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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 
    

Výbor pro evropské fondy ZHMP   

ZÁPIS z 2. jednání 

Výboru pro evropské fondy ZHMP konaného dne 2. 6. 2016 v 16:00 hod. 

Zasedací místnost Magistrátu hl. m. Prahy č. 430, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

   

  

Přítomni:  Ing. Michal Hašek, Jan Wolf, Ing. Jarmila Bendová, Ing. Jiří Haramul, František Švarc, 

Ing. Karel Andrle, Mgr. Ing. Irena Ropková, PhDr. Jan Hauser, PhDr. Ivan Duškov, 

Ing. Lenka Kriegishová, Ing. Karel Andrle, Ing. Kateřina Skanderová, Ing. arch. Lukáš 

Makovský, Ondřej Profant, Mgr. Šárka Tomanová 

Omluveni: Mgr. Bc. Jakub Michálek, Jan Slezák 

 

Jednání řídil: Ing. Michal Hašek, předseda Výboru pro evropské fondy ZHMP  

   

Předseda výboru Ing. Michal Hašek přivítal přítomné a zahájil jednání v 16:10 hod.  

 

Na ověřovatele zápisu byla navržena Ing. Jarmila Bendová. 

 

Hlasování:  pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Ověřovatelem zápisu byla zvolena Ing. Jarmila Bendová. 

 

Bod 1: Úvod 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek přechází ke schválení programu jednání a stručně představuje 

jednotlivé body programu. 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Tisk č. R-21955 – k revokaci usnesení Rady HMP č. 2462 (navýšení alokace výzvy technické 

pomoci) 

3. Tisk č. R-21952 – projekt technické pomoci OP PPR - Publicita 

4. Projednání projektů 3. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

5. Informace k přehledu dotačních možností pro městské části hl. m. Prahy 

6. Projednání návrhové části aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 

7. Různé 

 

Hlasování o programu:  pro:  5 proti: 0  zdržel se: 0 

Program dnešního jednání byl schválen. 
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Bod 2: Tisk č. R-21955 – k revokaci usnesení Rady HMP č. 2462 (navýšení alokace výzvy technické 

pomoci) 

 

Předseda výboru Ing. Hašek předal slovo PhDr. Janu Hauserovi, řediteli FON, který  uvádí členy a 

hosty výboru do problematiky navýšení výzvy technické pomoci. Zmiňuje, že se jedná o technický 

převod peněz mezi kapitolami. První část pokrývá analýzy a platy úředníků a druhá část publicitu. 

V současné době byla přehodnocena situace a je třeba více peněz do publicity a méně peněz na 

analýzy a platy úředníky. Ing. Michal Hašek pro přesnost uvádí, že se jedná se o zvýšení finanční 

alokace z 36 mil. Kč na 70 mil. Kč. 

 

Diskuze: Nikdo z přítomných se do diskuze k tomuto bodu nepřihlásil. 

 

Návrh usnesení: Výbor evropské fondy ZHMP bere na vědomí informaci k revokaci usnesení Rady 

HMP č. 2462 ze dne 13. 10. 2015 - navýšení alokace výzvy technické pomoci a doporučuje RHMP 

schválení tohoto tisku. 

 

Hlasování:  pro:   5 proti: 0  zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Bod 3: Tisk č. R-21952 – projekt technické pomoci OP PPR – Publicita 

 

Předseda Ing. Michal Hašek předává slovo řediteli FON, PhDr. Janu Hauserovi a ten všem přítomných 

přibližuje projekt Publicita.  

Dále představuje Komunikační strategii, kde jsou zpracované konkrétní aktivity navázané na konkrétní 

cílové skupiny, na které je OP PPR zaměřen. Zdůrazňuje, že ŘO OP PPR chce cílit na přesné žadatele 

a tím pádem i propagační předměty vytvářet smysluplně. Dále seznamuje účastníky výboru 

s rozpočtem projektu na jednotlivé dílčí aktivity. 

