
  
 
 
 

 
ZÁPIS Z 1. JEDNÁNÍ 

VÝBORU PRO EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 06.02.2019 
 

 
 
Přítomni:  
 
Předseda:     Ing. Vojtěch Provazník 
Místopředseda:  Ing. Josef Zobal 
 
Členové:               Ivana Todlová, Daria Křivánková, RNDr. Jiří Mašek, CSc. 
Tajemník:             Bc. Martin Šmíd  
 
Hosté:                   Ing. Michal Drábek, Ing. Libor Hakl,  Ing. Markéta Čedíková, Ing. Jiřina Kaprálková,  
                              Ing. Petr Stehlík, Bc. Petr Syrový 
                              
 

Program : 
 
 

1) Schválení programu  1.jednání  Výboru pro evropské fondy a informatiku 
 

2) Jednací řád Výboru pro evropské fondy a informatiku 
 

3) Seznámení s činností oddělení projektového řízení a odboru informatiky 
 

4) Probíhající dotační projekty 
 

5) Nový projekt „Cesta k dalšímu rozvoji MČ Praha 13“ (výzva č. 118 OPZ) 
 

6) Aktuální výzvy 
 

7) Připravované projekty z oblasti informatiky 
 

8) Různé 
 
 
Předseda výboru Ing. V. Provazník zahájil první jednání Výboru pro evropské fondy a informatiku  
přivítáním přítomných členů a hostů. Následně představil program jednání.  
 

1. Schválení programu jednání 
Po doplnění bodu 1) všichni členové výboru program schválili. 
 



Usnesení 1: Výbor pro evropské fondy a informatiku schvaluje program prvního jednání výboru dne 
06.02.2019 
Pro: 5/ zdržel se: 0/ proti: 0 
 

2. Jednací řád VEFaI 
Předseda výboru Ing. Provazník představil jednací řád a navrhl schválení přítomných hostů, současně 
navrhl první jednání výboru jako neveřejné. 
 
Usnesení 2.: Výbor pro evropské fondy a informatiku schvaluje jako hosta jednání výboru Ing. 
Michala Drábka, Ing. Libora Hakla, Ing. Markétu Čedíkovou, Ing. Jiřinu Kaprálkovou, Ing. Petra 
Stehlíka a Bc. Petra Syrového 
Pro: 5/ zdržel se: 0/ proti: 0 
 
Usnesení 3.: Výbor pro evropské fondy a informatiku prohlašuje dnešní jednání výboru za neveřejné. 
Pro: 4/ zdržel se: 1/ proti: 0 
 

3. Seznámení s činností oddělení projektového řízení a odboru informatiky 
Tajemník výboru Bc. M. Šmíd představil novým členům výboru činnost Výboru pro evropské fondy a 
informatiku, zejména došlo k představení odd. projektového řízení  pod vedením Ing. L. Hakla. Dále 
tajemník výboru seznámil všechny přítomné s projekty, které byly úspěšně realizovány, s projekty 
které právě probíhají a s projekty, které budou realizovány v nejbližší době. Ing. M. Drábek doplnil 
informaci tajemníka výboru Bc. M. Šmída o činnosti odd. projektového řízení. Ing. J. Kaprálková, ved. 
odb. informatiky představila členům výboru činnost odboru, který spravuje informační systém 
radnice a zajištuje propojení s ostatními informačními systémy. 
 

4. Probíhající dotační projekty 
Ing. L. Hakl představil členům a hostům výboru dotační projekty, které v současné době probíhají na 
území MČ Praha 13: 

1) PRIMAS (výzva 21. OP PPR: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze 
v multikulturní společnosti) 

- realizace projektu je od 01.09.2017 – 31.07.2019 
- Celkové náklady 9 mil. a spoluúčast MČ je 5% ve výši 450 tis. Kč 

Cílem projektu je rozvíjení kompetencí žáků pro posílení inkluze ve vzdělávacích programech škol a 
zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání. 
10 škol bylo vybaveno multikulturními koutky (interaktivní panely, tablety, nábytek, stavebnice) za 
účelem rozvoje lepšího začlenění cizinců do většinové společnosti –zaujetí prací a hrou; 
2 koordinátoři na každé škole, kteří poskytují metodickou pomoc dalším kolegům; každá škola dodá 
dvě vzorové činnosti využití multikulturních koutků. 
 

2) Využití inovačních řešení pro posílení strategického řízení Prahy 13 (CHYTRÁ TŘINÁCTKA, 
117. výzva OPZ) 

- realizace projektu je 2018 – únor 2020 
- celkové náklady 2 693 tis.; spoluúčast MČ je 5% ve výši 134 tis. Kč. 

