
 

 
 

 
 
 
 
 

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ 
VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 

 
ze dne 26. 11. 2015 

 
Přítomni:  
 
Předseda:  Ing. Michal Drábek  
 
Členové:   Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna, 
 
Tajemník:  Ing. Libor Hakl 
 
Omluveni:     p. Jan Mathy, Milan Vávra, Ing. Josef Zobal 
 
Host:            JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský 
 
 
 
 
Program:  

      1)  Projednání zápisu z posledního jednání výboru  

      2)  Městské granty v oblasti prevence kriminality a životního prostředí  

      3)  1. Výzva Operačního programu Praha – pól růstu ČR (projektový záměr 

            rekonstrukce objektu MŠ Ovčí Hájek)                      

      4)  Různé  

 

Předseda výboru přivítal všechny zúčastněné členy, seznámil je s programem 
jednání a navrhl vzhledem k časové návaznosti přesunout bod č. 3 před bod č. 2.   

 



Tudíž znění programu by bylo následovné:   

     1)  Projednání zápisu z posledního jednání výboru  

     2)  1. Výzva Operačního programu Praha – pól růstu ČR (projektový záměr      

          rekonstrukce objektu MŠ Ovčí Hájek)  

     3)  Městské granty v oblasti prevence kriminality a životního prostředí  

     4)  Různé  

 

Nikdo neměl žádné námitky a proběhlo hlasování. 

4-0-0 

  

1) Projednání zápisu z posledního jednání výboru  

Se zápisem z minulého jednání souhlasili všichni členové bez připomínek.  

4-0-0 

 

  

2) 1. Výzva Operačního programu Praha – pól růstu ČR (projektový záměr 
rekonstrukce objektu MŠ Ovčí Hájek)  

Pan E. Mošovský nejdříve poděkoval Ing. L. Haklovi a Bc. M. Šmídovi za spolupráci 
a poté podal informace o projektu rekonstrukce objektu MŠ Ovčí Hájek.  

Odbor školství připravil materiál do RMČ a ZMČ, který se týká schválení investičního 
záměru rekonstrukce objektu Ovčí Hájek a zároveň schválení financování tohoto 
projektu. V materiálu bude připojeno i platné stavební povolení.   

Předseda výboru požaduje, aby p. E. Mošovský do připravovaného materiálu uvedl 
přesné použití finančních prostředků a jejich získání.  

Projektová dokumentace byla již vypracována a MČ Praha 13 dostala oznámení o 
zahájení stavebního řízení.  

Financování projektu se předpokládá částečně z Operačního programu Praha – pól 
růstu ČR, kde může být maximální velikost projektu 40 mil. včetně spoluúčasti 
městské části ve výši 8 mil. Kč. Dále z dotačního programu MŠMT, kde max. výše 



dotace činí 30 mil. Kč a spoluúčast 4,5 mil. Kč. Zbývající finanční prostředky zajistí 
městská část.  

Proto by odbor školství požádal RMČ, zda by poskytla 60mil. Kč z rozpočtu na 
oficiální krytí finančních prostředků, vzhledem k tomu, že se MČ musí zavázat těmto 
programům, že zbylou část uhradí.  

 

 

3) Městské granty v oblasti prevence kriminality a životního prostředí  

Oblast prevence kriminality 

Projekt „Bezpečné prázdniny na 13 aneb Pohádková cesta kolem světa“ je 
zaměřen na cílovou skupinu dětí ve věku od 3 do 10 let a pro jejich rodiče a 
pedagogický doprovod z MŠ.  

Předpokládaný počet osob zapojených do tohoto projektu je cca 1000 dětí a rodičů, 
včetně pedagogického doprovodu z MŠ.  

Cílem je děti a jejich rodiče seznámit s možnými riziky během letních prázdnin. 
Zábavně naučný program přispěje k ochraně a základní orientaci, jak nebezpečným 
situacím předcházet, jak se v případě vzniklé situace zachovat, či kam se obrátit a 
získat pomoc.  

Realizátorem akce bude MČ Praha 13, partnery Městská policie a Velké 
dobrodružství s.r.o.   

Celkové náklady činí: 116 960 Kč, požadovaná dotace: 91 000 Kč, spoluúčast MČ 
Prha 13 25 960 Kč.  

 V případě úspěchu žádosti o grant, projekt proběhne před začátkem letních prázdnin 
2016. 

 

Oblast životního prostředí  

Oblast životního prostředí – zde mohou být žadateli ZŠ a MŠ, nikoliv městská část.  

Dne 12. 11. 2015 proběhlo setkání ředitelů ZŠ a MŠ, na kterém byla představena 
možnost požádat o podporu v rámci městských grantů.  

Jedná se o:  

Oblast veřejné zeleně, zejména zlepšení stavu prostředí školských zařízení.  

Ekologická výchova.  



Výukové a vzdělávací programy školy  

 

Oblast protidrogové prevence 

Projekt „Plán protidrogové prevence MČ Praha 13 pro rok 2016“ souvisí s 
realizací terénního programu Sananim, z.ú.  

Rozpočet bez spoluúčasti městské části činí 70 000 Kč.  

 

Oblast sportu 

Dalším projektem je „Pojďte s námi sportovat“ tento projekt se skládá ze 4 akcí:  

Sport pod střechou  

Začínáme s badmintonem  

Turnaj v plážovém volejbalu  

Centrální park sportuje  

Rozpočet projektu: 111 540 Kč, MČ Praha 13 požaduje dotaci ve výši 66 924 Kč, tzn. 
44 000 Kč spolufinancování.  

 

Tajemnice úřadu JUDr. Kateřina Černá apeluje na ostatní odbory, aby se zapojily a 
přišly s dalšími náměty. Zároveň děkuje Ing. Haklovi a M. Šmídovi za spolupráci.  

 

 

4) Různé  

MČ Praha 13 obdržela dotaci na akci zateplení tělocvičny ZŠ Kovářova. Je nutné 
vytvořit materiál do RMČ a ZMČ aby ZMČ vyslovilo souhlas s přijetím dotace a 
pověřilo starostu Městské části Praha 13 k podpisu čestného prohlášení, které je 
nezbytným dokumentem k získání dotace.  

Ing. M. Drábek členy výboru informoval o vypsání výzvy na finanční dotaci, kdy by 
dotace byla využita k zateplení MŠ Ke Koh-i-nooru. Následně se bude muset vytvořit 
nový energetický audit a městská část tento projekt připraví.   

Na dotaz I. Todlové, zda je příští rok v plánu realizace nějakého velkého projektu 
odpověděl Ing. M. Drábek, že zatím nemá aktuální a závazné informace o 



plánovaných projektech „velkého rozsahu“ na rok 2016. Rovněž toto bude závislé na 
vypisovaných výzvách jednotlivých dotačních titulů.  

Ing. Stehlík ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí podal OŠ podrobné 
informace o termínech týkajících se plateb v souvislosti s blížícím se koncem roku.  

Ing. L. Hakl byl pověřen sdělit výše uvedenou informaci i dalším odborům, kterých by 
se mohla týkat – zejména OMBAI.  

Závěrem předseda výboru poděkoval zúčastněným členům za účast a informoval o 
předběžném termínu dalšího jednání Výboru pro evropské fondy. Navrhován je 
čtvrtek 17.12.2015.   

 

 

 

 

 

Podpis předsedy výboru - Ing. Michal Drábek 

 

 

Zapsala dne 26. 11. 2015: Nikola Peslová  

 


