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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  

Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 

    

Výbor pro evropské fondy ZHMP   

ZÁPIS z 18. jednání 

Výboru pro evropské fondy ZHMP konaného dne 8. 2. 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, Jan Slezák, Ing. Ivan Mikoláš, PhDr. Jan Hauser 

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 15:00 hod.  

Bod 1: Úvod 

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

Bendovou 

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

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Ing. Jiří Haramul. 

Předseda Ing. Michal Hašek přechází k programu jednání. 

Program jednání: 

1.  Úvod 

2. R-28578 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha -pól růstu ČR v roce 2018 

3. Přehled tisků na jednání RHMP vypravených odborem FON 

R-28325 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2834 ze dne 13. 11. 2017 k vyhlášení 28. výzvy k 

předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 4 OPPPR 

R-28426 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z OPPPR v roce 2017 

R-28447 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z OPPPR v roce 2018 
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R-28470 k revokaci usnesení Rady HMP č. 1357 ze dne 31. 5. 2016 k revokaci usnesení Rady 

HMP č. 2462 ze dne 13. 10. 2015 k vyhlášení průběžné výzvy k předkládání projektových 

žádostí v rámci prioritní osy 5 "Technická pomoc" v OPPPR 

R-28481 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z OPPPR v roce 2018 

R-28491 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

R-28561 k vyhlášení 34. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci prioritní osy 3 OPPPR 

4. Přehled tisků na jednání RHMP vypravených odborem PŘI 

R-28173 k návrhu uzavření Smlouvy o partnerství bez finančního příspěvku mezi hlavním 

městem Praha a organizací Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. 

R-28544 k účasti v mezinárodním projektu "Zahraniční inspirace pro pedagogy pražských 

škol" v rámci programu ERASMUS+ 

5. Různé 

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

Program dnešního jednání byl schválen. 

_________________________________________________________________________________ 

Bod 2: R-28578 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha -pól růstu ČR v roce 2018 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek představuje stručně materiál, který se týká úpravy rozpočtu 

a dotazuje se, zda k tomuto materiálu má někdo z přítomných dotazy či připomínky. 

Diskuze: Do diskuze se k tomuto materiálu nikdo nepřihlásil. 

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

rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z OP PPR a doporučuje RHMP odsouhlasit 

a ZHMP schválit žádost o podporu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 3: Přehled tisků RHMP vypravených odborem FON 

Ing. Michal Hašek stručně představuje přítomným přehled tisků RHMP vypravené odborem FON, 

které jsou v tomto projednávaném bodě zahrnuty. Jedná se především o provozní tisky jako úpravy 

rozpočtu, revokace usnesení a vyhlášení výzvy. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil. 

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

vypravených odborem FON. 

Usnesení bylo schváleno. 
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Bod 4: Přehled tisků RHMP vypravených/připomínkovaných odborem PRI 

 

Ing. Michal Hašek stručně představuje přítomným přehled tisků RHMP vypravené odborem PRI, které 

jsou v tomto projednávaném bodě zahrnuty. 

 

Diskuze: Do diskuze se přihlásil Ing. Ivan Mikoláš s dotaze, zda se hl. město Praha nebude finančně 

participovat na výše uvedených tiscích. Předseda výboru Ing. Michal Hašek odpovídá, že jsou tyto 

tisky bez finanční participace HMP. 

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

vypravených odborem PŘI. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

__________________________________________________________________________________ 

Bod 5: Různé 

Další jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP se uskuteční 8. 3. 2018 v místnosti č. 349. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřila: 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 

 


