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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 
    

Výbor pro evropské fondy ZHMP   

ZÁPIS z 1. jednání 

Výboru pro evropské fondy ZHMP konaného dne 12. 5. 2016 v 16:00 hod. 

Zasedací místnost Magistrátu hl. m. Prahy č. 349, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

   

  

Přítomni:  Ing. Michal Hašek, Ing. Jarmila Bendová, Ing. Jiří Haramul, Mgr. Bc. Jakub Michálek, 

Jan Slezák, František Švarc, Ing. Karel Andrle, Mgr. Ing. Irena Ropková, Mgr. Lukáš 

Henzl, PhDr. Jan Hauser, Mgr. Šárka Tomanová, Ing. Karel Andrle, Bc. Michal 

Krutský, Ing. Kateřina Skanderová 

Omluveni: Jan Wolf, Mgr. Patricia Tiso Ferulíková 

 

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

   

Předseda výboru Ing. Michal Hašek přivítal přítomné a zahájil jednání v 16:15 hod. Vyzval účastníky 

k podepsání prezenční listiny. 

 

 

Na ověřovatele zápisu byl navržen Ing. Michal Hašek 

 

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

 

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing. Michal Hašek. 

 

 

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

jednotlivé body programu. 

Program jednání: 

 Úvod 

1. Představení úkolů a činností výboru, informace o aktuálním stavu v pražských operačních 

programech + harmonogram výzev 

2. Tisk č. R-21836 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z OP PPR 

v roce 2016 

3. Projekt technické pomoci – publicita 

4. Informace o mezinárodních projektech - tisky R-21852, R-21854, R-21855, R-21856 

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

 

Program dnešního jednání byl schválen. 

 

 

V úvodním bodu jednání navrhl předseda výboru Ing. Michal Hašek schválit termíny jednání Výboru 

pro evropské fondy ZHMP do konce roku 2016. Předseda předal slovo tajemníkovi, Ing. Karlu 

Andrlemu, který navržené termíny představuje. Radní Mgr. Ing. Irena Ropková si bere slovo 

a navrhuje čas jednání od 16 hod., s čímž ostatní členové souhlasí.  

 

Čtvrtek 2. 6. 2016 od 16:00 hod v místnosti č. 430 (mimořádně z důvodu rekonstrukce místnosti 349) 

Čtvrtek 1. 9. 2016 od 16:00 hod. v místnosti č. 349  

Čtvrtek 6. 10. 2016 od 16:00 hod. v místnosti č. 349 

Čtvrtek 10. 11. 2016 od 16:00 hod. v místnosti č. 349 

Čtvrtek 1. 12. 2016 od 16:00 hod. v místnosti č. 349 

 

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

 

Termíny jednání byly do konce letošního roku schváleny. 

 

 

Dále předseda výboru Ing. Michal Hašek uvádí, že výbor je v tuto chvíli pouze 7 členný, do budoucna 

je plánováno navýšení počtu členů. 

 

 

Bod 1: Představení úkolů a činností výboru, informace o aktuálním stavu v pražských operačních 

programech + harmonogram výzev 

 

Slovo si bere PhDr. Jan Hauser, ředitel FON MHMP a představuje činnost výboru. Členy výboru 

seznamuje s operačními programy minulého období. Uvádí, že v Operačním programu Praha - 

Adaptabilita se nevyčerpalo přibližně 10% celkové finanční alokace, v Operačním programu Praha - 

Konkurenceschopnost byla vyčerpána finanční alokace celá. Slovo předává tajemníkovi Ing. Karlovi 

Andrlemu, který seznamuje účastníky s novým OP Praha – pól růstu ČR a harmonogramem výzev pro 

letošní rok, kdy je plánováno vyhlásit přes 20 výzev. Uvádí, že v nejbližší době dojde k výraznější 

změně harmonogramu, kdy bude navýšena alokace u některých výzev, vzhledem k požadavku MMR 

na čerpání 70 % celkové alokace OP. S touto změnou harmonogramu budou členové výboru 

seznámeni na některém z příštích jednání. Dále se zabývá 5 prioritními osami OP PPR a informuje 

o vyhlášených výzvách v rámci těchto prioritních os. 

