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HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Zastupitelstvo hlavního města Prahy  

 
    

Výbor pro evropské fondy ZHMP   

ZÁPIS ze 7. jednání 

Výboru pro evropské fondy ZHMP konaného dne. 12. 1. 2017 v 16:30 hod. 

Zasedací místnost Magistrátu hl. m. Prahy č. 349, Nová radnice, Mariánské nám. 2, Praha 1 

   

  

Přítomni:  Ing. Michal Hašek, František Švarc, Jan Slezák, Ing. Jarmila Bendová, Ing. Jiří 

Haramul, Jan Wolf, Bc. Mgr. Bc. Jakub Michálek, Mgr. Ing. Irena Ropková, 

Mgr. Lukáš Henzl, Ing. Jan Dobrovský, Ing. Karel Andrle, PhDr. Jan Hauser, 

Ing. Kateřina Skanderová, Ing. Oldřich Hnátek, Mgr. Vít Čaban, Petr Vlasák 

Omluveni:  

 

Jednání řídil: Ing. Michal Hašek, předseda Výboru pro evropské fondy ZHMP  

   

Předseda výboru Ing. Michal Hašek přivítal přítomné a zahájil jednání v 16:35 hod.  

 

Bod 1: Úvod 

Předseda výboru Ing. Michal Hašek navrhuje na ověřovatele zápisu Jana Slezák 

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

 

Ověřovatelem zápisu byl zvolen Jan Slezák 

 

 

Předseda Ing. Michal Hašek přechází k programu jednání 

 

Program jednání: 

1. Úvod 

2. Projednání projektů 7. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

3. Přehled tisků vypravených na jednání RHMP odborem FON 

4. Přehled tisků vypravených na jednání RHMP odborem PŘI 

5.  Různé 

 

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

Program dnešního jednání byl schválen. 

__________________________________________________________________________________ 
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Bod 2: Projednání projektů 7. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

 

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

s novou formou zasílaných podkladů. Dále předává slovo Mgr. Vítu Čabanovi, programovému 

manažerovi prioritní osy 1, v rámci které jsou projednávány projekty výzvy č. 7. 

Mgr. Vít Čaban uvádí, že se jednalo o první výzvu prioritní osy 1, která byla vyhlášena v lednu 2016 

v celkové alokaci 350 mil. Kč. V rámci této výzvy bylo podáno 11 žádostí, ze kterých byla jedna 

vyřazena ve formálním hodnocení a druhá v hodnocení věcném. Vybráno bylo tedy 9 projektů, které 

byly doporučeny k podpoře v celkové výši 148,7 mil. Kč, což je necelá půlka z celkové alokace této 

výzvy. Dále uvádí, že byla tato výzva opětovně vyhlášena v září pod č. 24, ale došlo v ní k úpravám 

některých podmínek. Především se jednalo o úpravu podmínky, kdy na jedno IČO mohla být podána 

pouze jedna žádost. Tato podmínka byla shledána i jako jeden z důvodů, proč nebyla alokace výzvy 

č. 7 vyčerpána. 

Diskuze: Ing. Hašek děkuje, za představení tohoto bodu a předává slovo. Ing. Jarmile Bendové, která 

se dotazuje, co se stalo s penězi, které nebyly v rámci této výzvy vyčerpány. Mgr. Čaban uvádí, že 

byly převedeny do vyhlášené výzvy č. 24. 

Ing. Jiří Haramul se dotazuje k projektu „Komplex opatření pro snížení zátěže vodárenského povodí 

Želivky ze zemědělských zdrojů znečištění a zlepšení kvality pitné vody pro Prahu“. Konkrétně, proč 

byl tento záměr vyřazen a požaduje vysvětlení a porovnání s projektem „ Předpověď teploty a stavu 

povrchu silnic na území Prahy pro zimní období.“, který byl doporučen k podpoře.  

K tomuto uvádí Mgr. Vít Čaban, že projekt týkající se vodárenského povodí Želivky byl vyřazen již 

v hodnocení kontroly přijatelnosti formálního hodnocení, což znamená, žádost nesplnila základní 

požadavky. Ing. Haramul se dále dotazuje, zda byl žadatel vyzván k doložení potřebných podkladů, na 

což Mgr. Čaban odpovídá, že žadatel byl vyzván. Dále uvádí, že v případě, že by s vyřazením žadatel 

nesouhlasil, může podat tzv. žádost o přezkum, což se v tomto případě nestalo. Slovo si bere PhDr, Jan 

Hauser, ředitel odboru FON a uvádí, že došlo ke změně v Pravidlech pro žadatel a příjemce v navýšení 

počtu vyzvání k doplnění z jednoho na dvě.  

