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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 

    

Výbor pro evropské fondy ZHMP   

ZÁPIS z 16. jednání 

Výboru pro evropské fondy ZHMP konaného dne. 12. 12. 2017 v 8:30 hod. 

Zasedací místnost Magistrátu hl. m. Prahy č. 349, Nová Radnice, Mariánské náměstí 2, Praha 1 

   

  

Přítomni:  Ing. Michal Hašek, Ing. Jarmila Bendová, Jan Slezák, Mgr. Lukáš Henzl, František 

Švarc, Ing. Karel Andrle, Ing. Jiří Haramul, Ing. Kateřina Skanderová 

Omluveni:  Jan Wolf, Mgr. Bc. Jan Michálek 

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 8:30. hod.  

Bod 1: Úvod 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek navrhuje na ověřovatele zápisu člena výboru 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-27617 ke schválení projektů výzvy 20Operačního programu Praha - pól růstu ČR 2. část 

3. R-27836 ke schválení projektů v rámci 22. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

4. R-27750 ke schválení projektů v rámci 31. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

5. R-27780 ke schválení projektů v rámci 26. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

6. R-27268 ke schválení projektů v rámci 15. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

7. Různé 

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

Program jednání byl schválen. 

_________________________________________________________________________________ 

Bod 2: Tisk R-27617 ke schválení projektů výzvy 20 Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

2. část 

 

Předseda Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který stručně seznamuje zúčastněné 

s tímto bodem jednání. Uvádí, že se v rámci 20. výzvy jedná o druhou část projektů, které jsou 
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doporučeny k financování. Vzhledem k tomu, že je cca 6 projektů ještě ve fázi hodnocení (byly 

podány žádosti o přezkum), budou tyto projekty případně doschváleny na příštím jednání Výboru pro 

evropské fondy ZHMP.  

Diskuze: Do diskuze se přihlásil Ing. Jiří Haramul, Ing. Jarmila Bendová a František Švarc s dotazy 

ohledně stavu finančních prostředků vyhrazených na tuto aktivitu. Ing. Karel Andrle uvádí, že výzvy 

budou vyhlášeny ještě jednou, ale finanční prostředky na tyto aktivity jsou úspěšně čerpány, proto je 

předpoklad, že budou poslední. František Švarc se dotazuje, zda bude možnost podat žádost o podporu 

pro školy, které nejsou zahrnuty v MAP, případně KAP. Ing. Karel Andrle k tomuto dotazu uvádí, že 

na této podmínce trvá EK, proto není tato změna možná.  

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. 

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

Usnesení bylo schváleno.  

 

Bod 3: R-27836 ke schválení projektů v rámci 22. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 

Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který seznamuje přítomné s výzvou č. 22. Do 

této výzvy byl předložen pouze jeden projekt MHMP na dětskou skupinu. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo 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 žádosti 

o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 4: R-27750 ke schválení projektů v rámci 31. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který k tomuto bodu jednání 

uvádí, že se jedná o 6 projektů Dopravního podniku hl. m. Prahy, které jsou zaměřeny především na 

vzduchotechniku, anebo výměnu osvětlení v prostorách metra. Jedná se o obdobné projekty, které byly 

schváleny v rámci výzvy č. 13 a které jsou povětšinou již v realizaci (například výměna eskalátorů). 

Diskuze: Do diskuze se nikdo z přítomných 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 5: R-27780 ke schválení projektů v rámci 26. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
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Ing. Michal Hašek předává slovo Ing. Karlu Andrlemu, který zúčastněné seznamuje s výzvou č. 26, 

která je zaměřena na prioritní osu 1 – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Ing. 

Andrle k této výzvě uvádí, že zde bylo vyřazeno velké množství projektů. Někteří žadatelé podali také 

žádost o přezkum. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo ze zúčastněných nepřihlásil. 

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

vypravených odborem  

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 6: R-27268 ke schválení projektů v rámci 15. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

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

s projektem P+R Radotín. Jedná se jediný projekt, který byl podán do výzvy č. 15.  

Diskuze: Do diskuze se nikdo 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 7: Různé 

 

K tomuto bodu se přihlásil Ing. Karel Andrle s informací, že se v příštím roce bude konat Výbor pro 

evropské fondy ZHMP od 15:00 hod. Dále se dotazuje předsedy výboru Ing. Michala Haška, zda je 

řešena situace ohledně člena výboru Mgr. Bc. Jakuba Michálka, který rezignoval na funkci 

zastupitele HMP. Ing. Michal Hašek uvádí, že je tato situace řešena. 

 

Příští jednání Výboru pro evropské fondy se bude konat 11. 1. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


