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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 

    

Výbor pro evropské fondy ZHMP   

ZÁPIS z 14. jednání 

Výboru pro evropské fondy ZHMP konaného dne. 26. 10. 2017 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, Mgr. Bc. Jakub Michálek, Jan Slezák, 

Mgr. Ing. Irena Ropková, Ing. Jan Dobrovský, Ing. Kateřina Skanderová, František 

Švarc, Ing. Karel Andrle, Jan Wolf, PhDr. Jan Hauser, Mgr. Pavla Jurášková 

Omluveni:  Ing. Jiří Haramul 

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:  4 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-27174 ke schválení projektu v rámci 25. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

3. R-27175 ke schválení projektu v rámci 27. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

4. R-27228 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z OP PPR v roce 2017 

5. R-27246 ke schválení projektů v rámci 8. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

6. R-27263 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z OP PPR v roce 2017 

7. R-27269 ke schválení projektu ve výzvě č. 40 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

8. R-22593 k účasti v mezinárodním projektu UNaLab 

9. Přehled tisků na jednání RHMP vypravených odborem FON 

 R – 27051 ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů 20. výzvy v 

rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 R – 27204 k e schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů 15. výzvy v 

rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 R – 27205 k e schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů 25. výzvy v 

rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
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 R – 27207 k e schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů 27. výzvy v 

rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 R – 27225 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 2017 

 R – 27285 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2156 ze dne 26. 8. 2016 k vyhlášení 

16. výzvy k předkládání projektových žádostí v rámci prioritní osy 2 Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR 

 R – 27288 k vyhlášení 36. a 37. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní 

osy 4 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

10. Přehled tisků na jednání RHMP vypravených odborem PRI 

 R-27022 k odsouhlasení účasti hlavního města Prahy v dotačním programu LIFE 

v období 2018 - 2024 za účelem podpory implementace "Programu zlepšování kvality 

ovzduší - aglomerace Praha CZ01" (PZKO) 

 R-27039 k záměru odboru PRI MHMP na realizaci veřejné zakázky "Zajištění služeb 

agentury práce pro projekt Pražský voucher na inovační projekty a projekt 

Specializované vouchery" 

 R-27040 k záměru odboru PRI MHMP na realizaci veřejné zakázky "Zajištění 

marketingových služeb pro projekt Pražský voucher na inovační projekty a projekt 

Specializované vouchery" 

 R-26933 k realizaci projektu Pražský voucher na inovační projekty a projektu 

Specializované vouchery v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

11. Různé 

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

Program dnešního jednání byl schválen. 

_________________________________________________________________________________ 

Bod 2: Projednání projektů 25. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek stručně seznamuje účastníky jednání s 25. výzvou Prioritní osy 3 -

Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. V rámci této výzvy bylo předloženo 18 projektů, 

ze kterých je doporučeno k financování 10 projektů ve finančním objemu 22,6 mil. Kč. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

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

výběru projektů 25. výzvy OP PPR a doporučuje ZHMP schválit žádosti o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno.  

Bod 3: Projednání projektů 27. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek stručně seznamuje účastníky jednání s 27. výzvou Prioritní osy 3 -

Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. V rámci této výzvy bylo předloženo 17 projektů, 

ze kterých je doporučeno k financování 10 projektů ve finančním objemu 107,2 mil. Kč. 

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

výběru projektů 27. výzvy OP PPR a doporučuje ZHMP schválit žádosti o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 4: Projednání úpravy rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z OP PPR v roce 2017 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, pověřenému řízením FON, 

který seznamuje účastníky jednání s tímto tiskem. Uvádí, že se jedná se o velké rozpočtové opatření. 

Tyto finanční prostředky jsou určeny pro odbor PRI.  

Diskuze: Do diskuze se nikdo 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 ZHMP schválit 

příslušný tisk. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 5: Projednání projektů 8. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek stručně seznamuje účastníky jednání s 8. výzvou Prioritní osy 1 - 

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. V rámci této výzvy bylo předloženo 10 

projektů, ze kterých je doporučeno k financování 8 projektů ve finančním objemu 249 mil. Kč. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil. 

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

výběru projektů 27. výzvy OP PPR a doporučuje ZHMP schválit žádosti o podporu. 

V průběhu projednávání tohoto bodu dorazil na jednání Mgr. Bc. Jakub Michálek a radní Ing. Mgr. 

Irena Ropková. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 6: Projednání úpravy rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z OP PPR v roce 

2017 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který k tomuto tisku uvádí, že 

se jedná o rozpočtové opatření pro MČ. 

Diskuze: Do diskuze se k tomuto bodu nikdo z přítomných 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 ZHMP schválit 

příslušný tisk. 

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

Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 7: Projednání projektů 40. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

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

jednání s projektem 40. výzvy, který je doporučen k financování. Jedná se o projekt HMP na výměnu 

osvětlení. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil. 

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

výběru projektu 40. výzvy OP PPR a doporučuje ZHMP schválit žádosti o podporu. 

V průběhu projednávání tohoto bodu dorazil na jednání Ing. Jarmila Bendová. 

Hlasování:  pro:  6 proti: 0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 8: Projednání materiálu k účasti v mezinárodním projektu UNaLab 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Janu Dobrovskému, řediteli odboru PRI, který 

stručně seznamuje přítomné s tímto tiskem. 

Diskuze: Do diskuze se k tomuto bodu nikdo nepřihlásil. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí předloženou informaci k účasti 

v mezinárodním projektu UNaLab a doporučuje ZHMP schválit příslušný tisk. 

Hlasování:  pro:  6 proti:  zdržel se:   

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 9: Přehled tisků na jednání RHMP vypravených odborem FON 

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

seznamuje s přehledem tisků, které byly vypraveny Odborem FON do Rady hl. města Prahy. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

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

vypravených odborem FON. 

Hlasování:  pro:  6 proti: 0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 10: Přehled tisků na jednání RHMP vypravených odborem PŘI 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Janu Dobrovskému, který účastníky jednání 

seznamuje s přehledem tisků, které byly vypraveny Odborem PRI do Rady hl. města Prahy. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

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

vypravených odborem PRI 

Hlasování:  pro:  6 proti: 0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 13: Různé 

Radní Jan Wolf se dotazuje, co je nutné ještě stihnout do konce roku 2017 v oblasti EU fondů. 

Odpovídá Ing. Karel Andrle, do konce roku je nutno zasmluvnit 40 % celkové alokace Operačního 

programu Praha – pól růstu ČR, což znamená přibližně 4 mld. Kč. Dále se radní Jan Wolf dotazuje, 

zda se vše zvládá i po personální stránce. Ing. Karel Andrle uvádí, že ano. Na základě dohody mezi 

členy výboru bude na příští jednání připraven přehled čerpání finančních prostředků OP PPR. 

Další zasedání jednání Výboru pro evropské fondy bylo stanoveno na 16. 11. 2017 od 15h 

v místnosti č. 349. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Jan Slezák, 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 

 


