
Zápis z jednání Výboru pro dopravu a evropské fondy ZHMP ze dne 12. 6. 2015 

Zápis č. 7 / 2015                 
 

z mimořádného jednání Výboru pro dopravu a evropské fondy Zastupitelstva hl. m. Prahy konaného 
v pátek 12. června 2015 v kanceláři předsedkyně výboru, 3. patro, Mariánské nám. 2. 
 
Přítomni: Ing. Jarmila Bendová, Ing. Marek Doležal, Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM, Ing. Michal 
Hašek, Mgr. Petra Kolínská, Ing. Jan Marek 
 
Omluveni: Ing. Karel Březina, Mgr. Petr Bříza, Filip Humplík, Petr Šimůnek 
 
Předsedkyně výboru Ing. Jarmila Bendová přivítala přítomné a zahájila jednání výboru v 12.15 hod. 
 
Na ověřovatele dnešního zápisu byl navržen Ing. Michal Hašek.  
 
Hlasování:  pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 
 
Ověřovatelem dnešního zápisu byl zvolen Ing. Michal Hašek. 
 
Program jednání: 
 

1. Projednání projektů 11. kontinuální  výzvy OPPK,  oblast podpory 1.1 Podpora 
ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy, a projednání projektů  15. kontinuální 
výzvy OPPK,  oblasti podpory 2.1 Revitalizace a ochrana území a  oblast podpory 3.3 
Rozvoj malých a středních podniků 

2. Informace o aktuálním stavu vyjednávání OP Praha – pól růstu ČR 
3. Informace k prodloužení realizace projektů v rámci OPPK  

 
Bod 1: 
 
Ing. Marcela Nováková, vedoucí oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje: Chtěla bych 
poděkovat paní předsedkyni za operativní svolání mimořádného jednání výboru, když včerejší 
jednání nebylo usnášeníschopné. Jedná se o velké peníze, které chceme využít v rámci 
strukturálních fondů. Celkově se jedná o tři oblasti, z čehož dvě jsou kontinuální výzvy. Jde o 
schválení projektů a pro ně schválení navýšení alokace. Poslední možná certifikace bude až 
v červnu příštího roku. Před sebou máte tři oblasti podpory. 1.1 Podpora ekologicky příznivé 
povrchové veřejné dopravy (tři projekty). 2.1 Revitalizace a ochrana území a  oblast podpory (16 
projektů). 3.3 Rozvoj malých a středních podniků (20 projektů). 
 
Diskuze: 
 
Mgr. Kolínská: Přiznám se ke střetu zájmů, neboť MČ Praha 6 je žadatelem. A také u podpory 1.1 
mám střet zájmů.  
 
Ing. Doležal: U podpory  1.1. a 2.1. mám střet zájmů.  
 
Ing. Bendová: U podpory 1.1. mám střet zájmů.  
 
Návrh usnesení: Výbor pro dopravu a evropské fondy ZHMP 
 

1. bere na vědomí Informaci o průběhu výběru projektů 
2. doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit projekty oblasti podpory 1.1, 2.1 a 3.3 

uvedené v Seznamu projektů doporučených k financování  
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3. doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit navrženou maximální výši dotace na 
projekty oblasti podpory 1.1, 2.1 a 3.3 na základě doporučení EFRR FON 

4. doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit navýšení alokace pro 11. výzvu OPPK, 
oblast podpory 1.1 a pro 15. výzvu OPPK, oblast podpory 2.1  

5. doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit projekty doporučené k zařazení do institutu 
náhradních projektů 

 
Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0  
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Bod 2 a 3:  
 
Ing. Marcela Nováková, vedoucí oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje: Termíny na 
dokončení se prodlužují až do roku 2016. Proto jsme v dalších výzvách dali termín dokončení o 
měsíc později. Někteří nás žádají, zdali by také nemohli dokončit o měsíc později i přesto, že ve 
smlouvě bylo napsáno, že musí dokončit projekt do září.   
 
Návrh usnesení: Výbor pro dopravu a evropské fondy ZHMP bere na vědomí informace o 
aktuálním stavu vyjednávání OP PPR.  
 
Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0  
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: Výbor pro dopravu a evropské fondy ZHMP 
 

1.    bere na vědomí Informaci o žádosti o udělení výjimky projektu „Výtah Můstek“  
2.    bere na vědomí Informaci k umožnění prodloužení doby realizace projektů v rámci 10., 13. a 

14. výzvy OPPK  
3.    doporučuje RHMP schválit udělení výjimky projektu „Výtah Můstek“  
4.   doporučuje RHMP schválit možnost prodloužení doby realizace projektů v rámci 10., 13. a 

14. výzvy  
 
Hlasování: pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0  
 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Jednání Výboru pro dopravu a evropské fondy ZHMP bylo ukončeno v 12.26 hodin a trvalo 11 
minut. 

 
 

Ing. Jarmila Bendová 
předsedkyně výboru 

 
 

Ing. Michal Hašek 
ověřovatel zápisu 

 
 

Ing. Jan Marek 
tajemník 


