
 

 

Z Á P I S   

ze 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy 
a protikorupční opatření ZHMP  

 
konaného dne 30. 8. 2011 

 
Přítomni: 

 

Členové výboru: 

Ing. Gabriela Kloudová, MBA (předsedkyně) 
Ing. Karel Březina 
Josef  Nosek 
Radek Lohynský 
RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. 
JUDr. Lubomír Ledl 
Ing. Eva Vorlíčková 
Mgr. Bohdan Frajt (tajemník) 
 
 
Přizvaní: 
Petr Dolínek (Rada HMP) 
Ing. Irena Ondráčková (ředitelka OKC MHMP) 
Mgr. Patricia Tiso Ferulíková  (ředitelka FEU MHMP) 
 
 
Omluveni: 
JUDr. Helena Chudomelová (místopředsedkyně) 
Mgr. Jiří Dienstbier (místopředseda) 
Aleksandra Udženija (Rada HMP) 
Ing. Martin Trnka (ředitel MHMP) 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 

P r o g r a m : 

 

1) Projednání projektů 8. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 

oblasti podpory 

- 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy 
 

2) Informace o postupu administrace projektů 8. výzvy OPPK oblastí podpory 

- 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb 

- 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje 

        a praxí 
 

3) Různé  

 
 
Předsedkyně výboru Ing. Gabriela Kloudová, MBA, zahájila jednání, přivítala přítomné členy 
výboru, přizvaného člena Rady HMP a ředitelky odborů. Program jednání byl schválen beze 
změn. 
 
Ověřovatelem zápisu byl na návrh předsedkyně výboru odsouhlasen JUDr. Lubomír Ledl.  
 
Zápis z 5. jednání výboru byl schválen bez připomínek. Následně bylo přistoupeno  
k projednávání jednotlivých bodů programu. 
 
 
  
Bod 1. 
Projednání projektů 8. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 

oblasti podpory - 1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy 

 
Předsedkyně výboru předala slovo radnímu Petru Dolínkovi, který přítomné seznámil 
s podrobnostmi výzvy k předkládání projektů v rámci oblasti podpory 1.1 Podpora ekologicky 
příznivé povrchové veřejné dopravy, která probíhala od 4. 5. 2011 do 3. 6. 2011. Alokované 
prostředky pro tuto výzvu dosahují výše 270 mil. Kč, předloženy byly 3 projekty: 
 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. - projekt „RTT Podolské nábřeží“  
Hlavní město Praha  - projekty „Cyklotrasa Kačerov-Spořilov-Záběhlice“   
                                                  „Cyklotrasa M. Chuchle-Barrandovský most“ 
 



 

 

Všechny uvedené projekty prošly formálním hodnocením, žádný z projektů nebyl vyřazen. 
Navrhovaná výše podpory pro tyto projekty stanovena v celkové výši 141 054 129 Kč. Další 
výzva, která by se měla týkat bezbariérovosti kolejové dopravy a cyklostezky je plánována  
na 1. pol. roku 2012. Materiály popisující jednotlivé projekty, jejich výdaje, a to jak celkové, 
tak i způsobilé a nezpůsobilé, byly k dispozici členům výboru před jeho jednáním. 
 
Na základě projednávání těchto projektů RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D., uvedl, že ačkoliv 
nemá žádné námitky proti uvedeným projektům, není možné se na základě předložených 
materiálů s projekty blíže seznámit. Bylo by proto vhodné mít k dispozici více informací 
k jednotlivým projektům. Dále upozornil na předloženou dokumentaci k projektu „RTT 
Podolské nábřeží“, ve které byl chybně uveden termín realizace projektu (tisková chyba). 
 
Radní Petr Dolínek a ředitelka odboru fondů Evropské unie MHMP Mgr. Tiso 
Ferulíková členy výboru informovali o tom, že materiály předložené výboru byly v tomto 
rozsahu předloženy i v minulosti. K projednávaným projektům tak byly předloženy standardní 
podklady. V případě potřeby je možné k projektům předložit více materiálů. Způsob 
schvalování projektů je nastaven transparentně, výbor do hodnocení projektů nezasahuje. 
Následné projekty a jejich kompletní dokumentace budou k dispozici členům výboru 
v dostatečném časovém předstihu před jednáním výboru, tak aby se s nimi mohli detailně 
seznámit. Přístup k dokumentaci zajistí odbor fondů Evropské unie MHMP.  
 
