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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 

    

Výbor pro evropské fondy ZHMP   

ZÁPIS z 21. jednání 

Výboru pro evropské fondy ZHMP konaného dne 30. 8. 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, Jan Wolf, Ing. Ivan Mikoláš, František Švarc, 

Lukáš Henzl, Ing. Jan Dobrovský, PhDr. Jan Hauser, Ing. Oldřich Hnátek, Ing. Tereza 

Fuka, Ing. Kateřina Skanderová, Ing. Aneta Raková, Mgr. Nina Bořkovcová, Mgr. Vít 

Čaban 

Omluveni: Jan Slezák, Ing. Jiří Haramul, 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 15:00 hod.  

Bod 1: Úvod 

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

Bendovou 

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

Ověřovatelem zápisu byla zvolena Ing. Jarmila Bendová 

 

Dále předseda Ing. Michal Hašek dává hlasovat o schválení zápisu z 21. jednání Výboru pro evropské 

fondy ZHMP, které se uskutečnilo dne 31. 5. 2018. 

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

Zápis z 21. jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP byl schválen. 

Předseda Ing. Michal Hašek přechází k programu jednání. 

Ing. Michal Hašek na začátku projednávání programu uvádí, že bod č. 12 Tisk R-30609 ke schválení 

smlouvy "Dohoda o financování mezi Hlavním městem Prahou a Českomoravskou záruční a 

rozvojovou bankou o vytvoření a správě úvěrového fondu INFIN 2018", byl z programu jednání stažen 

na základě nevypořádaných připomínek. 

Hlasování o vyřazení bodu programu č. 12:  pro:  5 proti:   0 zdržel se:  0 

Bod programu č. 12 byl z programu vyřazen.  
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Program jednání: 

1. Úvod 

2. R-30499 ke schválení projektu v rámci 31. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

3. R-30635 ke schválení projektů v rámci 29. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

4. R-30505 ke schválení projektů v rámci 32. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

5. R-30627 ke schválení projektů v rámci 38. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

6. R-30688 ke schválení projektu v rámci 39. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

7. R-30580 ke schválení projektů v rámci 28. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

8. R-30653 ke schválení projektů v rámci 34. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

9. R-30654 ke schválení projektů v rámci 35. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

10. R-30581 ke schválení projektů v rámci 42. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

11. R-30692 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR a za účelem vypořádání projektů z Operačního programu Praha 

– Adaptabilita v roce 2018 

12. R-30609 ke schválení smlouvy "Dohoda o financování mezi Hlavním městem Prahou a 

Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou o vytvoření a správě úvěrového fondu INFIN 

2018" 

13. Přehled tisků RHMP vypravených odborem FON 

14. Přehled tisků RHMP vypravených odborem PRI 

15. R-30645 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu Pražský voucher na inovační 

projekty a projektu Specializované vouchery spolufinancovaných v rámci Operačního 

programu Praha – pól růstu ČR 

16. Různé 

 

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

Program dnešního jednání byl schválen. 

_________________________________________________________________________________ 

Bod 2: R-30499 ke schválení projektu v rámci 31. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Ing. Michal Hašek uvádí tento bod a předává slovo Ing. Oldřichovi Hnátkovi. Ten seznamuje přítomné 

s projektem výzvy č. 31, která je zaměřena na energetické úspory v oblasti veřejné hromadné dopravy. 

V tomto materiálu je navrhováno schválení jednoho projektu DPP, a.s. ve finančním objemu 

77,75 mil. Kč.  

Diskuze: Do diskuze se k tomuto bodu 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 žádosti 

o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 3: R-30635 ke schválení projektů v rámci 29. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Ing. Michal Hašek předává slovo Ing Oldřichovi Hnátkovi, který k tomuto bodu uvádí, že se jedná 

o výzvu v rámci PO1 zaměřenou na inovační partnerství veřejného sektoru. V rámci této výzvy je 

doporučeno k financování 8 projektů ve finančním objemu 337 mil. Kč. 
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Diskuze: Do diskuze se k tomuto bodu přihlásil Ing. Ivan Mikoláš a dotazuje se na předmět projektu 

E –BIKE NET. Ing. Hnátek předává slovo Mgr. Čabanovi, který je programovým manažerem PO1. 