 

Diskuze: Ing. Jiří Haramul ve vztahu k Prioritní ose 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora 

zaměstnanosti uvádí potřebu navýšení kapacit základních škol. 

 

Radní Mgr. Ing. Irena Ropková si bere slovo a uvádí, že městské části dostatečně nečerpají v rámci 

prioritní osy 4 OP PPR na mateřské školky ani základní školy dostupné finanční prostředky. 

S ředitelem FON PhDr. Janem Hauserem se chystají na Svaz městských částí, kde chtějí prezentovat 

možnosti čerpání z OP Praha – pól růstu ČR. Dále zmiňuje podmínku inkluze pro ZŠ, uvedenou 
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v operačním programu. Ráda by umožnila, aby z operačního programu šla hradit také výstavba nových 

MŠ a ZŠ, nikoli pouze rozšiřování kapacit formou přístavby, jak je nyní uvedeno v textu operačního 

programu.  

 

Předseda Ing. Michal Hašek si vzal slovo a uvádí, že nejen ve školství, ale i v dopravě a především ve 

výstavbě parkovišť P+R se setkáváme s nedostatečným čerpáním finančních prostředků. Vyzývá 

účastníky k další diskuzi, kdy se o slovo přihlásil Mgr. Bc. Jakub Michálek, který se ptá na rozdělení 

oprávněných žadatelů v rámci jednotlivých specifických cílů prioritních os. Přesněji ho zajímá, které 

specifické cíle jsou určeny pro veřejné subjekty, vysoké školy a které jsou určeny soukromým firmám. 

Na jeho dotaz odpovídá tajemník Ing. Karel Andrle, který uvádí, že toto rozdělení vychází 

z Programového dokumentu.  Častým oprávněným žadatelem je hlavní město Praha, jeho příspěvkové 

organizace, městské části, neziskové organizace, ale i soukromé subjekty. V každé vyhlášené výzvě 

jsou oprávnění žadatelé uvedeni. Dále uvádí, že dle typu žadatele se také liší míra spolufinancování. 

 

Slovo si bere zpět Mgr. Bc. Jakub Michálek, který uvádí, zda by nebyla možnost změny zacílení 

specifických cílů na potencionální žadatele v případě problému nedostatečného čerpání finančních 

prostředků z OP Praha – pól růstu ČR. 

 

František Švarc pokračuje dále v diskuzi a ptá se, zda je možný převod finančních prostředků 

z podporované oblasti školských zařízení určených pro děti do tří let na zařízení pro děti nad tři roky. 

Ptá se, zda je možnost změnit tyto podmínky. Pan ředitel PhDr. Jan Hauser odpovídá, že se budeme 

snažit program měnit podle toho, jak bude do budoucna potřeba.  

 

Radní Mgr. Ing. Irena Ropková si myslí, že by měla být skupina od 2 do 6 let finančně podporovaná 

z evropských fondů. Dále přislíbila pro informaci zaslání prezentace pro městské části všem 

účastníkům jednání výboru. 

 

Předseda diskuzi k tomuto bodu ukončuje. 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu dorazila členka výboru Ing. Jarmila Bendová. 

 

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

v pražských operačních programech, harmonogramu výzev a projektech, ve kterých je zapojeno 

hl. m. Praha. 

 

 

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

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Bod 2: Tisk č. R-21836 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z OP PPR 

v roce 2016 

 

PhDr. Jan Hauser, ředitel FON MHMP uvádí, že se jedná se o technický tisk na přesun finančních 

prostředků mezi rozpočtovými položkami. Tyto finanční prostředky má již odbor FON rozpočtované.  
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Diskuze: Žádný z účastníků výboru se do diskuze nepřihlásil. 

 

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

a doporučuje RHMP odsouhlasení a ZHMP schválení příslušného tisku. 

