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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 31. 5. 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, Ing. Ivan Mikoláš, 

František Švarc, Lukáš Henzl, Ing. Karel Andrle, Ing. Jan Dobrovský 

Omluveni: Jan Wolf, 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 15:05 hod.  

Bod 1: Úvod 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek navrhuje na ověřovatele zápisu člena výboru Ing. Jiřího Haramula. 

Hlasování:  pro:  5 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-29776 ke schválení projektů v rámci 28. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR_2. část  

3. R-29777 ke schválení projektů v rámci 41. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

4. R-29808 ke schválení projektů v rámci 16. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

5. R-29809 ke schválení projektů v rámci 30. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

6. R-28268 k návrhu na spolupráci mezi hl. m. Prahou, Škodou Auto a Českým vysokým učením 

technickým a společné účasti na mezinárodním projektu MOBILUS 

7. R-29888 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

8. Přehled tisků RHMP vypravených odborem FON 

 R-29228  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-29286 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

 R-29345 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2225 ze dne 5. 9. 2017 ke schválení textu 

Podmínek realizace 9. výzvy v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 R-29349 k revokaci usnesení Rady HMP č. 2226 ze dne 5. 9. 2017 ke schválení textu 

Podmínek realizace 11. výzvy v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 R-29350  k revokaci usnesení Rady HMP č. 2224 ze dne 5. 9. 2017 ke schválení textu 

vzorové Smlouvy o financování projektů a Podmínek realizace 8. výzvy v rámci 

Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 R-29375 k revokaci usnesení Rady HMP č. 47 ze dne 23. 1. 2018 ke schválení textu 

vzorové Smlouvy o financování projektů 28. výzvy v rámci Operačního programu 

Praha - pól růstu ČR 

 R-29405 ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů 32. výzvy v rámci 

Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 R-29406 ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování projektů 41. výzvy v rámci 

Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 R-29561 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

 R-29562 ke schválení textu vzorové Smlouvy o financování a vzorových Podmínek 

realizace projektů 34. výzvy v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

 R-29566 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

 R-29630 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

9. Přehled tisků RHMP vypravených/připomínkovaných odborem PRI 

 R-28616 k podpoře elektromobility z Evropských strukturálních a investičních fondů 

 R-29593 k realizaci projektu „Podpora domácího kompostování na území hlavního 

města Prahy“ (OPŽP, výzva 68) 

10. Různé 

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

Program dnešního jednání byl schválen. 

_________________________________________________________________________________ 

Bod 2: R-29776 ke schválení projektů v rámci 28. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu 

ČR_2. část 

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

Diskuze: Do diskuze se přihlásil Ing. Ivan Mikoláš s dotazem na možnost samostatného hlasování o 

doporučení ke schválení jednotlivých žádostí o podporu, nikoliv hromadného doporučení všech 

projektů. Ing. Karel Andrle informoval o nastavení schvalovacího procesu v rámci Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR – individuální hlasování o žádostech, které již prošli předchozími 

fázemi schvalovacího procesu, není možné. Je možné nedoporučit schválení žádostí o podporu v dané 

výzvě jako celek. Ing. Ivan Mikoláš apeloval na zástupce odboru evropských fondů, aby lépe 

komunikovali s žadateli při přípravě jejich projektů, pomohli odstranit formalismy žadatelů a podpořili 

tím věcnou kvalitu předložených žádostí o podporu. Dále navrhuje rozšíření údajů o schvalovaných 
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žádostech prostřednictvím webových stránek operačního programu s cílem zajistit komplexnější 

informace pro členy Výboru při projednávání daných projektů. 

Na základě diskuze členů Výbor ukládá odboru evropských fondů uvádět v připravovaných tiscích 

bližší informace o schvalovaných žádostech, ideálně včetně odkazu u jednotlivých projektů na 

podrobnější informace na webových stránkách www.penizeproprahu.cz. 

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:   4 proti:   0 zdržel se:  1 

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 3: R-29777 ke schválení projektů v rámci 41. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Ing. Michal Hašek, předseda výboru, seznámil zúčastněné s podklady k tomuto bodu a předmětem 

projektů, které cílí na podporu vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 

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

výběru projektů 41. 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-29808 ke schválení projektů v rámci 16. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Ing. Michal Hašek, předseda výboru, seznámil zúčastněné s podklady k tomuto bodu a předmětem 

projektu, jehož cílem je výstavba parkoviště typ P+R na Černém mostě. 

Diskuze: Do diskuze se přihlásil Ing. Ivan Mikoláš s dotazem na finanční efektivnost projektu a 

upozornil na vyšší cenu výstavby na 1 m2. Z tohoto důvodu doporučuje důkladnou kontrolu a dohled 

nad realizací projektu. Ing. Jiří Haramul vznesl technickou poznámku k cenotvorbě u stavebně-

technických projektů a upozornil, že finální výše cen bude stanovena transparentní veřejnou soutěží. 

Ing. Karel Andrle doplnil bližší informace o projektu, poskytl cenové srovnání s již schváleným 

obdobným projektem, informoval o plánované položkové kontrole rozpočtu projektu před uzavřením 

Smlouvy o financování a potvrdil důkladnou kontrolu realizace projektu. 

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

výběru projektů 16. 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-29809 ke schválení projektů v rámci 30. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Ing. Michal Hašek, předseda výboru, seznámil zúčastněné s podklady k tomuto bodu, v rámci kterého 

budou schvalovány prostředky na přeměnu školní budovy na energeticky soběstačnou. 

http://www.penizeproprahu.cz/
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Diskuze: Po seznámení s podklady proběhla krátká technická diskuze mezi členy Výboru o 

technologiích použitých v plánovaném projektu 30. výzvy. 

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

výběru projektů 30. 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 6: R-28268 k návrhu na spolupráci mezi hl. m. Prahou, Škodou Auto a Českým vysokým učením 

technickým a společné účasti na mezinárodním projektu MOBILUS 

Ing. Michal Hašek, předseda výboru, seznámil zúčastněné s podklady k tomuto bodu a předmětem 

spolupráce. 

Diskuze: Do diskuze se nikdo z přítomných nepřihlásil. 

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

spolupráci hl. m. Prahy, Škoda Auto a Český vysokým učení technickým v rámci mezinárodního 

projektu MOBILUS a doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit zapojení hl. m. Prahy do 

uvedeného projektu. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 7: R-29888 k úpravě rozpočtu hl. m. Prahy za účelem financování projektů z Operačního 

programu Praha - pól růstu ČR v roce 2018 

Ing. Michal Hašek, předseda výboru, seznámil zúčastněné s technickým charakterem tohoto tisku. 

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 poskytnutí účelových dotací městským částem hl. m. Prahy a 

doporučuje RHMP odsouhlasit a ZHMP schválit příslušný tisk. 

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

Usnesení bylo schváleno. 

Bod 8: Přehled tisků RHMP vypravených odborem FON 

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 9: Přehled tisků RHMP vypravených odborem PRI 

Diskuze: Do diskuze se nikdo nepřihlásil. 
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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 10: Různé 

Další termín jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP bude stanoven v průběhu měsíce srpna 

v návaznosti na finální termín zasedání ZHMP. 

 

Jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP bylo ukončeno v 15:40 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřila:  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 

 


