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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 

    

Výbor pro evropské fondy ZHMP   

ZÁPIS z 15. jednání 

Výboru pro evropské fondy ZHMP konaného dne. 16. 11. 2017 v 15:00 hod. 

Zasedací místnost Magistrátu hl. m. Prahy č. 430, Nová Radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1 

   

  

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

Ing. Jan Dobrovský, František Švarc, Ing. Karel Andrle, Ing. Ivan Mikoláš, Petr Vlasák 

Omluveni:  Jan Wolf, Mgr. Bc. Jakub Michálek 

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 Ing. Jiřího Haramula. 

Hlasování:  pro:  4 proti:  0 zdržel se:  0 

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing. Jiří Haramul. 

Předseda Ing. Michal Hašek přechází k programu jednání. 

Program jednání: 

1.  Úvod 

2. R-27617 ke schválení projektu v rámci 20. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

3. R-27477 ke k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 

4. Přehled tisků na jednání RHMP vypravených odborem FON 

 R – 2733 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku 

„Podpora řídicímu orgánu při kontrole způsobilých výdajů v oblasti staveb a stavebních 

úprav - 2“ 

 R – 27402 ke schválení aktualizace tří kapitol operačního manuálu Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR 

 R – 27472 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 

 R – 27473 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 

 R – 27474 ze dne ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů 26. výzvy v 

rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
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 R – 27708 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1326 ze dne 6. 6. 2017 k vyhlášení 30. a 31. 

výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 2 Operačního programu Praha 

- pól růstu ČR 

5. Přehled tisků na jednání RHMP vypravených odborem PRI 

 R-27459 k realizaci projektu Renovace výplní okenních otvorů v objektu Nové radnice 

Magistrátu hlavního města Prahy 

6. Různé 

Hlasování o programu:  pro:  4 proti:   0 zdržel se:  0 

Program dnešního jednání byl schválen. 

_________________________________________________________________________________ 

Bod 2: Projednání projektů 20. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek stručně představuje účastníkům jednání výzvu č. 20 – 

Modernizace zařízení a vybavení pražských škol, která byla vyhlášena ve finančním objemu 

300 mil. Kč. Uvádí, že do této výzvy bylo předloženo 146 projektů ve finančním objemu 385 mil. Kč. 

Dále předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který informuje účastníky jednání, že se zatím jedná 

o polovinu projektů, které by měly být v rámci této výzvy schváleny. Druhá polovina bude předložena 

na jednání příštího výboru. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo ze zúčastněných nepřihlásil. 

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

výběru projektů 20. výzvy OP PPR a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit žádosti o 

podporu. 

Hlasování:  pro:   4 proti:   0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno.  

Bod 3: Projednání úpravy rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z OP PPR v roce 2017 

Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který k tomuto tisku uvádí, že se jedná 

o technický tisk k narozpočtování finančních prostředků pro MČ. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo ze zúčastněných nepřihlásil. 

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

rozpočtu za účelem financování projektů z OP PPR v roce 2017 a doporučuje RHMP odsouhlasit 

a ZHMP schválit příslušný tisk. 

Hlasování:  pro:   4  proti:   0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 4: Informace o stavu čerpání finančních prostředků OP PPR 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který informuje účastníky 

jednání, že v předložených projektech je v současné době téměř 70 % alokace OP PPR, nicméně 

předložené projekty nemusí projít hodnocením, či můžou být kráceny. Dále uvádí, že v současné době 

je zasmluvněno 33 % alokace a do konce roku je plánováno zasmluvnit 41,5 % celkové alokace 



 

 Strana 3 
 

OP PPR. Na závěr k tomuto bodu Ing. Karel Andrle uvádí, že bylo vyhlášeno již 115 % celkové 

alokace OP PPR a na hlavní Plánovací komisi byl schválen harmonogram výzev na rok 2018. 

 

V průběhu projednání tohoto bodu dorazil na jednání člen výboru František Švarc. 

 

Diskuze: Do diskuze se nikdo ze zúčastněných nepřihlásil. 

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

čerpání finančních prostředků Operačního programu Praha – pól růstu ČR. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

__________________________________________________________________________________ 

Bod 5: Přehled tisků na jednání RHMP vypravených odborem FON 

Ing. Michal Hašek stručně představil přehled tisků, které byly vypraveny odborem FON. 

Diskuze: Do diskuze se k tomuto bodu nikdo nepřihlásil. 

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

vypravených odborem FON. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 10: Přehled tisků na jednání RHMP vypravených odborem PRI 

Ing. Michal Hašek stručně představil tisk, který byl vypraven odborem PRI na jednání RHMP. 

Diskuze: Do diskuze se k tomuto bodu nikdo nepřihlásil. 

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

vypravených odborem PRI 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 13: Různé 

Ing. Michal Hašek informuje účastníky jednání o přesunutí 16. jednání Výboru pro evropské fondy 

ZHMP na 4. 12. 2017 od 14:00 hod, a to z důvodu překryvu s jednáním ZHMP. 

Dále Ing. Michal Hašek seznamuje členy Výboru pro evropské fondy ZHMP s termíny jednání výboru 

na 1. pololetí roku 2018. Jedná se o tyto termíny: 12. 1. 2018, 9. 2. 2018, 16. 3. 2018, 13. 4. 2018, 11. 

5. 2018, 1. 6. 2018, 31. 8. 2017 

Další zasedání jednání Výboru pro evropské fondy bylo stanoveno na 4. 12. 2017 od 14:00 hod 

v místnosti č. 349. 
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Ověřil: Ing. Jiří Haramul, člen 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 

 