 

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

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 3: Projekt technické pomoci – publicita 

 

PhDr. Jan Hauser, ředitel FON MHMP informuje účastníky o přípravě projektu Publicita, který si 

klade za cíl provádění takových komunikačních aktivit, které povedou k vyšší informovanosti široké 

i odborné veřejnosti a k posílení absorpční kapacity OP Praha – pól růstu ČR. Navrhované 

komunikační aktivity vycházejí ze zkušeností z minulého programového období a z evaluací, které 

zhodnotily efektivitu prováděných aktivit a jejich vliv na informovanost. Tento projekt bude 

financován z Prioritní osy 5 – technická pomoc. Jedná se zhruba o 60 mil. Kč na 7 let (webové stránky, 

magazíny, letáky aj.). Dále se jedná o aktivity online komunikace, semináře a konference, přímý 

kontakt s lidmi, mediální komunikace – na vybrané cílové skupiny. 

 

Diskuze: Předseda Ing. Michal Hašek vyzývá členy k diskuzi. Slova se ujímá Ing. Jiří Haramul 

a mluví o možnostech zlepšení komunikace ŘO s městskými částmi. Především uvádí potřebné 

zjednodušení a zefektivnění komunikace. 

 

PhDr. Jan Hauser uvádí, že nejlepší možnost komunikace ŘO a městských částí je osobní setkání, 

které se také pravidelně konají. Na dalším zefektivnění komunikace s městskými částmi bude do 

budoucna ŘO intenzivně pracovat. 

 

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

pomoci OP PPR na publicitu.  

 

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

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Bod 4: Informace o mezinárodních projektech - tisky R-21852, R-21854, R-21855, R-21856 

 

Slovo si bere Mgr. Šárka Tomanová. Popisuje roli Odboru kanceláře ředitele magistrátu v souvislosti 

s evropskými fondy. Tento odbor se zabývá čerpáním z OP PPR, dále také monitoruje jiné OP, např. 

Operační program zaměstnanost. Představuje snahu MHMP čerpat finanční prostředky 

z mezinárodních projektů. V loňském roce byly podány 4 mezinárodní projekty, kdy byl jeden 

úspěšný. Letos byly podány již 4 projekty (tři projekty jsou v oblasti dopravy a jeden z oblasti 

spolupráce výzkumné oblasti s aplikační sférou a výzkumu kosmu). Spoluúčast hl. m. Prahy na těchto 

projektech je 15 %. 
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Diskuze: O slovo se přihlásil Mgr. Bc. Jakub Michálek, který chce blíže představit jednotlivé 

mezinárodní projekty. Dále chce vědět, kdo bude projekty realizovat a kdo bude čerpat finanční 

podporu.  

 

Mgr. Šárka Tomanová si bere slovo a uvádí, že ve všech projektech je MHMP pouze partner. Dále 

stručně představuje jednotlivé projekty, kdo je hlavním žadatelem a co je předmětem daného projektu.  

 

Paní radní Mgr. Ing. Irena Ropková upřesňuje informace a zmiňuje i možnost, že nemusíme s projekty 

uspět. U dvou současných projektů se jedná o opakované předložení žádosti z důvodu předchozího 

neúspěchu. 

 

PhDr. Jan Hauser upozorňuje účastníky výboru, že po roce 2023 už nemusí být možné prostředky ze 

strukturální fondy čerpat. Proto je z jeho pohledu důležitá mezinárodní spolupráce. 

 

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

projektech odboru RED MHMP. 

 

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

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek ukončuje program jednání a dotazuje se účastníků, zda mají něco 

k doplnění.  

 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek navrhuje, na základě podnětu Mgr. Ing. Ireny Ropkové, změnu 

v jednacím řadu výboru, a to možnost hlasování per rollam. 

 

Mgr. Ing. Irena Ropková se ujímá slova a tuto změnu zdůvodňuje. 

 

Mgr. Bc. Jakub Michálek se hlásí o slovo. Dle jeho názoru zákon neumožňuje hlasování per rollam.  

 

V diskuzi se účastníci shodují, že si nastudují potřebné podklady a související legislativu k této 

navrhované změně v jednacím řádu výboru a v diskuzi k tomuto bodu budou pokračovat na příštím 

jednání výboru. 

 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek ukončuje jednání a děkuje členům i hostům za účast.  

 

Jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP bylo ukončeno v 17:20 hodin a trvalo 65 minut.    
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Ověřil: Ing. Michal Hašek, předseda 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 

 


