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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 
    

Výbor pro evropské fondy ZHMP   

ZÁPIS z 4. jednání 

Výboru pro evropské fondy ZHMP konaného dne 3. 10. 2016 v 13:00 hod. 

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

   

  

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

Ing. Karel Andrle, Mgr. Ing. Irena Ropková, PhDr. Jan Hauser, Ing. Kateřina 

Skanderová, Mgr. Šárka Tomanová, Mgr. Bc. Jakub Michálek, Jan Slezák, Mgr. Lukáš 

Henzl, Petr Vlasák 

Omluveni:   

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

   

Předseda výboru Ing. Michal Hašek přivítal přítomné a zahájil jednání v 13:10 hod.  

Bod 1: Úvod 

Předseda Ing. Michal Hašek přechází k programu jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP. 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Projednání projektů 1., 2. a 6. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

3. Informace o českých a mezinárodních projektech s účastí MHMP 

4. Informace o tiscích zařazených na jednání RHMP odborem FON 

R-23073 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem ukončení financování projektů z OPPA 

R-23292 - ke schválení aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce OP Praha - pól růstu ČR 

R-23325 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s financováním projektů z OPPK 

R-23336 - k přípravě projektových žádostí v rámci prioritní osy 2 

5. Různé 

 

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

Program dnešního jednání byl schválen. 

 

Bod 2: Projednání projektů 1., 2. a 6. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

Předseda Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, vedoucímu oddělení projektů, který 

představuje členům výboru a hostům jednotlivé výzvy a jejich zaměření. Jedná se o první výzvy OP 

PPR vyhlášené v loňském roce. V současné době projekty, které prošly fázemi hodnocení (kontrolou 
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přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí a věcným hodnocením) čekají na schválení ZHMP, 

následně dojde k podpisu právní aktu s příjemci. 

Diskuze: Radní Jan Wolf vznáší dotaz, zda bylo v podaných žádostech něco nestandardního. 

Ing. Karel Andrle uvádí, že v prioritní ose 3 byly podány čtyři totožné žádosti pod různými IČ. Dále 

uvádí, že snahou odboru FON je tuto skutečnost promítnout do Pravidel pro žadatele a příjemce. 

Mgr. Bc. Jakub Michálek pokládá dotaz, zda se podařil vyřešit problém s kopírováním projektů 

k různým IČ. Ing. Karel Andrle uvádí, že se tento problém doposud vyřešen nebyl a to z důvodů 

naléhavějších problémů, které bylo nutné řešit. Zároveň uvedl, že nepředpokládá opakování tohoto 

problému. V minulosti se toto nestávalo. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí informaci o projektech 1., 2. a 6. 

výzvy Operačního programu – pól růstu ČR a doporučuje RHMP odsouhlasení a ZHMP schválení 

projektů. 

 

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

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 3: Informace o českých a mezinárodních projektech s účastí MHMP 

Slova se ujímá radní Mgr. Ing. Irena Ropková, která členům a hostům výboru představuje přehled 

všech připravovaných projektů ze strany MHMP a všech odborů. Uvádí, že Odbor projektového řízení 

vznikl v září a v současné době probíhá výběr ředitele a personální do obsazení tohoto odboru. 

Tabulky, které byly členům a hostům předloženy, budou průběžně doplňovány, neboť nebyly 

například osloveny větší příspěvkové organizace. Dále uvádí, že některé projekty z tohoto přehledu 

vypadnou, např. projekty k výzvě 8 OP PPR.  

Diskuze: Mgr. Bc. Jakub Michálek si bere slovo a děkuje za předložené přehledy. Uvádí, že přehledy 

jsou velice podrobné.  

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

a mezinárodních projektech s účastí MHMP 

Hlasování:  pro:  7  proti: 0   zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 4: Informace o tiscích zařazených na jednání RHMP odborem FON 

R-23073 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem ukončení financování projektů z OPPA 

R-23292 - ke schválení aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce OP Praha - pól růstu ČR 

R-23325 - k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy v souvislosti s financováním projektů z OPPK 

R-23336 - k přípravě projektových žádostí v rámci prioritní osy 

 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil 

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

jednání RHMP odborem FON.  

Hlasování:  pro:   7 proti:   0 zdržel se:  0 
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Usnesení bylo schváleno. 

Bod 5: Různé 

 

Předseda Ing. Michal Hašek předává slovo Mgr. Bc. Jakubovi Michálkovi, který vznáší dotaz ohledně 

protikorupčních opatření v oblasti evropských fondů. Slovo si bere PhDr. Jan Hauser, který uvádí, že 

protikorupční opatření jsou zapracovány v interních postupech a pravidlech odboru FON. Dále k těmto 

opatřením patří sytém Arachne, který kontroluje celý proces hodnocení. Dále se ujímá slova radní 

Mgr. Ing. Irena Ropková, která doplňuje, že v rámci aktualizace Pravidel pro žadatele a příjemce byla 

aktualizována informace k rozkrývání vlastnické struktury. 

 

Na ověřovatele zápisu byl navržen Ing. Jiří Haramul 

 

Hlasování:  pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 

 

Ověřovatelem zápisu byla zvolen Ing. Jiří Haramul 

 

Jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP bylo ukončeno v 13:30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


