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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 

    

Výbor pro evropské fondy ZHMP   

ZÁPIS ze 17. jednání 

Výboru pro evropské fondy ZHMP konaného dne 11. 1. 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, Ing. Jan 

Dobrovský, František Švarc, Ing. Karel Andrle, Ing. Mgr. Irena Ropková, Jan Wolf, 

Ing. Kateřina Skanderová 

Omluveni:  Mgr. Bc. Jakub Michálek, Jan Slezák 

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 15:10 hod.  

Bod 1: Úvod 

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

Bendovou 

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

Ověřovatelem zápisu byl zvolena Ing. Jarmila Bendová. 

Předseda Ing. Michal Hašek přechází k programu jednání. 

Program jednání: 

1.  Úvod 

2. R-28250 ke schválení projektu v rámci 22. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu 

ČR_6. část 

3. R-28252 ke schválení projektů v rámci 20. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu 

ČR_3.část 

4. R-28111 k prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb. 

5. Přehled tisků na jednání RHMP vypravených odborem FON 

 R - 27850 ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů 31. výzvy v 

rámci OPPPR ČR 

 R - 27951 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z OPPPR ČR 

a finančního vypořádání projektu z OPPA v roce 2017 
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 R - 27971 k úpravě rozpočtu HMP za účelem financování projektů z OPPPR ČR v roce 

2017 

 R - 28176 ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů 36. výzvy v 

rámci OPPPR ČR 

 R - 28177 ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů 28. výzvy v 

rámci OPPPR ČR 

 R - 28194 k vyhlášení 39. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci PO 1 OPPPR 

ČR 

 R - 28225 k vyhlášení 38. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci PO 3 OPPPR 

ČR 

6. Přehled tisků na jednání RHMP vypravených odborem PRI 

 R-28245 Informace k plnění úkolu uloženého usnesením RHMP č. 746 ze dne 

4. 4. 2017 

 R-28004 k návrhu vyhlášení výzev č. 1 k předkládání žádostí o poskytnutí voucheru 

v rámci projektu Pražský voucher a projektu Specializované vouchery 

7. Různé 

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

Program dnešního jednání byl schválen. 

_________________________________________________________________________________ 

Bod 2: Projednání projektů 22. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR_3. část 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který seznamuje přítomné 

s projektem, který je navrhován ke schválení v rámci této výzvy. Jedná se o dětskou skupinu Zvonek 

HMP ve finančním objem cca 3 mil. Kč. 

V průběhu projednávání tohoto bodu dorazil radní Wolf a radní Ing. Mgr. Irena Ropková. 

Diskuze: Do diskuze se k tomuto bodu 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 RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit žádost o 

podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 3: Projednání projektů 20. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR_6. část 

Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který seznamuje přítomné s projekty 

20. výzvy. Jedná se o další část projektů, které prošly věcným hodnocením a jsou doporučeny 

k financování. Dále uvádí, že další výzva se stejným zaměřením je již vypsána a probíhá příjem 

žádostí o podporu. 

Diskuze: Ing. Michal Hašek se dotazuje, z jakého důvodu nebyly některé žádosti úspěšné. Ing. Karel 

Andrle odpovídá, že projekty byly vyřazeny převážně na kontrole formální, kdy byly projekty 

v nesouladu s MAP/KAP. 
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Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí předloženou informaci o průběhu 

výběru projektů 20. výzvy OP PPR a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit žádosti o 

podporu. 

Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí předloženou informaci o úpravě rozpočtu za 

účelem financování projektů z OP PPR v roce 2017 a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP 

schválit příslušný tisk. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 4: Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb. 

 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který stručně popisuje 

problematiku tohoto tisku. Jedná se o projekt z předchozího Operačního programu Praha – 

Adaptabilita. Předmětem tohoto tisku je neprominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně. Ing. Karel 

Andrle dále uvádí, že se jedná o částku 600 tis. Kč, které byla utracena v nesouladu s pravidly pro 

financování. Žadatel proto nemá na prominutí nárok. 

 

Diskuze: Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil. 

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

prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně dle zákona č.250/2000 Sb. a doporučuje RHMP 

odsouhlasit a ZHMP schválit příslušný tisk. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

__________________________________________________________________________________ 

Bod 5: Přehled tisků na jednání RHMP vypravených odborem FON 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který seznamuje účastníky 

jednání se souhrnem tisků, které byly odborem FON vypraveny na jednání RHMP. Ing. Karel Andrle 

uvádí, že se jedná převážně o tisky, které se týkají smluv, vyhlášení výzev a úpravám rozpočtu. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo 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 10: Přehled tisků na jednání RHMP vypravených odborem PRI 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Janu Dobrovskému, který seznamuje 

zúčastněné s tiskem odboru PRI, který byl vypraven na RHMP. Ing. Jan Dobrovský uvádí, že byl tento 

tisk vrácen k dopracování. 

Diskuze: Do diskuze s k tomuto bodu nikdo nepřihlásil. 
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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 

Další jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP se uskuteční 8. 2. 2018 v místnosti č. 349. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


