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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 

    

Výbor pro evropské fondy ZHMP   

ZÁPIS z 19. jednání 

Výboru pro evropské fondy ZHMP konaného dne 8. 3. 2018 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, Ing. Jiří Haramul, Lukáš Henzl, František 

Švarc, Ing. Mgr. Irena Ropková, Jan Wolf, Ing. Kateřina Skanderová, Jan Slezák, 

Ing. Ivan Mikoláš, Mgr. Vít Čaban, Ing. Martin Bednář 

Omluveni:  Ing. Karel Andrle 

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: 05hod.  

Bod 1: Úvod 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek navrhuje na ověřovatele zápisu členku výboru Ing. Jarmilu 

Bendovou 

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

Ověřovatelem zápisu byla zvolena Ing. Jarmila Bendová. 

Předseda Ing. Michal Hašek přechází k programu jednání. 

Program jednání: 

1.  Úvod 

2. R-28807 ke schválení projektů v rámci 26. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

3. R-28734 ke schválení projektů v rámci 31. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

4. R-28711 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektu „Technická pomoc OP 

PPR“ z OPPPR ČR v roce 2018 

5. Přehled tisků RHMP vypravených odborem FON 

 R - 28612 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy odboru FON v roce 2018 

 R - 28617 k návrhu na převedení finančních prostředků z roku 2017 do roku 2018 

odboru FON MHMP 

 R - 28645 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektu „Testování 

archivovaných dat pro zachování maximální udržitelnosti“ z OPPPR ČR v roce 2018 
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 R-28660 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektu „Paralelní 

edukační centrum (PEC)“ z OPPPR ČR v roce 2018 

 R - 28663 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektu „Řídicí 

systém Centra GEN“ z OPPPR ČR v roce 2018 

 R - 28665 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektu „Projekt 

komplexního řešení kvality vnitřního prostředí na středních školách zřizovaných HMP“ 

z OPPPR ČR v roce 2018 

 R-28693 ze dne k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektu 

„Využití pokročilých metod zobrazování a audiovizuálních technologií pro podporu 

řešení mimořádných a krizových situací“ z OPPPR v roce 2018 

 R-28713 k vyhlášení 42. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 4 

OPPPR ČR 

6. Různé 

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

Program dnešního jednání byl schválen. 

_________________________________________________________________________________ 

Bod 2: R-28807 ke schválení projektů v rámci 26. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 

Ing. Michal Hašek, předseda výboru, seznamuje přítomné s výzvou č. 26, která je zaměřená na 

vědeckotechnické parky, včetně inkubátorů. V rámci tohoto bodu rekapituluje projekty a alokaci, které 

již byla schválená ZHMP. Předává slovo Mgr. Vítu Čabanovi, který k tomuto bodu uvádí, že se jedná 

pouze o projekty, které v rámci této výzvy podaly žádost o přezkum a které byly vyřazeny. Tyto 

projekty byly uvedeny v předchozím tisku k výzvě č. 26, proto je navrhováno, aby šel tento tisk pouze 

ZHMP pro informaci 

V průběhu projednání tohoto bodu dorazil Jan Wolf, místopředseda Výboru pro evropské fondy 

ZHMP. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

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

o vyřazení projektů v rámci 26. výzvy 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 3: R-28734 ke schválení projektů v rámci 31. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek seznamuje přítomné s projekty výzvy č. 31, která je zaměřena na 

energetické úspory v oblasti veřejné hromadné dopravy. V tomto materiálu je navrhováno schválení 

dvou projektů DPP, a.s., které jsou zaměřeny na větrací šachty a dále na výměnu eskalátoru ve stanici 

Palmovka. Jedná se obdobné projekty, které byly již v rámci této výzvy schváleny.  

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

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

výběru projektů 31. výzvy OP PPR a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit žádost 

o podporu. 
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Hlasování:  pro:   7 proti:   0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 4: R-28711 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektu „Technická pomoc 

OP PPR“ z OPPPR ČR v roce 2018 

Ing. Michal Hašek, předseda výboru, seznamuje zúčastněné s podklady k tomuto bodu.  

Diskuze: Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil. 

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

rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů „Technická pomoc“ a doporučuje RHMP 

odsouhlasit a ZHMP schválit příslušný tisk. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 5: Přehled tisků RHMP vypravených odborem FON 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek seznamuje zúčastněné s tisky, které tento bod obsahuje. Jedná se 

převážně o tisky provozní (vyhlašování výzev, úpravy rozpočtu). 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

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

vypravených odborem FON. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 6: Různé 

Další jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP se uskuteční 12. 4. 2018 v místnosti č. 349. 

Jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP bylo ukončeno v 16:25 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřila: Ing. Jarmila Bendová,  členka 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 

 