Ten k tomuto bodu uvádí, že předmětem projektu je vyvinout IT aplikaci, která umožní přímé a snadné 

propojení rezervačního a provozního systému půjčovny elektro kol a jejich sdílení jako přímou 

integrální součást stávající struktury veřejné dopravy a jízdních řádů v hlavním městě Praha. 

Ing. Mikoláš navrhuje tento bod vyškrtnout a požaduje k tomuto bodu předložit více podkladů. Do 

diskuze vstupuje Ing. Hnátek s argumentací, že projekt prošel řádným několikastupňovým hodnocením 

a dosáhl bodové hranice, která je nutná k získání finanční podpory. Mgr. Čaban navazuje na 

Ing. Hnátka a uvádí, že projekt prošel kontrolou přijatelnosti a formálním hodnocením a dále pak 

věcným hodnocením, kde získal potřebný počet bodů pro doporučení k financování. Ing. Ivan Mikoláš 

i přes dovysvětlení ze strany FON trvá na vyškrtnutí tohoto bodu. 

Ing. Michal Hašek dává hlasovat o vyřazení tohoto bodu z jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP. 

Hlasování:  pro:   1 proti:   4 zdržel se:  0 

Vyřazení tohoto bodu bylo členy výboru neschváleno. 

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

výběru projektů 29. výzvy OP PPR a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit žádosti 

o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 4: R-30505 ke schválení projektů v rámci 32. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Předseda výboru předává slovo Ing. Oldřichovi Hnátkovi, který k tomuto bodu uvádí, že se jedná opět 

o výzvu PO1 zaměřenou na podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do 

praxe. V rámci této výzvy je doporučeno k financování 13 projektů ve finanční objemu 

301,96 mil. Kč. 

Diskuze: Do diskuze se k tomuto bodu nikdo nepřihlásil 

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

výběru projektů 32. výzvy OP PPR a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit žádosti 

o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 5: R-30627 ke schválení projektů v rámci 38. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Ing. Oldřich Hnátek zúčastněním ve stručnosti představuje 38. výzvu, která je zaměřena na podporu 

vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť. V rámci této výzvy jsou doporučeny 

k financování 3 projekty ve finančním objemu 9,49 mil. Kč. 

Diskuze: Do diskuze se k tomuto bodu nikdo nepřihlásil. 

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

výběru projektů 38. výzvy OP PPR a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit žádosti 

o podporu. 

Hlasování:  pro:   5 proti:   0 zdržel se:  0 
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Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 6: R-30688 ke schválení projektu v rámci 39. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Ing. Michal Hašek, předseda výboru, uvádí tento bod a předává slovo Ing. Oldřichovi Hnátkovi, který 

zúčastněné seznamuje s výzvou č. 39. Jedná se o výzvu PO1, která se zaměřuje na zvyšování kvality 

a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury. Doporučen k financování je jeden projekt ve 

finančním objemu 41,9 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 39. výzvy OP PPR a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit žádosti 

o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 7: R-30580 ke schválení projektů v rámci 28. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Ing. Oldřich Hnátek k tomuto bodu uvádí, že se jedná o projekty v rámci PO4, které se zaměřují na 

inkluzi a multikulturní vzdělání. Doporučeno k financování je 118 projektů ve finančním objemu 

26 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 28. výzvy OP PPR a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit žádosti 

o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 8: R-30653 ke schválení projektů v rámci 34. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Oldřichovi Hnátkovi, který zúčastněné seznamuje s tímto 

bodem. Jedná se o projekty PO3 zaměřené na podporu komunitního života a sociálního podnikání. 

