
  
 
 
 

 
USNESENÍ Z 7. JEDNÁNÍ 

VÝBORU PRO EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 20. 9. 2018 
 

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

Program : 
 
 

1) Projednání zápisu z posledního jednání výboru 
 

2) Projekty odboru školství 
 

3) Ideathon 2.0 (projekt ve výzvě č. 117 OPZ) 
 

4) Aktuální projekty a výzvy 
 

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) Projekty odboru školství 
 
Pan Šafir z odboru školství informoval o skončení projektu MAP I, aktuálně probíhá MAP II, který by 
měl fungovat do roku 2021. 
Dále běží projekt Primas 21 – jedná se o budování multikulturních koutků v jednotlivých školách. 
Je v běhu výzva č. 20 – modernizace učeben v ZŠ a modernizace zahrad v MŠ.  
V přípravě je Výzva č. 37, která navazuje na výzvu č. 20. 
Jedná se o modernizaci specializovaných učeben ve školách a v prostorách školních zahrad, zde by se 
měly vybudovat badatelské bylinné zahrádky, podpora internetu ve školách, jednotlivé školy nyní 
říkají, co by potřebovaly pro svůj rozvoj. 
Školy samostatně se přihlásily do projektu MŠ Šablony I, který dobíhá v tomto roce, nabíhá projekt 
Šablony II, který bude končit v roce 2020 – zde se jedná o 2 oblasti  - podpora čtenářské a 
matematické gramotnosti + finanční podpora školních psychologů a speciálních pedagogů.  
Další menší projekty - jednotlivé školy čerpají z grantů, ZŠ Mohylová se chystá rekonstruovat školní 
zahradu, v uplynulém období byla v ZŠ Mládí vybudována ekologická školní učebna. 
Pan Drábek vznesl dotaz, jestli žádají všechny školy a MŠ nebo jen některé – pan Šafír odpověděl, že 
žádají všechny ZŠ a MŠ z naší MČ plošně. 
Paní Todlová vznesla dotaz, zda to, že ještě nepřišly všechny peníze z Magistrátu, nebude do 
budoucna ovlivněno výsledky voleb a jiným vedením Magistrátu. Pan Šafír na to odpověděl, že peníze 
prošly schvalovacím procesem a po dodatečné administraci dorazí. 
Paní Todlová se dále ptala, jestli budou mít všechny školy svého psychologa a speciálního pedagoga. 
Pan Šafír odpověděl, že k tomu by to mělo směřovat, nicméně je na řediteli školy, jestli finanční 
prostředky použije na doučování dětí a oblast vzdělávání nebo na tuto personální oblast, většina škol 
však takto uvažuje. 
Pan Šmíd vzneslo dotaz týkající se výzvy 37, kde je spoluúčast 10% na částce 45 milionů, bude 
prověřeno, jakým způsobem může tato spoluúčast zatížit rozpočet. 
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3) Ideathon 2.0 (projekt ve výzvě č. 117 OPZ) 
 
Pan Šmíd úvodem poděkoval za účast v 1. Ideathonu a dále hovořil pan Hakl. 
V červnu proběhl 1. Ideathon, blíží se 2. Ideathon (2-3.11.2018) v KD Mlejn. Jeho tématem budou 
bezpečnost, školství, kultura a volnočasové aktivity. 
Proběhlo vyhodnocení 1. Ideathonu, zde byl největší slabinou počet účastníků (na poslední chvíli se 
některé týmy odhlašovaly). 
2. Ideathon bude více medializován, aby účast byla hojnější. Během krátké doby bude rozhodnuto o 
věcných cenách, zde se uvažuje o iPodech, noteboocích, případně voucherech na letenky dle 
vlastního výběru. 
Týmy budou mít opět k dispozici mentory z oblastí podle témat.  
Téma Bezpečnost bude věnováno posilování bezpečnosti a aktivnímu přístupu k prevenci. 
Téma Školství má za cíl podporovat kvalitní a školství včetně rozvoje alternativního a dalšího 
vzdělávání. 
Téma Kultura si klade za cíl vytvářet podmínky pro všestranné kulturní vyžití. 
Téma Volnočasové aktivity bude věnováno rozvoji a vytváření nových prostor a aktivit za účelem 
setkávání. 
Náklady budou pokryty z dotace. MČ má 5% spoluúčast. 
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4) Aktuální projekty a výzvy 

 
Pan Hakl stručně informoval o jednotlivých výzvách a jejich průběhu. 
 
Administrativně ukončujeme výzvu č. 34 – jde pouze o administrativní dokončení projektu. 
Pan Šafír hovořil o projektu Primas a MAPu II, pokračuje projekt Společná adresa a Ideathony. 
U projektu Ideathony pracujeme na příručce, která by pomohla i jiným subjektům a organizacím 
Ideathony pořádat. 
 