Dále se do diskuze přihlásil Mgr. Bc. Jakub Michálek, který žádá předkladatele, tedy odbor FON, aby 

bylo do budoucna věcně rozepsáno, za co budou peníze utraceny, tzn. nejzajímavější přínosy projektu. 

S tímto souhlasí i Ing. Michal Hašek. 

Návrh usnesení: Výbor pro evropské fondy ZHMP bere na vědomí projekty 7. výzvy OP PPR a 

doporučuje RHMP odsouhlasení a ZMP schválení příslušného tisku. 

 

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

Usnesení bylo schváleno. 

 

V 16:50 opouští jednání Výboru pro evropské fondy radní Jan Wolf. 

 

 

Bod 3: Přehled tisků vypravených na jednání RHMP odborem FON 

 

Slovo si bere Ing. Karel Andrle, který stručně představuje tisky, které byly vypraveny odborem FON. 

Diskuze: Do diskuze se přihlásil Mgr. Bc. Jakub Michálek s dotazem k tisku R-24259 k přípravě 

pozice hlavního města Prahy pro nové programové období 2021-2027. K výše uvedenému tisku se 
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dotazuje, zda je možné zaslat řídícími orgánu, tedy odboru FON podněty, které by bylo možné začít 

projednávat s EU. PhDr. Jan Hauser, ředitel odboru FON tuto iniciativu vítá. Z jeho strany je potřeba 

sdělit v Bruselu, co je v Praze potřeba. Do diskuze se přidává radní Mgr. Ing. Irena Ropková, která 

s výše uvedeným souhlas. Dále upozorňuje na problém s čerpáním na inovace. Především zmiňuje 

odbor informatiky, operátora ICT a realizovatelnost projektů 

Mgr. Bc. Jakub Michálek na to reaguje, že se projekty nepodávají z důvodů zakázek v předobchodní 

fázi. Jedná se o zakázky velice těžko realizovatelné a rizikové. Radní Mgr. Ing. Irena Ropková s tím 

souhlasí a uvádí, že finanční prostředky na PCP by v OP PPR mohly být realokovány na jiné aktivity. 

Diskuzi uzavírá PhDr. Jan Hauser s tím, že vzhledem k současné situaci čerpání OP PPR, lze náměty 

ze strany Pirátů využít i v rámci tohoto programového období. 

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

na jednání RHMP odborem FON. 

Hlasování:  pro:  6 proti: 0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Bod 4: Přehled tisků vypravených na jednání RHMP odborem PRI 

 

Slovo si bere Ing. Jan Dobrovský, který stručně představuje technické tisky, které byly vypraveny 

odborem PRI. 

 

Diskuze: Mgr. Bc. Jakub Michálek se dotazuje, kdy má proběhnout výměna oken na Nové radnici. 

Ing. Jan Dobrovský odpovídá, že tuto informaci nemá k dispozici, nicméně ji zajistí a žašle. 

 

Návrh usnesení: Výbor evropské fondy ZHMP bere na vědomí informaci o tiscích vypravených na 

jednání RHMP odborem PRI.  

Hlasování:  pro:   6 proti:   0 zdržel se:  0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Bod 5: Různé 

Ing. Jiří Haramul se dotazuje k dopisu, který byl vypraven odborem FON na městské části, týkající se 

stavu přípravy projektů P+R jednotlivých MČ. Ing. Karel Andrle odpovídá, že se jedná o průzkum, 

kolik projektů realizace P+R by mohlo být předloženo do vyhlášené výzvy č. 15 a současně se jedná 

a podklad, který bude zdůvodněním k případné přealokaci finančních zdrojů na realizaci P+R na jinou 

aktivitu.  

Slovo si bere Mgr. Bc. Jakub Michálek a žádá radní Mgr. Ing. Irenu Ropkovou o průběžnou informaci, 

jaký je stav čerpání finančních prostředků z OP PPR a zároveň, jak se daří plnit milníky. 

Mgr. Ing. Irena Ropková uvádí, že byla zpracována informace týkající se souhrnného přehledu roku 

2016, která bude členům Výboru pro evropské fondy zaslána emailem s podklady k 8. jednání, které se 

bude konat 9. 2. 2016. 
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Jednání Výboru pro evropské fondy ZHMP bylo ukončeno v 17:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřil: Ing. 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 

 


