
 
 
 
 
 

 

USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ 
VÝBORU PRO EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 

 
ze dne 23. 2. 2017 

 
 

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

 
Program : 

 
 

1) Projednání zápisu z posledního jednání výboru 
 

2) Informace OŠ o záměru vybavení základních škol vzduchotechnikou s rekuperací a 
fotovoltaickými panely 
 

3) Projekt „Společná adresa – Praha 13“ 
 

4) Navrhované projekty v rámci koncepce Smart Cities 

 
5) Informace k probíhajícím projektům 

 
6) 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) Informace OŠ o záměru vybavení základních škol vzduchotechnikou s rekuperací a 

fotovoltaickými panely 
 

Odbor školství by rád využil dotaci Státního fondu životního prostředí k pořízení vzduchotechniky s 
rekuperací a fotovoltaických panelů pro objekty škol. Dotačním titulem je konkrétně Operační 
program Životní prostředí a jeho výzva č. 70.  
Rovněž bude třeba řešit i osvětlení a zde budou hledány další možnosti podpory, např. MHMP 
prostřednictvím OP PPR či ICT Operátora..  
Odbor školství by rád zapojil základní školy na území MČ. Nyní se jedná o tom, kolik finančních 
prostředků by poskytl Státní fond životního prostředí a kolik Městská část Praha 13. Je také nutné 
připravit zprávu o tom, kolik by tato akce stála, tzn. posoudit výhodnost  fotovolatických panelů, a 
stejně tak rekuperaci. Podle výsledné částky se vyhodnotí, zda tento projekt, či spíše oddělené 
investiční akce, realizovat. 
Budou následovat další jednání, která budou řešit jak financování tohoto záměru, tak i projektovou 
přípravu. 
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3) Projekt „Společná adresa – Praha 13“ 
 
Projekt, který je zaměřen na integraci cizinců na území městské části, a který má ambici v letošním 
roce zahájit již 8. ročník, představil Bc. P. Syrový. 
Na Ministerstvo vnitra ČR byla odevzdána závěrečná zpráva a vyúčtování za rok 2016 a zároveň 
předložen nový projektový záměr pro rok 2017. 
Celkové náklady na rok 2017 činí 1 196 600 Kč, kdy požadovaná dotace je 1 046 600 Kč, kofinancování 
ze strany městské části činí 115 tis. Kč, částečně zapojí i partneři částkou 35 000 Kč. 
 
Výbor pro evropské fondy tento projekt podporuje. 
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4) Navrhované projekty v rámci koncepce Smart Cities 

 
Projekty by realizoval Operátor ICT, tudíž by se obešly bez spoluúčasti MČ Praha 13.  
Městská část pracuje na námětech projektů, které předloží k posouzení výběrové komisi Operátora 
ICT, v případě kladného posouzení budou předloženy k odsouhlasení Radě hl. m. Prahy.  
V případě podpory Operátor ICT vytvoří příslušnou projektovou dokumentaci. 
Městská část Praha 13 má již rozpracovány 4 projektové záměry, z toho dva již detailně a tyto budou 
v březnu 2017 posouzeny poskytovatelem podpory, resp. realizátorem. 
 
Jedná se o tyto projekty: 
Energetický portál MČ Praha 13 – hlavním cílem energetického portálu je sloužit městské části pro 
přístup k podrobným informacím o výsledcích EPC projektu a detailnímu rozboru dat o spotřebách 
všech budov v majetku MČ Prahy 13. Získaná data budou sloužit k dalšímu zvyšování energetické 
efektivnosti a kvality vnitřního prostředí celého portfolia budov v majetku MČ. Náklady jsou 
odhadovány na cca 4 700 000 Kč bez DPH. 



