
  
 
 
 

 
USNESENÍ Z 5. JEDNÁNÍ 

VÝBORU PRO EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 19. 5. 2016 
 

 
 
Přítomni:  
 
Předseda:  Ing. Michal Drábek  
 
Členové:         Ing. Josef Zobal, Marek Ždánský, Milan Vávra 
 
 
Tajemník:        Ing. Libor Hakl 
 
Omluveni:      Mgr. Štěpán Hošna, Ivana Todlová, Jan Mathy 
 
  
 
Host:               JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, RNDr. Marcela Plesníková, 
                         Ing. Pavel Jaroš, Bohdan Pardubický, Evžen Mošovský 
                         
 

Program : 
 
 

1) Projednání zápisu z posledního jednání výboru 
 

2) Aktuální přehled projektů 
 

3) Informace o projektech základních a mateřských škol 
 

4) 17. a 18. výzva OP PPR - Přístavba Střediska sociálních služeb Prahy 13 
 

5) Praha – hlavní město sportu: připravované a podané projekty 
 

6) 15. výzva OP PPR – Parkovací dům v režimu P+R 
 

7) Aktuální dotační výzvy 
 

8) Různé 



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

1) Projednání zápisu z posledního jednání výboru 
K zápisu z minulého jednání nikdo neměl námitky, či připomínky. 
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2) Aktuální přehled projektů 
 

Ing. Libor Hakl aktualizoval tabulku s dotačními projekty a některé informace budou ještě 
doplněny. 
 
Následně informoval přítomné pan Mošovský o aktuálním postupu projektu „Rekonstrukce 
objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu“. Projekt je ve fázi, kdy odbor školství zahajuje 
přípravné práce na této akci. V současné době se řeší finální finanční krytí. Finanční 
prostředky se očekávají z OP PPR, z MHMP a z vlastních zdrojů. Na ministerstvu školství se 
žádalo o 32 mil. Kč, které tuto žádost akceptovalo, ale vzhledem k tomu, že akce nebude 
ukončena do 1. 9. 2016, finanční prostředky poskytnuty nebudou. Pokud to umožní 
podmínky následující výzvy, tak bude na podzim zažádáno znovu. 
V současné době je na MHMP předložena k připomínkování zadávací dokumentace k veřejné 
zakázce. 
Vedoucí odboru školství zmínil, že ve smlouvě o dílo bude uvedeno, že nebude-li v průběhu 
určitého počtu let známa výše dotace, tak se celá akce ruší a pakliže se bude posouvat přísun 
dotace, tak se smlouva odkládá. Tato akce jde zrušit kdykoliv, i po podepsání smlouvy o dílo. 
Bc. Martin Šmíd doporučuje doplnit do smlouvy/objednávky s firmou, která zařizuje 
výběrové řízení, odpovědnost za případné škody při nedodržení podmínek poskytovatele 
dotace. 
 
Předseda výboru Ing. Michal Drábek navrhl usnesení: 
 
Výbor pro evropské fondy doporučuje upravit smluvní podmínky se zhotovitelem zadávací 
dokumentace k projektu „Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu“ , tak 
aby zohledňovaly odpovědnost za škody způsobené případným krácením finanční dotace z 
důvodu nedodržení závazných pravidel Operačního programu Praha - pól růstu ČR při plnění 
předmětu objednávky. 
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3) Informace o projektech základních a mateřských škol 
 
 
V tomto bodě bylo zmíněno, že na vyhlášené městské granty v oblasti životního prostředí 
reagovaly jen 3 školy. Na žádost o tuto informaci však dosud nereagovaly všechny školy. 
Jedná se tedy o částečnou informaci, která bude doplněna. 
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4) 17. a 18. výzva OP PPR - Přístavba Střediska sociálních služeb Prahy 13 

 
Na 20.5.2016 je svoláno jednání pracovní skupiny. Sociální odbor přichází s novými podněty 
např. matky s dětmi by zde mohly společně vařit a někteří senioři by mohli děti i hlídat. 
Nicméně se nejdříve vypracuje kapacitní a projektová studie, jak by se přístavba mohla využit 
a co by bylo provozováno. Následně v návaznosti na tuto studii bude vypracována projektová 
dokumentace. Z MHMP jsme obdrželi informaci o vyhlášení vhodné výzvy v prvním čtvrtletí 
2017. 
 
Výbor doporučuje postup navrhovaný Ing. Pavlem Jarošem. 
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5) Praha – hlavní město sportu: připravované a podané projekty, 
 

K tomuto bodu zaslal omluvenku předseda Komise pro agendu „Praha hlavní město sportu“, 
pan Drha.  
 
O realizovaných sportovních projektech dále informoval pan Pardubický. V prvním pololetí 
roku 2016 městská část uspěla se žádostí o grant, kdy obdržela částku z Magistrátu hlavního 
města Prahy 65 000 Kč a cca 40 000 Kč bude financovat MČ. 
Dvě sportovní akce v rámci tohoto projektu se již uskutečnily a následující se budou konat v 
průběhu června. 
 