K problematice výstavby cyklostezek se vyjádřil 1. náměstek primátora HMP Ing. Karel 
Březina s tím, že  projekty cyklostezek vychází z dlouhodobých záměrů hl. m. Prahy. Kvůli 
dalšímu postupu je zapotřebí projekty projednat, aby bylo možné realizovat další procedury, 
v návaznosti na připravenost projektů. Podolské nábřeží se v rámci HMP projednává několik 
let a projekt je třeba realizovat s ohledem na časovou úsporu. Dále je kladen důraz na řešení 
problematiky bezbariérovosti a dostupnosti.  
 
Mgr. Tiso Ferulíková  poté zodpověděla dotaz Ing. Evy Vorlíčkové ohledně koeficientu 
využití cyklostezek v předloženém materiálu. Dále připomněla, že v případě nových 
závažných skutečností, které nebyly známy v průběhu předchozích etap výběru projektových 
žádostí, může výbor navrhnout dočasné pozastavení schvalovacího procesu.  
 
Na žádost RNDr. Hudečka, Ph.D. bylo přistoupeno k hlasování o každém z projektů 
samostatně. 
 
USNESENÍ  (příloha zápisu č. 1) 
Výbor pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření Zastupitelstva hl. m. 
Prahy: 
  
1. Bere na vědomí  



 

 

informaci o průběhu výběru projektů 8. výzvy Operačního programu Praha – 
Konkurenceschopnost (OPPK), oblast podpory 1.1 – Podpora ekologicky příznivé povrchové 
veřejné dopravy, 
 
2. Schvaluje  
navrženou maximální výši způsobilých výdajů projektu „RTT Podolské nábřeží“  
na základě doporučení oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje odboru fondů 
Evropské unie Magistrátu hl. m. Prahy, 
 
3. Doporučuje 
Radě hl. m. Prahy odsouhlasit a Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tento projekt po ex-ante 
kontrole.  
 
Počet členů výboru: 9 
Přítomno: 7 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 
 
 
USNESENÍ  (příloha zápisu č. 2) 
Výbor pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření Zastupitelstva hl. m. 
Prahy: 
  
1. Schvaluje  
navrženou maximální výši způsobilých výdajů 8. výzvy Operačního programu Praha – 
Konkurenceschopnost (OPPK), oblast podpory 1.1 – Podpora ekologicky příznivé povrchové 
veřejné dopravy, projektu „Cyklotrasa Kačerov – Spořilov – Záběhlice“ na základě 
doporučení oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje odboru fondů Evropské unie 
Magistrátu hl. m. Prahy, 
 
2. Doporučuje 
Radě hl. m. Prahy odsouhlasit a Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tento projekt po ex-ante 
kontrole.  
 
Počet členů výboru: 9 
Přítomno: 7 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 2 (Hudeček, Vorlíčková) 
Výsledek hlasování: Přijato 
 
 
 
USNESENÍ  (příloha zápisu č. 3) 
Výbor pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření Zastupitelstva hl. m. 
Prahy: 



 

 

  
1. Schvaluje  
navrženou maximální výši způsobilých výdajů 8. výzvy Operačního programu Praha – 
Konkurenceschopnost (OPPK), oblast podpory 1.1 – Podpora ekologicky příznivé povrchové 
veřejné dopravy, projektu „Cyklotrasa M. Chuchle – Barrandovský most“ na základě 
doporučení oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje odboru fondů Evropské unie 
Magistrátu hl. m. Prahy, 
 
2. Doporučuje 
Radě hl. m. Prahy odsouhlasit a Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tento projekt po ex-ante 
kontrole.  
 
Počet členů výboru: 9 
Přítomno: 7 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 2 (Hudeček, Vorlíčková) 
Výsledek hlasování: Přijato 
 
 
Bod 2. 
Informace o postupu administrace projektů 8. výzvy OPPK oblastí podpory 

- 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb, 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství 

mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 

 
Ředitelka odboru fondů Evropské unie MHMP podala aktuální informaci k vyhlášení  osmé 
výzvy k předkládání projektů v rámci OPPK (vyhlášena dne 3. 5. 2011)  
a termínu ukončení předkládání projektových žádostí pro oblasti podpory 1.2 Rozvoj  
a dostupnost ICT služeb a 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou 
výzkumu a vývoje a praxí (stanoven na 30. 6. 2011). V oblasti podpory 1.2 bylo předloženo 
celkem 15 projektů, přičemž alokace byla vyhlášena ve výši 190 mil. Kč. Projektové žádosti 
mohly předkládat hl. m. Praha, městské části a nestátní neziskové organizace.  
V oblasti podpory 3.1 bylo předloženo celkem 28 projektů, alokace byla vyhlášena  
ve výši 100 mil. Kč. Projektové žádosti mohly předkládat organizace výzkumu a vývoje, 
podnikatelské subjekty, nestátní neziskové organizace a profesní a zájmová sdružení. U obou 
uvedených oblastí podpory bylo ukončeno formální hodnocení a v současné době probíhá 
finanční a věcné hodnocení. Vyhodnocení projektů by mělo být provedeno do listopadu 2011, 
následné schválení projektů prosinci 2011. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bod 3. 
Různé 
 
Radní Dolínek přítomné členy výboru informoval o tom, že Rada HMP dne 30. 8. 2011 
schválila „Metodiku promíjení odvodů anebo penále za porušení rozpočtové kázně příjemcům 
finanční podpory poskytnuté z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost či  
z Operačního programu Praha – Adaptabilita“.   
 
