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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy 

 
    

Výbor pro evropské fondy ZHMP  

ZÁPIS z 13. jednání 

Výboru pro evropské fondy ZHMP konaného dne. 7. 9. 2017 v 15:00 hod. 

Velký salonek, 1. patro, místnost č. 136, Nová Radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1 
   

  

Přítomni:  Ing. Michal Hašek, Ing. Jiří Haramul, Ing. Jarmila Bendová, Mgr. Bc. Jakub Michálek, 
Jan Slezák, Mgr. Ing. Irena Ropková, Ing. Oldřich Hnátek, Ing. Jan Dobrovský, 
Ing. Kateřina Skanderová, Ing. Tereza Fuka, Ing. Michala Kudrličková, Mgr. Lenka 
Pachlová 

Omluveni:  František Švarc, Ing. Karel Andrle, Jan Wolf 

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 15:15 hod.  

Bod 1: Úvod 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek přivítal přítomné a navrhuje na ověřovatele zápisu 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-26536 ke schválení projektu v rámci 9. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

3. R-26539 ke schválení projektu v rámci 11. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

4. R-26750 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2327 ze dne 20. 9. 2016 k vyhlášení 24. výzvy 
k předkládání projektových žádostí v rámci PO1 OP PPR a ke schválení projektu v rámci 
24. výzvy OP PPR 

5. R-26805 ke schválení projektů v rámci 22. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

6. R-26806 ke schválení projektů v rámci 21. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

7. R-26807 ke schválení projektů v rámci 23. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

8. R-26834 ke schválení projektu ve výzvě č. 40 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
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9. R-25940 k přijetí dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu hl. m. Prahy a k úpravě rozpočtu 
hl. m. Prahy za účelem financování projektů z OP PPR v roce 2017 

10. R-26668 k prominutí penále za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

11. Přehled tisků na jednání RHMP vypravených odborem FON 

12. Přehled tisků na jednání RHMP vypravených odborem PRI 

13. Různé 

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

Program dnešního jednání byl schválen. 

_________________________________________________________________________________ 

Bod 2: Projednání projektů 9. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek předal slovo Ing. Oldřichu Hnátkovi, vedoucímu oddělení řízení a 
koordinace, který uvedl, že body jednání č. 2 a č. 3 spolu úzce souvisí. Jedná se o voucherové 
programy prioritní osy 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Dále uvedl, že do 
těchto výzev byly předloženy dva projekty, kdy je žadatelem hl. města Praha, přesněji Odbor 
projektového řízení. Jedná se o projekty v celkové alokaci 600 mil. Kč.  

Diskuze: Do diskuze se přihlásil Mgr. Bc. Jakub Michálek s dotazem na předmět výzev inovačních 
voucherů. Slovo si vzala Ing. Michala Kudrličková, které seznámila účastníky Výboru pro evropské 
fondy s výzvou č. 9 a č. 11. Dále vysvětlila, co je předmětem těchto výzev. Uvedla, že v rámci těchto 
výzev byly schváleny 2 projekty, kdy je příjemcem Hlavní město Praha, přesněji Odbor projektového 
řízení, který bude jako zprostředkovatelský subjekt vyhlašovat menší výzvy (pro podnikatelské 
subjekty). Dále předala slovo Ing. Janu Dobrovskému, řediteli odboru PRI, který proces, jak budou 
inovační vouchery fungovat, podrobně objasnil.  

Slovo si dále vzala Mgr. Ing. Irena Ropková, které navrhla k voucherovému programu samostatnou 
schůzku za účasti Odboru PRI. Dále uvedla, že až bude program Odborem projektového řízení 
vyhlášen, poskytne Odbor projektového řízení veškeré potřebné dokumenty/informace. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí předloženou informaci o průběhu 
výběru projektů 9. výzvy OP PPR a doporučuje ZHMP schválit žádost o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno.  