V rámci této výzvy je doporučeno k financování 63 projektů ve finančním objemu 295,43 mil. Kč. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

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

výběru projektů 34. výzvy OP PPR a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit žádosti 

o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 9: R-30654 ke schválení projektů v rámci 35. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Hnátkovi, který přítomným stručně představuje 35. výzvu, jejíž 

zaměření je na podporu sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Doporučeno 

k financování je 21 projektů ve finančním objemu 314,54 mil Kč. 
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Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

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

výběru projektů 35. výzvy OP PPR a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit žádosti 

o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 10: R-30581 ke schválení projektů v rámci 42. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 

Ing. Hnátek seznamuje zúčastněné s 42. výzvou, která byla vyhlášena v rámci PO4. V rámci této 

výzvy je doporučen k financování 1 projekt ve výši 3,63 mil. Kč.  

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

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

výběru projektů 42. výzvy OP PPR a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit žádosti 

o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 11: R-30692 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR a za účelem vypořádání projektů z Operačního programu Praha – 

Adaptabilita v roce 2018 

 

Ing. Oldřich Hnátek k tomuto bodu uvádí, že se jedná o úpravu rozpočtu – převod finančních 

prostředků z OPPA do OPPPR. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

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

rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu Praha - pól růstu ČR a 

za účelem vypořádání projektů z Operačního programu Praha – Adaptabilita v roce 2018 a 

doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit žádosti o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 12: R-30609 ke schválení smlouvy "Dohoda o financování mezi Hlavním městem Prahou a 

Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou o vytvoření a správě úvěrového fondu INFIN 2018" 

 

Tento bod byl z jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP stažen z důvodu nevypořádaných 

připomínek. 

 

Bod 13: Přehled tisků RHMP vypravených odborem FON 

 R-29782 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektu „Publicita a 

informovanost o OP PPR“ z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

 R-29810 ke schválení aktualizace dokumentu Popis funkcí a postupů zavedených pro řídicí a 

certifikační orgán 
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 R-29912 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů odborů HMP z 

Operačního programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

 R-29939 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

 R-29443 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

 R-29995 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

 R-30125 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

 R-30137 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

 R-30138 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

 R-30142 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

 R-30143 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

 R-30165 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1326 ze dne 6. 6. 2017 k vyhlášení 30. a 31. výzvy k 

předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 2 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 R-30188 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy související s platbami projektů za PRK z Operačního 

programu Praha - Konkurenceschopnost v roce 2018 

 R-30287 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

 R-30316 ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování a vzorových Podmínek realizace 

projektů 35. výzvy v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 R-30498 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2344 ze dne 19. 9. 2017 k vyhlášení 34. výzvy k 

předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 R-30565 k návrhu na rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "Jazykové 

vzdělávání zaměstnanců odboru FON“  

 R-30611 k revokaci usnesení Rady HMP č. 147 ze dne 23. 1. 2018 ke schválení textu vzorové 

Smlouvy o financování projektů 28. výzvy v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 R-30657 ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování a vzorových Podmínek realizace 

projektů 37. výzvy v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 R-30692 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR a za účelem vypořádání projektů z Operačního programu Praha - 

Adaptabilita v roce 2018 

 R-30714 k revokaci usnesení Rady HMP č. 148 ze dne 23. 1. 2018 ke schválení textu vzorové 

Smlouvy o financování projektů 36. výzvy v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 R-30738 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2540 ze dne 24. 10. 2017 k vyhlášení 36. a 37. výzvy 

k předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 4 Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR 

 R-30749 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR v roce 2018 
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 R-30751 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

 R-30761 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

 R-30763 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

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

vypravených odborem FON. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 14: Přehled tisků RHMP vypravených odborem PRI 

 R-29985 k návrhu úpravy rozpočtu běžných výdajů hl. m. Prahy na rok 2018 a běžných výdajů 

minulých let 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

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

vypravených odborem PRI. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 15: R-30645 k návrhu na udělení dotací prostřednictvím projektu Pražský voucher na inovační 

projekty a projektu Specializované vouchery spolufinancovaných v rámci Operačního programu Praha 

– pól růstu ČR 

 

Ing. Michal Hašek uvádí tento bod a předává slovo Ing. Janu Dobrovskému, řediteli Odboru 

projektového řízení, který tento tisk stručně představuje. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

Návrh usnesení:  

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 16: Různé 

Ing. Michal Hašek poděkoval všem zúčastněným za účast. 

 

Jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP bylo ukončeno v 15:25 hod. 
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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 

 


