rámcĺ veĘ ných projednávání a dotaznÍ kové hoš etřenĺ
a dále pak na ĺ dentifikaci mĺ stnÍ ch odbornĺ ků a jejich přizvání k ú č astina odborných pracovní ch skupinách.

siránka

Is
{1

"

_ý-

!l

mooRE czech Republic

Sclré ma 2 MatÍ ce vlivů a zájmu zainteresovaných stran
Kultumě a sportovně
zaměřené organizace

Mĺ stně pů sobĺ cĺ org.

Samospráva

v soukromé m sektoru
Mĺ stní odbomÍ ci
(komise města)

Veřejnost

Zaměstnanci odborů
Úraou vlČ Praha 5

Mí stnĺ odbomí ci
$ednoüivci)

Zd roj : w astn í zp racpvá

n Í
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1.2.3 Votba komunikač nÍ ho kanálu se zainÍ snssovanými stranamí a frelrvence komunÍ kace
lnformovánĺ zainteresovaných stran (stakeholderů ) ve správný č as, správné frekvenci a odpovĺ dajÍ cĺú rovni
detailu je klĺ ěovou aKivitou pro vč asné a kvalitní dokonč ení Strategie. Z tohoto dů vodu Uchazeö navrhuje vyuŽí t
ve spolupráci se Zadavatelem komunikač ní kanály zachycené v násIedují cí tabulce.
Tabulka 1 ldentifikace

ffi

l!Gľ i!llľ iÍ !ř:l!ľ il
osobnĺ setkání

Elektronická komunikace
(nepřĺ má foĺ ma)

Veřejnost

EEđ Ire@

2x

za celou Strategii

Přĺ spěvky na webových strankách č i
facebookové m proÍ ilu MČ Praha 5

1x

měsí č ně

Dĺ stńbuce elektronické verze
dotazní ku přes platformu Survio
(nutná propagace na sociální ch sí tí ch'
webov,ých stránkách a Mobilní m
Rozhlasu MČ Praha 5)

lnforĺ nování o veĘ né m pĘ ednání

MČ Praha 5

2x2ýdny (na koncĺ druhé
a třetĺ realizaěnÍ Í áze)
2x za celou Strategii

1x

Pravidelné schrizky Ří dí cĺ pracovnĺ
skupí ny a prů běŽné posĺ lánĺ výstupů
k pňpomĺ nkám

'lx měsĺ č ně

osobní setkání

Jednání odbomých pracovní ch skupin

2x za celou

osobní setkání

Pravidelné schů zky Ří dĺ cĺpracovní
skupiny a prů běž néposĺ lánĺ výstupů
k připomĺ nkám

1x měsÍ č ně

Elektronická komunikace

Zaměstnanci
odborů Úřadu

v č asopisu radnice MČ Praha 5
("Pětka') a na v'.ývěsnich tabulĺ ch

1x intenzivnĺ propagace po

dobu 3 ýdnů

Distribuce tiš těných dotaznlků v rámci
č asopisu radnice'Pětka"

osobní setkánĺ
Samospráva

lł a lM!ľ iLt!ĺ ltaľ iflllill IGEr5

Veřejná projednánĺ

Prostor pro zasí lání pňpomí nek
k výstupů m Strategie

Tisková komunikace
(nepří má forma)

l

(přimá forma)

Telefunická komunikace

Elektronická komunikace
(přĺ má forma)

za celou Stratąii

Stratąii
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ffi

/

Zaměstnanci
odbođ Úřadu
Mč Praha 5
Mĺ stně pů sobí cí
organizace
v soukromé m
sektoru
Kulturně
a sportovně
zaměfuné
organlzace

EGEilTftffiEHTH]
Elektronická komunikace

lł l!Í |rl'!ľ !tł 'lł 'l|lll!Í 'Ę E

Prů běŽná emailová a teleÍ onická
komunikace a konzultace

dle potřeby

Jednání odbomých pracovní ch skupin

2xza

celou Strategii

Telefonická komunikace

Přizváni k ú č astivodbomých
pracovní ch skupinách

2xza

celou Strategii

osobní setkání

Jednání odbomých pracovní ch skupĺ n

2x

TelefunÍ cká komunikace

Přizvánĺ k ú č asĺ ĺ odbomých
v
pracovní ch skupinách

2x za celou Strategĺ i

osobní setkánÍ

Jednání odbomých pracovní ch skupin

2xza celou

Strategii

Telefonická komunikace

Přizvánĺ k ú č astivodbomých
pracovní ch skupí nách

2xza celou

Strategii

osobnĺ setkání

Jednání odbomých pracovní ch skupin

2xza celou

Strategii

Elektronická komunikace

Pří mé osloveni s Žádostí
o pňpomí nkování relevantnÍ ch č ástĺ
Strategie

2xza

(přĺ má forma)

Telefonická komunikace

osobní setkání
Elektronická komunikace

(přimá forma)

Elektronická komunĺ kace

(pří má í orma)

Elektronická
(přlmá forma)

Mí stnĺ odbomí ci
(komise města,
jednotllvci, ...)

