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STATUT 

KOMISE PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ 

RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5 
 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

1) Statut Komise pro strategické řízení Rady městské části Praha 5 (dále jen „statut“) byl 

schválen usnesením Rady městské části Praha 5 č. RMČ/30/750/2021 ze dne 23.06.2021 

a stanoví základní rámcové vymezení působnosti Komise pro strategické řízení Rady 

městské části Praha 5 (dále jen „Komise pro strategické řízení“). 

 

2) Postavení, jednání, způsob usnášení komise a další otázky související s činností komise 

stanoví Jednací řád komisí Rady městské části Praha 5. 

 

3) Statut Komise pro strategické řízení nabývá účinnost dne 23.06.2021. 

 

 

Článek 2 

Postavení a působnost 

 

1) Komise pro strategické řízení je iniciativním a poradním orgánem Rady městské části 

Praha 5. Komise pro strategické řízení 

 

a) zaujímá stanoviska k návrhům nových opatření ve Strategii rozvoje MČ Praha 5 

2030+, 

b) zaujímá stanoviska k dalším strategickým a koncepčním dokumentům městské části 

c) předkládá Radě městské části Praha 5 iniciativní návrhy a doporučení, stanoviska 

a náměty v oblasti strategického řízení, 

d) projednává návrhy aktualizace Zásobníku projektů Strategie rozvoje MČ Praha 5 

2030+, 

e) projednává návrh aktualizace Akčního plánu Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+, 

f) minimálně 4x do roka projednává plnění Akčního plánu, 

g) vyhodnocuje plnění Akčního plánu a na základě vyhodnocení navrhuje Radě MČ 

Praha 5 příslušné kroky směřující k naplnění Strategie rozvoje 2030+, 

h) zaujímá stanoviska k plnění Akčního plánu, 

i) zaujímá stanoviska ke zprávám o plnění Akčního plánu, 

j) zaujímá stanoviska ke zprávám o plnění Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+, 

k) na žádost Rady městské části Praha 5 zaujímá stanoviska v dalších případech,  

l) projednává další záležitosti v oblasti strategického řízení předložené předsedou 

Komise pro strategické řízení nebo jiným členem Komise pro strategické řízení.    

 

2) Komise pro strategické řízení vykonává svoji působnost v oblasti samostatné působnosti 

prostřednictvím zasedání Komise pro strategické řízení a předsedy Komise pro 

strategické řízení. 

 

3) Komise pro strategické řízení při výkonu své působnosti posuzuje a projednává věci 

v oblasti strategického řízení městské části. 
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4) Komise pro strategické řízení při výkonu své působnosti posuzuje a projednává věci 

týkající se Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+, zejména z pohledu: 

 

a) souladu jednotlivých opatření, akčního plánu a zásobníku projektů s vizí 

Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+, 

b) soulad plnění Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+ s principy její implementace 

tak, jak jsou popsány v implementační části dokumentu Strategie rozvoje MČ 

Praha 5 2030+ a v příslušném interním předpisu. 

 

5) Jednání komise se účastní členové komise, starosta, tajemník Úřadu MČ Praha 5, 

vedoucí Odboru Kanceláře starosty, vedoucí Odboru ekonomického a vedoucí oddělení 

strategií, projektového řízení a EU fondů městské části Praha 5.  

 

 

 

 

V Praze dne  

 

 

             …………………………………….... 

                Mgr. Renáta Zajíčková 

                       předseda Komise pro strategické řízení 

 