Předsedkyně výboru všem přítomným poděkovala za účast a jednání výboru ukončila  
ve 14:25 hodin. Shora uvedená metodika bude členům rozeslána tajemníkem výboru.  
  
  
 
 

Ing. Gabriela Kloudová, MBA 
předsedkyně výboru 

  
 
 
JUDr. Lubomír Ledl 
ověřovatel zápisu 
 
 
zapsal:  Mgr. Bohdan Frajt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 1 zápisu z 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční 
opatření Zastupitelstva HMP  
 
 
 
 

U S N E S E N Í   č. 1 ze dne 30. 8. 2011 
 

Výbor pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření Zastupitelstva hlavního 
města Prahy 

 
1. B e r e   n a   v ě d o m í   
 
informaci o průběhu výběru projektů 8. výzvy Operačního programu Praha – 
Konkurenceschopnost (OPPK), oblast podpory 1.1 – Podpora ekologicky příznivé povrchové 
veřejné dopravy. 
 
2. S c h v a l u j e  
 
navrženou maximální výši způsobilých výdajů projektu „RTT Podolské nábřeží“  
na základě doporučení oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje odboru fondů 
Evropské unie Magistrátu hl. m. Prahy. 
 
3. D o p o r u č u j e  
 
Radě hl. m. Prahy odsouhlasit a Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tento projekt po ex-ante 
kontrole.  
 
 
Počet členů výboru: 9 
Přítomno: 7 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Výsledek hlasování: Přijato 
 
 
 
 
 

Ing. Gabriela Kloudová, MBA 
předsedkyně výboru 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 2 zápisu z 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční 
opatření Zastupitelstva HMP  
 
 
 
 

U S N E S E N Í   č. 2 ze dne 30. 8. 2011 
 

Výbor pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření Zastupitelstva hlavního 
města Prahy 

 
  
 
1. S c h v a l u j e  
 
navrženou maximální výši způsobilých výdajů 8. výzvy Operačního programu Praha – 
Konkurenceschopnost (OPPK), oblast podpory 1.1 – Podpora ekologicky příznivé povrchové 
veřejné dopravy, projektu „Cyklotrasa Kačerov – Spořilov – Záběhlice“ na základě 
doporučení oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje odboru fondů Evropské unie 
Magistrátu hl. m. Prahy. 
 
2. D o p o r u č u j e  
 
Radě hl. m. Prahy odsouhlasit a Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tento projekt po ex-ante 
kontrole.  
 
 
Počet členů výboru: 9 
Přítomno: 7 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 2 (Hudeček, Vorlíčková) 
Výsledek hlasování: Přijato 
 
 
 
 
 

Ing. Gabriela Kloudová, MBA 
předsedkyně výboru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Příloha č. 3 zápisu z 6. jednání Výboru pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční 
opatření Zastupitelstva HMP  
 
 
 
 

U S N E S E N Í   č. 3 ze dne 30. 8. 2011 
 

Výbor pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření Zastupitelstva hlavního 
města Prahy 

 
  
 
1. S c h v a l u j e  
 
navrženou maximální výši způsobilých výdajů 8. výzvy Operačního programu Praha – 
Konkurenceschopnost (OPPK), oblast podpory 1.1 – Podpora ekologicky příznivé povrchové 
veřejné dopravy, projektu „Cyklotrasa M. Chuchle – Barrandovský most“ na základě 
doporučení oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje odboru fondů Evropské unie 
Magistrátu hl. m. Prahy. 
 
2. D o p o r u č u j e  
 
Radě hl. m. Prahy odsouhlasit a Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit tento projekt po ex-ante 
kontrole.  
 
 
 
Počet členů výboru: 9 
Přítomno: 7 
Pro: 5 
Proti: 0 
Zdrželi se: 2 (Hudeček, Vorlíčková) 
Výsledek hlasování: Přijato 
 
 
 
 
 

Ing. Gabriela Kloudová, MBA 
předsedkyně výboru 
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