Další žádost o podporu je podána na festivalové akce na druhé pololetí, kdy dotace by činila 
120 000 Kč a spoluúčast MČ by byla 80 000 Kč.  
 
Výbor pro evropské fondy opakovaně vyzývá pana Drhu k předložení informace o chystaných 
sportovních akcích v rámci kampaně „Praha – hlavní město sportu“. 
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6) 15. výzva OP PPR – Parkovací dům v režimu P+R 

 
Tato výzva se týká realizace záchytných parkovišť systému P+R. Jako ideový záměr pro tuto 
výzvu bylo navrženo vybudování parkovacího domu u objektu Polikliniky Lípa. Specifikace 
parkoviště není výzvou vymezena a může to být i jakýkoliv typ budovy. Stanoveny či 
doporučeny jsou např. vzdálenost od zastávky drážní dopravy či kapacita parkoviště. 
Spoluúčast městské části by činila 10% a max. výše způsobilých nákladů je omezena do 130 
mil. Kč. 
 
Projekt by předpokládal předfinancování ze strany městské části (financování ex – post) a 
nyní bude řešena otázka, z jakých finančních zdrojů by bylo v případě realizace čerpáno. 
Materiál o ideovém záměru výstavby parkovacího domu v režimu P+R bude předložen RMČ 
Praha 13. 
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7) Aktuální dotační výzvy 
 
 
OP VVV (výzkum, věda, vzdělávání) 
Průběžná výzva MAP – místní akční plány vzdělávání 
Byl předložen projekt s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 13“ a nyní 
probíhá doplnění předložené žádosti - formální doplnění dvou příloh a popsání jedné 
podaktivity projektu. 
 
OP PPR 
Výzva č. 15  - záchytná stanice parkoviště systému P+R 
Jedná se o realizaci záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní 
dopravy. Je vytipován projektový záměr na výstavbu parkovacího domu v režimu P+R. 
Spoluúčast MČ je 10%. Viz bod č. 6.  
 
Výzva č. 17 a 18 
Námětem je přístavba Střediska sociálních služeb Prahy 13 a dotace na následný provoz. 
Přípravu nelze zvládnout časově do ukončení těchto výzev, ale do konce letošního roku či 
v průběhu prvního čtvrtletí roku 2017 budou vyhlášeny obdobné výzvy. 
Zásadní otázkou je financování přípravy projektu, spoluúčasti, neuznatelných nákladů a 
následného provozu. 
 
Výzva č. 19 
Jedná se o navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělání a 
zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let. 



MČ Praha 13 již předložila v předchozí, stejně zamřené výzvě projekt s názvem 
„Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu“. 
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8) Různé 
 

V bodě Různé byla zmíněna informace od pana Petra Stehlíka k získání dotací na tzv. 
zateplování (snižování energetické náročnosti) v programovém období současném a 
minulém. 
K porovnání využil žádost na MŠ Rosnička, kterou MČ Praha 13 podávala v 19. výzvě OPŽP. 
Pro možnost porovnání je počítáno s maximálními uznatelnými výdaji na jednotku plochy 
stěn, otvorů a střechy. 
Z porovnávání vychází, že v minulém období bylo možné na shodný typ budovy dosáhnout 
téměř dvojnásobku dotace. Dofinancování investora je nyní nutné zvýšit téměř čtyřnásobně. 
Výbor pro evropské fondy doporučuje připravit informaci pro ministra životního prostředí o 
skutečném stavu věci. 
 
Dále se hovořilo o aktuálně zveřejněném článku o čerpání evropských peněz na území hl. m. 
Prahy. 
Článek uvádí, že hlavnímu městu se podařilo získat vlastní operační program a v období 2014 
– 2020 čerpá prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů prostřednictvím 
Operačního programu Praha – pól růstu, a že zájem o čerpání dotací ze strany možných 
příjemců je nedostatečný. Dále zmiňuje, že Odbor evropských fondů MHMP nyní zjišťuje 
důvody aktuálního nezájmu a podle výsledku bude muset provést nezbytné kroky. Tedy lepší 
zacílení výzev, zjednodušení pravidel nebo případně změnu programu. 
Členové výboru nesouhlasí s celkovým vyzněním článku. Případný nezájem či spíše 
nemožnost předložit žádost o finanční podporu je dán zněním vypsaných výzev. Zejména 
jejich výraznými omezeními, okruhem možných žadatelů a u investičních projektů i výrazně 
zvýšenou mírou spolufinancování. Není tedy vinou městských částí, že se nedaří z OPPPR 
čerpat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy výboru – Ing. Michal Drábek 
 
Zapsala Nikola Peslová – asistentka výborů ZMČ Praha 13, dne 19. 5. 2016 
 