lElđ I'tEľ llllľ !Í El

(pří má forma)

za celou

Stntąiĺ

celou Strategii

ZdĘ : Vlastní zpracování MooRE
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Pří loha č . 2: Realizač ní ým

(

lr,ilí il.}rfimEffi
lng. Radovan Hauk

Vedoucí realizač nÍ ho ýmu

lng. Aleš Nechuta

Č len realizač ní hotýmu

lng. Patrik Kroc

Č len realizač ní hoýmu
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Přiloha č . 3: Harmonogram plnění dĺ la
plánu rozvoje Městské č ásti Praha 5 2030+' bude řĺ zena dle ní Že přiĺ oŽené ho
"Strategické ho
harmonogramu. Ten je nastaven tak, Že by analytická č ást Strategie měla být akceptována do 29. ledna
2021' návrhová č ást do 30. dubna 2021 a implementač nič ástdo 30. č ervna 2021'v přĺ padě, ż e smlouva
kfuorbě Strategie bude uzavřena v jiný datum, neŽ 3. srpna 2o2o, pak bude harmonogram proporč ně
posunut v č ase v ú vodnĺ ch3 týdnech realizace (v rámci pří pravné fáze).

Tvorba

(

Tabulka 1 Plánovaný harmonogram tvorby

"Stĺ ategie

rozvoje Městské č ásti Praha 5 2030+'

3.8.2020

Termí n ú č innosti smlouvy

Zpraavání projektové ho plánu a
harmonogramu

se se

Seznámenĺ

strategickými dokumenty

Vy-definová

n

í prioritn

upbsnění

souvisejĺ cĺ mikoncepěnĺ mi a

í ch os a strate gických oblastí rozvoje

MC Praha 5 a sestavení odbomých pracovnĺ ch skupin

MOORE

Praha 5

MOORE
Praha 5

3.8.-21.8.2020

MOORE

10. 8.

- 31.8.2020

MOORE

'1.

9.

-

23. 12. 2021

.9.

-

23. 10.2021

Tvoľ ba pľ ofilu Ml Praha 5

odbomé

Vytvoňení aĺ alýzy a prognózy populaění ho vývoje MČ
Praha 5

MOORE

Vytvobní dotaznÍ ku pro vebjné š etřenĺ

MOORE

Praha 5

21.9.

Realizace dotazn í kové hoš etření

Praha 5

MOORE

12. 't0.

Vyhodnocení dat dotaznĺ kové ho Š etń:nĺ

MOORE

1. jednání odbomých pracovní ch skupĺ n - tvorba sWoT
analýzy pro strategické oblasti

MOORE

Uskuteěněn í

1

. veňajn

PS

é ho p rojednáván

Í

MOORE

Strategie

Pňpomĺ nkovánÍ analytid<é

č ásti Strategie

č leny

odborné

VypořádánÍ pfipomĺ nek a odewdání analytickó (první )
ěásü Strategie

MOORE

pracovnÍ ch skupin

7

2.
Praha 5,

odbomých pracovní ch skupin a následné ho projednání
V orgánech MČ Praha 5

MOORE

Zpľ acovánĺ návrhové ěásti Strategie

MOORE

NavrŹenÍ indikátorů pro měbnĺ plnění Strategie a jejich
dĺ lč ĺ chcí lů

MOORE

Pfipomĺ nkování náVrhové č ásti strategie

odbomé

PS

- 30.

-

11 .

11

10.202:0

. 11. 2020

12.11. -20.1',t.2020

Praha 5

23.11.- 30.11.2020
1.12. -9.',tz.2020
10. 12.

PS

Vytvoření návrh vize, cí lů a opatření pro jednollivé
strategické oblasti / prioritnÍ osy v rámci 2. jednání

-9. 10.2020

odbomé PS

MOORE

DopracovánÍ analytické č ásti strategie

31. 8. 2020

-

3, 8.

-31. 12.2020

do 29.1.2021
Praha 5,

odbomé PS
Praha 5,

odbomé PS
Praha 5,

odbomé PS
Praha 5

3.2.

-

12.2.2021

15.2. -3',1.3.2021
1. 3.

-

31 . 3. 2021

1.4. - 16. 4.2020

Vypořádánĺ připomĺ nek a odevzdání návrhové (druhé )
č ásti strategie

MOORE

Tvorba AkěnÍ ho plánu 2021 -2023

MOORE

Připomĺ nkovánÍ Akönĺ ho plánu 2021 - 2023 ěleny
odbomých pracovnĺ ch skupin a Rldĺ cl pracovnĺ skupinou

odbomé

24.5. - 11.6.2021

Vytvoření cost-benefit analýzy opatbnÍ v Akč ní mplánu ve
vazbě na dostupné a extemí zdroje

MOORE

24.5.- 25.6.202',1

Uskuteěnění 2. vebjné ho proiednáVání strategie

MOORE

VypořádánÍ připomĺ nek a odeyzdání implementač nĺ
(třetí a ároveň poslední ) č ástl strategie

MOORE

do 30.,ĺ . 202í
19. 4.

Praha 5,

PS

Praha 5

21.6.

-

-

21.5.2A21

25' ô.2020

do 30. 6. 2020

#

