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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 

    

Výbor pro evropské fondy ZHMP   

ZÁPIS z 20. jednání 

Výboru pro evropské fondy ZHMP konaného dne 12. 4. 2018 v 15:00 hod. 

Zasedací místnost Magistrátu hl. m. Prahy č. 349, Nová Radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1 

   

  

Přítomni:  Ing. Michal Hašek, Ing. Jarmila Bendová, Ing. Jiří Haramul, Jan Slezák, Ing. Ivan 

Mikoláš, Ing. Mgr. Irena Ropková, Lukáš Henzl, Ing. Karel Andrle 

Omluveni:  Jan Wolf, František Švarc 

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

Předseda výboru Ing. Michal Hašek přivítal přítomné a zahájil jednání Výboru pro evropské fondy 

ZHMP v 15: 05 hod.  

Bod 1: Úvod 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek navrhuje na ověřovatele zápisu člena výboru Jana Slezáka. 

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

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Jan Slezák. 

Předseda Ing. Michal Hašek přechází k programu jednání. 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. R-29155 ke schválení projektů v rámci 28. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

3. R-29156 ke schválení projektů v rámci 36. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

4. R-29215 ke schválení projektů v rámci 29. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

5. R-29228 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

6. Přehled tisků RHMP vypravených odborem FON 

 R-28818 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy související s platbami projektů za PRK z 

Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2018 

 R-28873 ke schválení revize č. 2 Operačního programu Praha - pól růstu ČR pro 

programové období 2014-2020 

 R-28879 ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování a vzorových Podmínek 

realizace projektů 16. výzvy v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
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 R-28890 ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování a vzorových Podmínek 

realizace projektů 29. výzvy v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 R-28891 ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování a vzorových Podmínek 

realizace projektů 30. výzvy v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 R-28914 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

 R-29224 ke schválení aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR 

7. Přehled tisků RHMP vypravených odborem PRI 

 R-28784 k návrhu na převod nevyčerpaných prostředků z roku 2017 v rámci programu 

Interreg Europe a na úpravu běžných výdajů v roce 2018 

 R-28720 k revokaci usnesení Rady HMP č. 3191 ze dne 19. 12. 2017 k návrhu 

vyhlášení výzev č. 1 k předkládání žádostí o poskytnutí voucheru v rámci projektu 

Pražský voucher na inovační projekty a projektu Specializované vouchery Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR 

 R-28712 k realizaci projektu "Strategické dokumenty a vzdělávání pro zkvalitnění 

veřejné správy vykonávané Magistrátem hlavního města Prahy", Operační program 

Zaměstnanost, výzva 117 

8. Různé 

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

Program dnešního jednání byl schválen. 

_________________________________________________________________________________ 

Bod 2: R-29155 ke schválení projektů v rámci 28. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí předloženou informaci o průběhu 

výběru projektů 28. výzvy OP PPR a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit žádosti 

o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 3: R-29156 ke schválení projektů v rámci 36. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí předloženou informaci o průběhu 

výběru projektů 36. výzvy OP PPR a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit žádosti 

o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 4: R-29215 ke schválení projektů v rámci 29. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Diskuze: Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil. 
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Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí předloženou informaci o průběhu 

výběru projektů 29. výzvy OP PPR a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit žádost 

o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 5: R-29228 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

Diskuze: Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí předloženou informaci o úpravě 

rozpočtu hl. m. Prahy za účelem poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy a 

doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit příslušný tisk. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 6: Přehled tisků RHMP vypravených odborem FON 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí přehled tisků RHMP 

vypravených odborem FON. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod76: Přehled tisků RHMP vypravených odborem PRI 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí přehled tisků RHMP 

vypravených odborem PRI. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 8: Různé 

Další jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP se uskuteční 10. 5. 2018 v místnosti č. 349. 

Jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP bylo ukončeno v 15:20 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Michal Hašek 

předseda Výboru pro evropské fondy ZHMP 

 

Ing. Karel Andrle 

tajemník Výboru pro evropské fondy ZHMP 
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Ověřila:  Jan Slezák, člen Výboru pro evropské fondy ZHMP   

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


