
USNESENÍ VÝBORU PRO EVROPSKÉ  FONDY (VEF)
ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13

ZE DNE 25.7.2011

Jednání se účastnili

Za VEF: Kloudová Gabriela, MBA; Chudoba Lubomír, PharmDr.; Sedláčková Olga, Mgr.; 
Kužel Petr, MBA; Vacek Jaromír

Omluven: Křížek Miroslav, Ing; Tichá Ludmila; Panocha Vítězslav, Ing.; Inmanová Lucie, 
Ing.

Hosté: Šmíd Martin, Bc.; Mošovský Evžen

Tajemník VEF: Ing. Libor Hakl

Program:

1)  Aktuální stav projektů zateplení školských objektů 

2)  Zpráva o předloženém projektu „Digitalizace archivu stavebního úřadu“

3) Projektový záměr výsadba izolační zeleně (Operační program životní prostředí 
Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí – 2.1.3. – Snížení 
emisní zátěže omezením prašností z plošných zdrojů)

4) Projednání materiálů vypracovaných klubem TOP 09 "Směrnice pro zadávání 
veřejných zakázek", "Etický kodex zastupitele" a "Návrhy klubu TOP 09 na 
změny v jednacím řádu ZMČ"

5)  Návrh ing. Inmannové k jednacímu řádu výborů Zastupitelstva 

6)  Termíny zasedání výboru pro evropské fondy na 2. pololetí roku 2011

8)   Různé

USNESENÍ VÝBORU PRO EVROPSKÉ FONDY:

Výbor pro evropské fondy se seznámil s níže uvedenými materiály a vyjádřil k nim svá 
stanoviska v usnesení.

Usnesení:

1)   Aktuální stav projektů zateplení školských objektů 



Usnesení:
VEF bere na vědomí zprávu o aktuálním stavu projektů zateplení školských objektů.

2)   Zpráva o předloženém projektu „Digitalizace archivu stavebního úřadu“

Usnesení:
VEF bere předložený materiál na vědomí.

3) Projektový záměr výsadba izolační zeleně (Operační program životní prostředí Prioritní osa 
2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí – 2.1.3. – Snížení emisní zátěže omezením 
prašností z plošných zdrojů)

Usnesení:
VEF doporučuje rozpracovat projektový záměr na výsadbu izolační zeleně a zpracování 
projektové žádosti a nutné projektové dokumentace, ovšem za podmínky, že u lokality  
„sad Stodůlky“ budou ověřeny záměry MHMP související s plánovanou výstavbou 
domova pro seniory a bude získán souhlas s projektem ze strany MHMP. Dále 
doporučuje prověřit vhodnost dalších lokalit, zejména pásu podél Jeremiášovy ulici, 
naproti již vytipovanému úseku.

4)  Projednání materiálů vypracovaných klubem TOP 09 "Směrnice pro zadávání veřejných 
zakázek", "Etický kodex zastupitele" a "Návrhy klubu TOP 09 na změny v jednacím řádu 
ZMČ"

Tento bod byl z programu jednání vypuštěn.

5)   Návrh ing. Inmannové k jednacímu řádu výborů Zastupitelstva 

Usnesení:
VEF souhlasí s navrženými změnami a doporučuje RMČ schválit návrh předsedkyně 
Finančního výboru k jednacímu řádu výborů Zastupitelstva MČ Praha 13.

6)   Termíny zasedání výboru pro evropské fondy na 2. pololetí roku 2011

bez usnesení

8)   Různé

bez usnesení

Ing. Gabriela Kloudová, MBA
předsedkyně VEF ZMČ Praha 13

Zapsal, dne 26.7.2011:  Ing. Libor Hakl




