
  
 
 
 

 
USNESENÍ Z 11. JEDNÁNÍ 

VÝBORU PRO EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 15. 12. 2016 
 

 
 
Přítomni:  
 
Předseda:  Ing. Michal Drábek  
 
Členové:             Ing. Josef Zobal, Ivana Todlová, Mgr. Štěpán Hošna 
 
Tajemník:           Ing. Libor Hakl 
 
Omluveni:          Jan Mathy, Marek Ždánský, Milan Vávra 
 
Host:                   JUDr. Kateřina Černá, Ing. Markéta Čedíková, Bc. Martin Šmíd 
 
 
 

Program: 
 
 

1) Projednání zápisu z posledního jednání výboru 
 

2) Přehled obdržených dotačních prostředků za rok 2016 
 

3) Informace o probíhajících a připravovaných projektech 
 

4) Informace o dotačních titulech pro školské objekty v oblasti energetických úspor a větracích 
systémů pro rok 2017 a další období 

 
5) Různé 

 
 
Předseda výboru Ing. M. Drábek přivítal přítomné členy a představil program jednání. Nikdo neměl 
námitky. 
 
 

1) Projednání zápisu z posledního jednání výboru 
 

Zápis z minulého jednání byl schválen bez připomínek. 
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2) Přehled obdržených dotačních prostředků za rok 2016 
 
Předseda výboru předal slovo panu Haklovi, který seznámil přítomné s aktuálním přehledem 
obdržených dotací za rok 2016. Stejně tak byla členům výboru předložena aktualizovaná tabulka 
všech projektů v období 2014 do současnosti. Tyto materiály budou zaslány členům výboru 
elektronicky. 
  
Bylo konstatováno, že nejsou zcela úplné statistiky projektů, které předkládaly školy a školky 
samostatně. Tato informace bude doplněna na lednovém jednání výboru. Na toto jednání bude 
přizván vedoucí odboru školství. 
 
Paní Todlová vznesla dotaz, proč ve výzvě OP PPR zaměřené na inkluzi podala žádost pouze jedna 
škola. Upřesňující informace bude předložena opět na lednovém jednání výboru. 
 
Částky v uvedeném přehledu zahrnují dotační prostředky již obdržené nebo (v případě prvních tří 
uvedených akcí) podložených smlouvami o poskytnutí dotace či jiným právním aktem. 
 

2016 získaná dotace (Kč) 
Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR)   
Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu 31 954 033 
  
Operační program Zaměstnanost (OPZ)   
Rozvoj řízení kvality včetně strategického řízení na Praze 13 2 690 816 
  
Operčaní program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)   
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 2 995 851 
  
Operační program  Životní prostředí (OPŽP)   
Snížení energ. náročnosti MŠ Rosnička, Ke Kooh-i-nooru 433   
  
Úřad práce ČR   
Veřejně prospěšné práce 578 680 
Společnesky účelná pracovní místa 130 200 
  
Národní programy ČR   
Zdravě s Prahou 13 107 000 
Společná adresa – Praha 13 (Integrace cizinců) 1 094 100 
  
Granty MHMP   
Projekty v oblasti sportu (vč. Praha - hl. m. sportu)  190 000 
Projekty v sociální oblasti 290 000 
Dotace na revize přístrojů SDH 17 200 
Dotace pro SDH - hasičský vůz 7 500 000 
  
  
CELKEM 47 547 880 
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3) Informace o probíhajících a připravovaných projektech 
 
K tomuto bodu podali informace Ing. Hakl, Bc. Šmíd a JUDr. Kateřina Černá. Byly představeny 
probíhající akce a připravované projektové záměry. 
 
Paní tajemnice detailně informovala přítomné o koncepci „Smart City“ a souvisejících dotačních 
možnostech.  
 
Ing. Stehlík podal aktuální informaci k projektu zateplení MŠ Rosnička. 
 
Výbor vzal předložené informace na vědomí. 
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4) Informace o dotačních titulech pro školské objekty v oblasti energetických úspor a 
větracích systémů pro rok 2017 a další období 

 
Předseda výboru předal slovu Ing. Stehlíkovi, který představil aktuální možnosti, které nabízí 
především nový Operační program Životní prostředí (OPŽP) a národní programy Ministerstva 
životního prostředí, zprostředkovávané Státním fondem životního prostředí. 
 
Možnosti se nabízí např. v oblasti výměny osvětlení (ideálně v kombinaci s dalšími opatřeními). Dále 
v oblasti rekuperací s větráním. Bylo konstatováno, že školské objekty byly již zatepleny, dosahují 
energetických úspor, ovšem nyní je třeba také řešit vnitřní prostředí ve třídách, např. koncentrace 
CO2. 
 
Na lednové zasedání výboru bude připraven materiál s navrhovanými možnostmi, které by mohly být 
realizovány v budovách základních a mateřských škol, v budově radnice či dalších objektech ve správě 
městské části. V roce 2017 je předpokládána spíše projektová příprava a případná vlastní realizace by 
probíhala v roce 2018. 
 
Paní tajemnice zmínila koncepci „Smart City“, v rámci které jsou podporována obdobná řešení. Bude 
vyhodnoceno, co bude pro městskou část výhodnější.   
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5) Různé 
 

Ing. Drábek poděkoval členům výboru, paní tajemnici a pracovníkům OKT a odd. projektových řízení 
za dosažené výsledky a celoroční práci. 
 
Jako termín příštího jednání byl navržen termín 19. 1. 2017. Následně budou zaslány a zveřejněny 
návrhy termínů na celé 1. pololetí 2017. 
 
 
 
Podpis předsedy výboru – Ing. Michal Drábek 
 
Zapsal Libor Hakl, dne 15. 12. 2016 