Projekt ve výzvě 118 – do výzvy č. 118 Operačního programu Zaměstnanost byl pracovníky OKT 
zpracován projekt s názvem „Cesta k dalšímu rozvoji MČ Praha 13“. Výzva je velmi podobná 
předchozí výzvě OPZ č. 34., ve které jsme realizovali velice komplexní projekt zaměřený na zvýšení 
efektivity veřejné správy, a proto bylo nyní obtížné stanovit náplň nového projektu. 
 
Projekt má 4 hlavní aktivity. Cílem první je zavedení systému řízení bezpečnosti informací dle 
požadavků normy ISO 27001. Cílem klíčové aktivity č. 2 je vytvoření strategického dokumentu 
"Koncepce bezbariérovosti Prahy13, díky klíčové aktivitě č. 3 budeme moci vytvořit strategii interní a 
externí komunikace a klíčová aktivita č. 4 má za cíl usnadnit pochopení řešení životních situací občana 
na úřadě (vytvoření videonávodů tzv. životních situací). 
Rozpočet projektu činí 3 365 730,00 Kč, spoluúčast ve výši 5% (168 286,50 Kč) bude zajištěna 
v rozpočtu OKT. 
 
Žádost byla zpracována vlastními silami a podána v termínu pro předkládání projektových žádostí. 
Zatím jsou na ni nejasné odezvy, hodnotil pouze jeden hodnotitel, bude ještě následovat další 
hodnocení. 
 
Aktuální výzva č. 104 OPŽP – výstavba a modernizace zařízení pro třídění odpadu, výzva je otevřená 
do jara, možným námětem by mohlo být zkulturnění stání kontejnerů na separovaný odpad, které je 
ale podmiňováno navýšením kapacity. Pan Ing. Stehlík prověřuje možnosti. 
 
Výzva č. 45 – podobná Primasu, zaměřená na inkluzi, týká se ZŠ, podporovány rekonstrukce a 
přístavby budov, kde ale účelem je vždy inkluze, možnosti budou ještě probírány na OŠ. 
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5) Různé 
 
Pan Drábek poděkoval všem členům za účast ve výboru a spolupráci v uplynulém volebním období. 
Shrnul činnost a konstatoval, že se výbor snažil realizovat co nejvíce přínosných projektů. 
 
Pan Hakl poděkoval členům výboru, že podpořili realizaci projektů, které byly přínosem pro městskou 
část a byly podpořeny dotacemi v desítkách milionů korun. 
 
Pan Šmíd rovněž poděkoval za spolupráci a uvedl, že díky výboru bylo smysluplně využito velké 
množství finančních prostředků. S jeho slovy se ztotožnila i paní Čedíková a pan Ždánský, který zmínil, 
že výsledkem práce výboru bylo čerpání dotací a v této oblasti jsme dosáhli vynikajících výsledků.  
Paní Todlová také poděkovala a vyjádřila do budoucna podporu nadcházejícím projektům. 
Závěrem pan Drábek ještě ocenil práci pana Stehlíka, který výrazně pomohl realizaci několika 
projektů. 
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Aktuální projekty odboru školství: 
 
Příje
mce 

Název 
projektu výzva Doba realizace  Výše rozpočtu    

Prah
a 13 MAP I 

http://www.msmt.cz/strukturalni-
fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-
akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v 2016-2017            3 300 000 Kč    

Prah
a 13 MAP II 

http://www.msmt.cz/strukturalni-
fondy-1/vyzva-c-02-17-047-mistni-
akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-1 2018-2021          10 300 000 Kč    

Prah
a 13 

PRIMAS 
21 OP 
PPR 

http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-
21-zvyseni-kvality-vzdelavani-
prostrednictvim-posileni-inkluze-v-
multikulturni-spolecnosti/ 2017-2019            9 300 000 Kč    

Škol
y 
P13 

Výzva 20 
OP PPR 

http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-
20-modernizace-zarizeni-a-
vybaveni-prazskych-skol/ 2018          31 000 000 Kč    

Škol
y 
P13 

Výzva 37 
OP PPR 

http://penizeproprahu.cz/vyzva-c-
37-modernizace-zarizeni-a-
vybaveni-prazskych-skol-ii/ 2019          45 000 000 Kč    

Škol
y 
P13 Šablony I   2016-2018          32 000 000 Kč  odhad 
Škol
y 
P13 

Šablony 
II   2018-2020          38 000 000 Kč  odhad 
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Podpis předsedy výboru – Ing. Michal Drábek 
 
 
 
Zapsala Jaroslava Prostecká, dne 20. 9. 2018 
 
 