 

Diskuze: Předseda Ing. Michal Hašek zahajuje diskuzi. O slovo se hlásí člen výboru Jan Wolf, který 

se ptá na způsob provedení školení. PhDr. Jan Hauser odpovídá, školení probíhají k jednotlivým 

výzvám pro žadatele a příjemce, dále jsou školeni hodnotitelé. Počet školení v letošním roce odhaduje 

na 100. Jan Wolf se dále ptá, kde probíhají školení, PhDr. Jan Hauser odpovídá, že školení jsou 

pořádána v budově MHMP, menší akce ve Škodově paláci, větší v sále Zastupitelstva hl. m. Prahy. 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek uvádí, že materiál Publicita je připraven pečlivě a doufá v jeho 

úspěch. Diskuze k tomu to bodu jednání byla ukončena. 

 

Návrh usnesení: Výbor evropské fondy ZHMP bere na vědomí informaci o projektu technické 

pomoci OP PPR – Publicita a doporučuje RHMP odsouhlasení a ZHMP schválení příslušného tisku. 

 

Hlasování:  pro:  5  proti: 0  zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 4: Projednání projektů 3. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

 

Ředitel FON, PhDr. Jan Hauser si bere slovo a uvádí účastníky výboru do problematiky. Dále předává 

slovo vedoucímu oddělení projektů FON, Ing. Karlovi Andrlemu, který uvádí, že žádostí o podporu 

bylo podáno 9, přičemž se nevyčerpala ani  ½ z alokace výzvy č. 3. Hosty a členy výboru seznamuje 

s výběrem a průběhem schvalování žádostí. Uvádí, že všechny žádosti dostaly více jak 50 bodů, což 

byla podmínka schválení. Uvádí, že projekty budou dále předloženy Radě a Zastupitelstvu HMP ke 

schválení. Celková alokace na projekty je 38 mil. Kč. Dále odkazuje členy výboru na Přílohu 1 

k tomuto bodu jednání, kde jsou podrobně popsány všechny schválené projekty s podmínkami 

realizace od externích hodnotitelů. 

Ředitel FON, PhDr. Jan Hauser doplňuje, že některé projekty byly schváleny, ale za určitých 

podmínek realizace. 

 

Diskuze: Ing, Jiří Haramul se přihlásil do diskuze s tím, že jsou výzvy psány složitě a nesrozumitelně. 

Ing. Michal Hašek uvádí, že do budoucna bude snaha, aby ve výzvách bylo vše lépe vysvětleno. PhDr. 

Jan Hauser uvádí, že znění výzev je svázané metodikou Ministerstva pro místní rozvoj. Radní Mgr. 

Ing. Irena Ropková, uvádí, že jsou MČ, které výzvám rozumí a úspěšně podávají žádosti. Dále uvádí, 

že bude snahou do budoucna výzvy zjednodušit, nicméně současné znění výzev je podle pravidel. Ing. 

Michal Hašek uzavírá diskuzi k bodu 4 – Projednání projektů 3. výzvy OP PPR. 

 

Návrh usnesení: Výbor evropské fondy ZHMP bere na vědomí informaci o projektech 3. výzvy 

v rámci OP PPR a doporučuje RHMP odsouhlasení a ZHMP schválení projektů. 

 

Hlasování:  pro:   5 proti: 0  zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 5: Informace k přehledu dotačních možností pro městské části hl. m. Prahy 

 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek předává slovo radní Mgr. Ing. Ireně Ropkové, která stručně 

informuje, že materiál obsahuje souhrnné informace o možnostech čerpání pro MČ. Uvádí, že doufá 

v lepší čerpání finančních prostředků z OP PPR. Předseda Ing. Michal Hašek doplňuje, že některé 

výzvy budou potřebovat vysvětlení. Materiál je pouze pro informaci výboru. 

 

Ing. Jarmila Bendová se přihlásila o slovo a děkuje Mgr. Ing. Ireně Ropkové za tento materiál a doufá 

v jeho využití ze strany MČ. 

 

Diskuze: Ing. Jiří Haramul děkuje panu Vlasákovi (externí zaměstnanec odboru FON) za osobní 

konzultace, které přinášejí pozitivní výsledky. Diskuze byla ukončena.  

