
 

 Strana 1 
 

 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 
    

Výbor pro evropské fondy ZHMP   

ZÁPIS z 5. jednání 

Výboru pro evropské fondy ZHMP konaného dne 10. 11. 2016 v 17:30 hod. 

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

   

  

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

Andrle, PhDr. Jan Hauser, Ing. Kateřina Skanderová, Mgr. Šárka Tomanová, Petr 

Vlasák 

Omluveni:  Jan Wolf, Bc. 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 v 17:40 hod.  

 

Bod 1: Úvod 

Předseda Ing. Michal Hašek přechází k programu jednání. 

 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Informace o aktuálním stavu Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

3. Přehled tisků vypravených na jednání RHMP odborem FON 

R-23388 - k vyloučení nabídky uchazeče Havel, Holásek a Partners, s.r.o., advokátní 

kanceláře z řízení veřejné zakázky Právní služby FON MHMP 

R-23396 - k vyhlášení 25. a 27. výzvy k předkládání žádostí o podporu 

R-23437 - k vyhlášení 20. a 21. výzvy k předkládání žádostí o podporu 

R-23471 - k návrhu Akceptačního dopisu Integrované strategie ITI Pražské metropolitní 

oblasti (PMO) 

R-23544 - k záměru odboru FON MHMP na realizaci veřejné zakázky "Publicita 

Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

R-23549 - k revokaci usnesení Rady HMP č. 2152 ze dne 26. 8. 2016 k financování 

mezinárodního projektu FINERPOL 

R-23702 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1021 ze dne 3. 5. 2016 k vyhlášení 8., 9. a 

11. výzvy k předkládání projektových žádostí 

R-23821 - k přijetí dotace do rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů 

z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2016 

R-23822 - k návrhu rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou 

zakázku "Právní služby FON MHMP" 
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4. Přehled tisků vypravených na jednání RHMP odborem PRI 

R-23255 - k podávání projektových žádostí Magistrátu hl. m. Prahy do výzvy č. 8 

Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

R-23772 - k realizaci projektů "Rozvoj nástrojů strategického řízení hl. m. Prahy" a 

"Implementace modelu CAF a podpůrných aktivit pro moderní a efektivní řízení Magistrátu 

hl. m. Prahy" 

5. Různé 

 

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

Program dnešního jednání byl schválen. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Bod 2: Informace o aktuálním stavu Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

PhDr. Jan Hauser, ředitel FON informuje účastníky jednání o hodnocení OP Praha – pól růstu ČR, 

které proběhlo na Ministerstvu pro místní rozvoj. OP PPR byl zmíněn jako program, který dosáhl 

největšího pokroku ze všech operačních programů. 

Slovo si bere Ing. Karel Andrle, vedoucí oddělení projektů, a seznamuje účastníky s podklady, které 

byly k tomuto bodu zaslány. Informuje, že aktuálně zbývá vyhlásit poslední výzvu pro tento rok. První 

výzvy na rok 2017 budou vyhlášeny v průběhu března. Aktuálně je ukončen výběr projektů ve 

4 výzvách, dále intenzivně probíhá hodnocení 5 výzev, 15 výzev je otevřených. 

Diskuze: Do diskuze se nepřihlásil nikdo z účastníků jednání. 

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

Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

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

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Bod 3: Přehled tisků vypravených na jednání RHMP odborem FON 

Diskuze: Do diskuze se nepřihlásil nikdo z účastníků jednání. 

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

na jednání RHMP odborem FON. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Bod 4: Přehled tisků vypravených na jednání RHMP odborem PRI 

Diskuze: Do diskuze se nikdo z účastníků nepřihlásil. 

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

jednání RHMP odborem FON.  

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

Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 5: Různé 

1. Návrh rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2017, finančních vztahů hl. m. Prahy 

k městským částem hl. m. Prahy na rok 2017, rozdělení příspěvku na výkon státní správy ze 

státního rozpočtu na rok 2017 městským částem hl. m. Prahy a rozpočtového výhledu vlastního 

hl. m. Prahy do roku 2022 – rozpočet odboru FON 

Slovo si bere Ing. Karel Andrle, vedoucí oddělení projektů a seznamuje účastníky s materiálem. 

Navržené neinvestiční výdaje v objemu 250 mil. Kč jsou rozděleny do 3 rozpočtových kapitol a to, 

spolufinancování projektů, technická pomoc (mzdy, publicita) a mezinárodní projekt FINERPOL. Část 

s investičními náklady bude ověřena. Tento materiál je zveřejněn na webových stránkách Magistrátu 

hl. m. Prahy a rovněž byl zaslán do všech politických klubů ZHMP. 

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

vlastního hlavního města Prahy na rok 2017. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

 

2. Termíny termínů zasedání Výboru pro evropské fondy ZHMP na 1. pololetí roku 2017 

 

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

Výboru pro evropské fondy ZHMP na 1. pololetí roku 2017 

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

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Na ověřovatele zápisu byl navržen Ing. Jiří Haramul 

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

Ověřovatelem zápisu byla zvolen/a 

 

 

Jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP bylo ukončeno v 17:55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