Cílem projektu je pomocí 4 Ideathonů aktualizovat Strategický plán MČ Praha 13. V minulosti 
proběhly již dva Ideathony. 3. Ideathon bude probíhat ve dnech 17. – 18.05.2019, 4. Ideathon bude 
probíhat ve dnech 01. – 02.11.2019. Na základě výsledků z Ideathonů bude vytvořena metodika pro 
použití Ideathonů ve veřejné správě. 
Dalším velkým cílem projektu je zpracování Smart City plánu MČ Praha 13, kde chceme mimo jiné 
porovnat MČ s jinými chytrými městy u nás i ve světě, doporučit zahraniční zkušenosti atd. 
 

3) MAP II  
- realizace projektu srpen 2018 – 31.07.2021 (tříletý projekt) 



- celkové náklady 10 870 040 Kč; spoluúčast MČ je 5% ve výši 540 tis během 3 let. 
Tento projekt navazuje na již ukončený projekt MAP I. Jedná se o místní akční plán vzdělávání, jehož 
cílem je zdokonalit spolupráci všech škol na daném území (+ Řeporyje). Jde o spolupráci zřizovatelů, 
rodičů atd. V MAP II se mimo jiné řeší i inkluze a neméně důležitý je Strategický rámec, kde jsou 
schvalovány investiční priority škol, které slouží jako podklad pro dotační žádosti školských subjektů. 
Součástí MAPu II je samozřejmě i samotná implementace Místního akčního plánu. 
 

4) Společná adresa – Praha 13 
Městská část Praha 13 realizuje od roku 2010 projekt Integrace cizinců v MČ Praha 13 (projekt byl v 
roce 2015 přejmenován na „Společná adresa – Praha 13“). Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo na základě 
usnesení Vlády České republiky č. 6 ze dne 7. 1. 2019 (Postup při realizaci aktualizované Koncepce 
integrace cizinců Ve vzájemném respektu 2019) výzvu k zasílání žádostí pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální 
úrovni v roce 2019. 
Předkládaným projektovým záměrem navazujeme na předchozí projekty z let 2010 – 2018.  
Projektový záměr bude rozpracován do předepsané žádosti, jednotlivé aktivity a rozpočet projektu 
budou konkretizovány (včetně výše spoluúčasti MČ Praha 13, která bude hrazena z rozpočtu OSP). 
Maximální výše celkových nákladů projektu je stanovena na 2.000.000,- Kč, tj. max. výše spoluúčasti 
bude stanovena na 200.000,- Kč. 
 
Usnesení 4:  Výbor pro evropské fondy a informatiku souhlasí s projektem „Společná adresa – Praha 
13“ a doporučuje jeho pokračování. 
Pro: 5/zdržel se: 0/proti: 0 
 

5. Nový projekt „Cesta k dalšímu rozvoji MČ Praha 13“ (výzva č. 118 OPZ) 
Bc. Martin Šmíd představil neinvestiční, kombinovaný projekt s názvem „Cesta k dalšímu rozvoji MČ 
Praha 13“ (CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010097) z výzvy č. 118 OPZ. 

- realizace projektu od 01.03.2019 – 31.08.2020. 
- celková výše získané dotace je 3 187 349,75 Kč; spoluúčast MČ je 5% ve výši 

167 755,25 Kč. 
Účelem dotace je zavedení metody kvality v organizaci, tvorba koncepčních dokumentů a zavádění 
nových nástrojů zlepšování komunikace veřejné správy směrem k občanům. V rámci realizace 
projektu dojde k několika klíčovým aktivitám, jejichž součástí bude zavedení systému řízení 
bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001. Vytvoření koncepce bezbariérovosti Prahy 13, zlepšení 
interní a externí komunikace ÚMČ a vytvoření videonávodů na řešení životních situací v interakci 
s veřejnou správou. 
 

6. Aktuální výzvy 
Ing. Libor Hakl seznámil členy výboru s aktuálními výzvami, nejdůležitějšími operační programy pro 
MČ jsou: 

- OP PPR – Operační program Praha – Pól růstu ČR 
- OP – Operační program Zaměstnanost 
- OP VVV – Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 
- OPŽP – Operační program Životní prostředí 

a další dotační tituly, např. národní programy ministerstev 
 
Národní program Životní prostředí; výzva č. 11/2018 

- podpora alternativních způsobů dopravy 
- dotace na pořízení vozidla, na úhradu nákladů operativního leasingu, na chytré 

dobíjecí stanice 
- záměr pořídit nové, větší elektroauto: plug-in-hybrid, v tomto směru již proběhla 

určitá jednání (max. 200 tis.) 