Energeticky efektivní radnice MČ Praha 13 – celková částka je odhadována cca 20 mil. Kč bez DPH, 
po vypracování projektové dokumentace budou finanční prostředky upřesněny. Cílem je 
modernizace stávajících technických zařízení v budově pro vytápění, chlazení, větrání a osvětlení za 
účelem zlepšení kvality vnitřního prostředí administrativní budovy radnice. Vytvoření centrálního 
systému řízení budovy (tzv. dispečink), který umožní nejen řízení veškeré technologie v budově, ale i 
sběr potřebných dat k vyhodnocení efektivity provozu. Získaná data budou sloužit pro dlouhodobé 
zvyšování energetické efektivnosti provozu a kvality vnitřního prostředí. Cílem navržených opatření je 
efektivně uspokojit nároky uživatelů na vnitřní prostředí v budově. 
 
Dalšími připravované náměty jsou: 
Chytré školy – soubor inteligentního systému řízení škol (nové osvětlení, fotovoltaika, sběr dešťové 
vody, rekuperace, atd.) , cca 20 mil. Kč na jednu školu. 
Vytvoření specifického Smart plánu pro Prahu 13 – jednalo by se o nadstavbu strategického plánu v 
souladu s cíli Hl. m. Prahy, který by zpracoval přímo Operátor ICT 
 
Ing. M. Drábek doporučuje hledat výzvy OPŽP, zmapovaní ZŠ a MŠ a zapojit do programu i rekreační 
středisko Kozel. 
 
Přílohou zápisu je popis konceptu Smart Cities v Praze. 
 
 
Výbor pro evropské fondy schvaluje předložení dvou vypracovaných projektů a doporučuje 
dopracovat další dva navrhované projektové záměry. 
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5) Informace k probíhajícím projektům 

 
MAP – projekt je v plném proudu;  
Zastupitelstvo minulý týden schválilo investiční priority Strategického rámce. 
 
Dnes, 23.2., se v 15,00 hodin sejde Řídící výbor, který bude schvalovat Strategický rámec jako celek – 
velice důležité pro aktuálně předkládané a  všechny budoucí investiční akce týkající se školství 
 
Projekt ve výzvě č. 34 OPZ 
 - již proběhla všechna školení EFQM týmu a tým aktuálně vypracovává již druhé kritérium modelu 
EFQM. 
 
- probíhá mapování procesů úřadu – expert na mapování procesů se setkává s vedoucími pracovníky 
a hovoří o klíčových procesech na svých odborech a expert je pak zaznamenává do procesních 
diagramů a následně vytvoří celé procesní mapy 
 
- realizační tým za pomoci právního oddělení vypracoval zadávací dokumentaci pro výběrové řízení 
na zpracovatele strategického plánu; aktuálně je připomínkována poskytovatelem dotace 
 
Ovčí Hájek – v objektu se naplno bourá a již i staví 
 
- dobrou zprávou je, že výběrová komise na MŠMT vybrala k podpoře i druhou dotační žádost na 
tento projekt a navrhuje přidělit námi navrhovanou dotaci 25,5 mil. Kč 
 
- aktuálně je doplňováno velké množství dokumentů pro vydání registrační listu akce a rozhodnutí o 
poskytnutí dotace; dnes bude tato dokumentace předložena MŠMT 



 
 
Výzva č. 117 OPZ (Operační program Zaměstnanost) 
Tato výzva bude vyhlášena 13. března 2017 a je podobná výzvě č. 34. Spoluúčast městské části u 
případného projektu by činila 5 %. 
 
Výbor pro evropské fondy žádá zástupce jednotlivých stran, aby informaci o možnostech této výzvy 
projednali ve svých klubech a případně přišli s návrhy námětů, které by mohly být dále rozpracovány 
a předloženy k podpoře. 
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6) Různé 
 
Příští jednání Výboru pro evropské fondy se uskuteční 23. 3. 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

Podpis předsedy výboru – Ing. Michal Drábek 
 
Zapsala Nikola Peslová – asistentka výborů ZMČ Praha 13, dne 23. 2. 2017 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: Koncept Smart Cities v Praze 
 
Příloha č. 2: Informace k připravované výzvě OPZ č. 117 


