
 
 
 
 
 

 

USNESENÍ ZE 3. JEDNÁNÍ 
VÝBORU PRO EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 

 
ze dne 15. 3. 2018 

 
 

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

 
Program : 

 
 

1) Projednání zápisu z posledního jednání výboru 
 

2) Aktuální dotační výzvy 
 

3) Informace k probíhajícím projektům 
 

4) 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) Aktuální dotační výzvy 

 
Pan Hakl, paní Čedíková a pan Šmíd seznámili přítomné s aktuálně vyhlášenými výzvami pro 
předkládání projektových žádostí. 
 
Pan Hakl na úvod informoval přítomné o usnesení Magistrátu. Rada HMP přijala usnesení, že může 
pomoci při spolufinancování dotačních projektů. Magistrát vyčlenil rezervu na spolufinancování 
projektů a může tak poskytnout až 50% spoluúčasti. Týká se případů kdy je realizátor projektu v 
„mimořádně obtížné finanční situaci“. 
 
Pan Hakl dále informoval o dotačním programu POKOS, který se zabývá přípravou občanů k obraně 
státu. Program je určen pro neziskové a nestátní organizace a podporuje besedy, výstavy, soutěže a 
praktická cvičení zaměřená na obranu státu. Bude sledován termín nového vyhlášení a případně se 
do něho mohou prostřednictvím neziskové organizace zapojit školy, které by měly zájem. 
 
 
- Výzva OPŽP č. 100 - zaměřena na veřejné budovy, zateplení plášťů, fotovoltaické systémy, 
kolektory apod. 
 
Výzva vyhlášena za podobných podmínek jako minulé výzvy, dotace 35-50%, max. 70%. Budou 
vytipovány ZŠ a MŠ, kde by se dala opatření jako např. zateplení provést. Odbor školství prověřuje 
možnost financovat výměnu oken u jedné/několika MŠ. Zatím prověřujeme možnosti u MŠ Šikulka, 
Hostinského 1534. Dále zvažujeme monitoring CO2 ve třídách spolu s např. mikroventilací v oknech 
místo budování klasické vzduchotechniky s rekuperací. 
V případě zateplení připadají v úvahu jako náměty objekty Lukáš a Kozel, které jím ještě neprošly. 
 
- Výzva OPZ č. 118 – je obdobou Výzvy č. 117, týká se operačního programu zaměstnanost, 
zaměřena na efektivní veřejnou správu. Výzvu budeme studovat a analyzovat, dotkla si i GDPR, 
termín ukončení příjmu žádostí je 15.6.2018. 
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3) Informace k probíhajícím projektům 
 
 
- Projekt „Společná adresa Praha 13“ – projekt byl definitivně podpořen, je rozdělen na 15 
dílčích aktivit zaměřených na cílovou skupinu migrantů ze třetích zemí mimo EU a občany Prahy 13 
obecně. 
 
- Probíhají práce na projektu „Chytrá třináctka“ – Ideathony. 
Definitivně jsme dostali přidělenu dotaci na projekt Chytrá třináctka, a to ve výši 2 560 tis. Kč. 
Výzva je zaměřena na využití inovačních řešení pro posílení strategického řízení MČ Praha 13.  
Termín prvního Ideathonu byl stanoven na 1.-2.6.2018, rezervují se prostory v KD Mlejn a vše 
potřebné. Součástí projektu je i plán Smart City – vč. navržení souvisejících KPI. 
Byli osloveni zaměstnanci ÚMČ s nabídkou pozic v projektovém týmu. 
 



- Dále pokračuje projekt „Rozvoj řízení kvality včetně strategického řízení na ÚMČ Praha 13“, 
nyní se zaměřujeme na poslední podpořenou aktivitu, kterou je vzdělávání zaměstnanců úřadu 
(projekt prodloužen do konce května 2018).  
 
- Realizuje se také projekt „PRIMAS Praha 13“; výzva č. 21 OP PPR, zaměřen na zvýšení kvality 
vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti; od 1.11.2017 realizace; 
zapojeny všechny základní školy 
 
- Odbor školství dále pracuje na projektech na rekonstrukci školních kuchyní ZŠ Brdičkova a 
Kuncova – financována prostřednictvím investiční dotace od MHMP. 
 
- MAP 1 – dokončuje se administrativa závěrečné zprávy 
 
- MAP 2, projekt je plánován na 3 roky, začátek je stanoven na červen 2018, ukončení projektu 
se očekává v květnu 2021. Projekt je předložen a aktuálně hodnocen. 
Školy se zavazují k hlubší spolupráci v rámci projektu. 
 
- Ovčí Hájek – byla podána závěrečná zpráva, ukončuje se administrace projektu 
 
- MŠ Rosnička – slavnostní otevření je plánováno na 27.3.2018 
 
- Probíhající granty životního prostředí – uspěla MŠ Zahrádka s dotací na „Zelenou dílnu“ a 
v oblasti ekologické výchovy MŠ Mezi Školami na „Ekologickou stezku“. MŠ Mezi školami dostala 
dotaci na projekt na výuku NJ. 
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4) Různé 
 
Paní Todlová vznesla dotaz na vyúčtování prací v MŠ Ovčí Hájek. Pan Hakl k tomu sdělil, že audit 
neshledal žádné pochybení a vše proběhlo v souladu s dotačními smlouvami. Ještě bude zhodnoceno 
poskytovatelem dotace. 
 
Paní Todlová dále uvedla, že byla oslovena jednou ZŠ, zda by bylo možné požádat o dotaci na 
podporu výjezdů žáků do zahraničí na jazykové pobyty, aby se mohly zúčastnit i děti ze slabších 
sociálních poměrů. Uvedla, že některé městské části na tyto aktivity školám přispívají, jednalo by se 
především o dopravu u jazykových pobytů. Možnosti budou prověřeny do příštího jednání výboru. 
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Podpis předsedy výboru – Ing. Michal Drábek 
 
Zapsala Jaroslava Prostecká, dne 15. 3. 2018 