 

Návrh usnesení: Výbor evropské fondy ZHMP bere na vědomí informaci k přehledu dotačních 

možností pro městské části hl. m. Prahy. 

 

Hlasování:  pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 6: Projednání návrhové části aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy 

 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek předává slovo PhDr. Ivanu Duškovovi z Institutu plánování a 

rozvoje hl. m. Prahy. Ten stručně představuje Strategický plán, především procesní záležitosti. Do 

konce června je plánováno projednání materiálu na všech výborech ZHMP, sběr případných 

připomínek a v polovině července odeslání k posouzení vlivů na životní prostředí, tzv. SEA. 

Předložení materiálu ke schválení ZHMP je naplánováno na 24. listopadu 2016. Dále bude probíhat 

implementace v podobě konkrétních projektů. PhDr. Ivan Duškov předává slovo Ing. Arch Lukáši 

Makovskému, který představuje 5 priorit Strategického plánu (Prosperující město, Občanská 

společnost, Autentické město, Sociální soudržnost, Krásné město). 

 

Diskuze: Jan Wolf vítá možnost, přilákat zahraniční umělce. Slovo si bere Ing. Jiří Haramul a žádá, 

aby byl ten materiál koncipován zjednodušeně a aby pomáhal k čerpání. Dále uvádí, že by bylo dobré, 

aby byl materiál otevřen a byl v něm prostor pro budoucí vývoj do roku 2030. Slovo si bere Ing. arch 

Lukáš Makovský a uvádí, že směry a oblasti Strategického plánu jsou stabilní a příklady aktivit, které 

jsou v materiálu uvedeny, jsou pouze příklady. Mají pouze ukázat aktivity, které mohou pomoci 

naplnit cíle. 

 

Návrh usnesení: Výbor evropské fondy ZHMP bere na vědomí informaci návrhovou část 

aktualizace Strategického plánu hl. m. Prahy. 

 

Hlasování:  pro: 5   proti: 0  zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno.  

 

 

Bod 7: Různé - Audit designace v rámci OP PPR 

 

Předseda Ing. Michal Hašek předává slovo řediteli FON, PhDr. Janu Hauserovi, který uvádí, že 

Auditem designace musí úspěšně projít každý řídicí orgán před zahájením realizace nebo během 

úvodní fáze realizace daného operačního programu. Audit designace provádí Ministerstvo financí 

České republiky. V rámci OP PPR bylo nalezeno 5 zjištění se střední závažností. První tři z nich mají 

ten charakter, že pokud by nebyla řádně napravena, nemohlo by hl. m. Praha nadále realizovat OP PPR 

jako řídicí orgán. 

 

Dále uvádí, že jeden z velkých problémů je, že hl. m Praha nemá zpracovánu Protikorupční strategii 

hlavního města Prahy. V polovině července by měl mít ŘO audit designace úspěšně hotov. Předseda 

uznává, že Protikorupční strategie není zpracována a někteří zastupitelé již tuto situaci připomínkovali 

a doufá, že práce na tomto materiálu postoupí.  

 

Návrh usnesení: Výbor evropské fondy ZHMP bere na vědomí informaci k auditu designace v rámci 

OP PPR. 

 

Hlasování:  pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 



 

 Strana 5 
 

Dále ředitel FON, PhDr. Jan Hauser informuje členy výboru, že ŘO bude vyhlašovat výzvy v období, 

kdy se výbor nebude scházet, tj. červenec, srpen. Podklady k vyhlašovaným výzvám budou 

účastníkům výboru zaslány emailem. 

 

Jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP bylo ukončeno v 16:50 hodin a trvalo 40 minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřila: Ing. Jarmila Bendová, členka Výboru pro evropské fondy ZHMP     

Zapsal: Ing. Karel Andrle, tajemník Výboru pro evropské fondy ZHMP   

 

 

Ing. Michal Hašek 

předseda Výboru pro evropské fondy ZHMP 

 

 

 

 

Ing. Karel Andrle 

tajemník Výboru pro evropské fondy ZHMP 

 