OP PPR 
- 42. výzva – Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti II 
- 45. výzva – Navýšení kapacit zákl. vzdělávání za účelem sociální inkluze ( podpora 

rekonstrukcí, přístaveb, stavebních úprav budov základních škol se sídlem v hl. m. 
Praze) Účelem podpory je sociální inkluze. 

- 49. výzva – Inkluze a multikulturní vzdělávání 
- V roce 2019 budou následovat další výzvy, všechny pro odbor školství a odbor 

sociální. 
OPZ  

- očekáváme výzvu č. 119, která bude zaměřena na podporu řízení kvality, tvorbu 
strategických dokumentů, procesní řízení, vzdělávání; výzva je zaměřena speciálně na 
území hl.m. Prahy 

 
  7. Připravované projekty z oblasti informatiky 
Ing. J. Kaprálková, ved. odb. informatiky představila členům výboru projekt nového vyvolávacího 
systému, který nahradí již zastaralý vyvolávací systém. Navrhovaný projekt řeší obnovu stávajícího 
vyvolávacího systému z roku 2005, který je využíván na přepážkových pracovištích v hale radnice pro 
odbavení klientů na přepážkách v přízemí (občanské průkazy a cestovní doklady, ověřování) a v 1. 
patře (CzechPoint, Živnostenský odbor, Úřad práce). Nově je navrhováno jeho rozšíření do 3. patra 
pro odbor Občansko-správní. Cílem projektu je instalace moderního vyvolávacího systému, který 
bude splňovat základní požadavky jako je např. centrální správa systému s možností monitoringu 
stavu systému, možnost propojení a napájení jednotlivých komponent systému pomocí stávající 
strukturované kabeláže, možnost oddělení číselných řad pořadových čísel klientů pro jednotlivá 
pracoviště, možnost objednávání klientů přes internet – integrace s webem a s mobilní aplikací 
„Praha 13 v mobilu“. Harmonogram projektu je navržen na první pololetí letošního roku s ohledem 
na nadcházející volby do Evropského parlamentu v druhé polovině května a nadcházející letní 
turistickou sezonu, kdy se tvoří fronty na oddělení osobních dokladů. Realizace projektu bude 
probíhat ve spolupráci odboru informatiky, hospodářské správy a odboru kanceláře tajemníka. 
 
Usnesení 5: Výbor pro evropské fondy a informatiku bere na vědomí informace o projektu na obnovu 
a rozšíření vyvolávacího systému v budově radnice. 
Pro:5/zdržel se: 0/proti: 0  
 

8. Různé 
Místopředseda Výboru pro evropské fondy a informatiku Ing. J. Zobal – informace výboru pro Prahu – 

bod týkající se bezpečnostního portálu a rozvoje kamerového systému 
- analýza stavu bezpečnostního portálu 
- výbor pro dopravu a bezpečnost doporučuje a žádá VEFaI o prověření možnosti 

využití dotačního titulu 
- do příštího zasedání výboru prověřit možnost dotace a zařadit jako bod programu 

Ing. M. Drábek – požádal o spolupráci s ostatními výbory (VVV, VDB a KV), zejména požádal pí D. 
Křivánkovou, předsedkyni Výboru pro výchovu a vzdělávání, k zajištění spolupráce mezi odd. Ing. 
Hakla, odb. školství a VVV. 
pí Todlová – doplnila – informace k IDEATHONU – doporučuje vítězný projekt zrealizovat (Pavlače 13) 

- SMARTCITY – inspirace městem Písek, koncepce chytrého města 
Bc. M. Šmíd – na základě připomínky pí Todlové informoval o plánované aktualizaci strategického 
plánu na základě výstupů z Ideathonů, nápady z Ideathonů budou diskutovány 18.2. 
Ing. Stehlík – informace o dvou nerealizovaných projektech: 

1) E. Mošovský – požadavek vybavit školy vzduchotechnikou a fotovoltaickými panely 
- zpracována vstupní analýza – 8 škol; projekt zatím nerealizován 
- vybrat pilotní školu a zrealizovat pilotní projekt 
- studie pro P13 poskytnout členům výboru 



- aktualizace studie – jen pro jednu školu 
- nová výzva vyhlášena v březnu – do února 2020 
- do příštího výboru rozeslat stávající studii všem členům výboru 

2)  Revitalizace zeleně MŠ Večerníček – projekt nebyl podpořen, v příští výzvě (dosud nebyla 
vyhlášena) zvážit jeho opětovné předložení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy výboru – Ing. Vojtěch Provazník 
 
 
 
Zapsala Eva Ivanova, dne 15.02.2019 
 
 