Bod 3: Projednání projektů 11. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Tento bod jednání byl sloučen s bodem č. 2 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí předloženou informaci o průběhu 
výběru projektů 11. výzvy OP PPR a doporučuje ZHMP schválit žádost o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 4: Projednání projektů 24. 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 24. výzvy OP PPR a doporučuje ZHMP schválit žádosti o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 5: Projednání projektů 22. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Slovo si vzal Ing. Oldřich Hnátek, vedoucí oddělení řízení a koordinace programu, který účastníkům 
výboru představil výzvu č. 22 - Zvyšování dostupnosti zařízení péče o děti, kde bylo předloženo 
19 projektů a ke schválení je doporučeno 16 projektů v celkovém finančním objemu 86 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 22. výzvy OP PPR a doporučuje ZHMP schválit žádosti o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 6: Projednání projektů 21. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Ing. Oldřich Hnátek, vedoucí oddělení řízení a koordinace k tomuto bodu uvedl, že v rámci 21. výzvy 
bylo doporučeno ke schválení 47 projektů v celkovém finančním objemu 182 mil. Kč. Dále uvedl, že 
výzvy č. 21 byla zaměřena na posílení inkluze v multikulturní společnosti. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí předloženou informaci o průběhu 
výběru projektů 21. výzvy OP PPR a doporučuje ZHMP schválit žádosti o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 7: Projednání projektů 23. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek předal slovo Ing. Oldřichu Hnátkovi, který účastníky Výboru pro 
evropské fondy seznámil s výzvou č. 23 – Navýšení kapacit základního vzdělání za účelem sociální 
inkluze. V rámci této výzvy je doporučeno ke schválení 13 projektů v celkovém finančním objemu 
442,5 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 23. výzvy OP PPR a doporučuje ZHMP schválit žádosti o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 8: Projednání projektů 40. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek seznámil účastníky výboru s výzvou č. 40, kde byl předložen 
jeden projekt hl. města Prahy v celkovém finančním objemu 100 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 40. výzvy OP PPR a doporučuje ZHMP schválit žádost o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 9: Projednání tisku k přijetí dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu hl. m. Prahy a k úpravě 
rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z OP PPR v roce 2017 

Ing. Michal Hašek, předseda Výboru pro evropské fondy předal slovo Ing. Oldřichu Hnátkovi, který 
přítomné seznámil s tímto bodem jednání. Jedná se o převod 550 mil. Kč ze státního rozpočtu do 
rozpočtu HMP na realizaci projektů. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí předložený tisk k přijetí dotace 
ze státního rozpočtu do rozpočtu hl. m. Prahy a k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování 
projektů z OP PPR v roce 2017 a doporučuje ZHMP schválit příslušný tisk. 

Hlasování:  pro:  5 proti:  zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 10: Projednání tisku k prominutí penále za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek předal slovo Ing. Oldřichu Hnátkovi k stručnému úvodu k tomuto 
bodu. Ing. Hnátek k tomuto bodu uvedl, že řídicí orgán v tomto případě postupuje transparentně a 
využívá možnosti odpustit penále. Jedná se o penále za pozdní úhradu odvodu ve výši 91 tisíc Kč, ze 
kterého se s úroky z prodlení stala částka 1 277 tisíc Kč. Žadatel tedy uhradí pouze 91 tisíc Kč, úrok 
1,2 mil. Kč mu budou odpuštěny. 

Diskuze: Do diskuze se přihlásil Mgr. Bc Jakub Michálek s dotazem, proč to Dopravní podnik 
neuhradil. Slovo si vzala Mgr. Ing. Irena Ropková a uvedla, že se jednalo o formální pochybení, kdy 
žadatel včas nedoložil monitorovací zprávu. Žadatel uhradí pouze penále za pozdní odevzdání, úroky 
budou prominuty. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí tisk k prominutí penále za 
porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů a doporučuje ZHMP schválit příslušný tisk. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 11: Přehled tisků na jednání RHMP vypravených odborem FON 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek seznamuje účastníky výboru s vypravenými tisky Odborem 
evropských fondů. 
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Diskuze: Do diskuze se nikdo z přítomných 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 12: Přehled tisků na jednání RHMP vypravených odborem FON 

Předseda Ing. Michal Hašek představuje účastníkům Výboru pro evropské fondy tisky, které byly 
vypraveny ze strany Odboru projektového řízení do RHMP. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo z přítomných 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 

Mgr. Bc. Jakub Michálek položil dotaz ohledně čerpání finančních prostředků z OP PPR. Slovo si 
vzala Mgr. Ing. Irena Ropková, která stručně shrnula čerpání finančních prostředků ve všech 
prioritních osách OP PPR. Dále účastníky výboru seznámila s připravenou revizí Programového 
dokumentu OP PPR, která se bude především týkat prioritní osy 2 – Udržitelná mobilita a energetické 
úspory a prioritní osy 4 – Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti.  

Návrh termínů zasedání Výboru pro evropské fondy ZHMP ve 2. pololetí roku 2017 

Předseda Výboru Ing. Michal Hašek k tomu bodu navrhl termíny zasedání Výboru pro evropské fondy, 
a to  19. 10. 2017 a 16. 11. 2017. 

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

Termíny zasedání Výboru pro evropské fondy byly schváleny. 

Další zasedání jednání Výboru pro evropské fondy bylo stanoveno na 19. 10. 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 

 


