
 

 

 
 
 
 
 

USNESENÍ Z 1. JEDNÁNÍ  
VÝBORU EVROPSKÉ FONDY (VEF) ZMČ PRAHY 13 

 

ze dne 21. 1.2015 
 
Přítomni:  
 
Předseda:  Ing. Michal Drábek  
Členové:  p. Jan Mathy, Ing. Josef Zobal 
Tajemník:  Ing. Libor Hakl 
 
Hosté:  JUDr. Kateřina Černá - tajemnice ÚMČ 

Mgr. Jana Gilíková – vedoucí OŽP 
p. Evžen Mošovský – vedoucí OŠK 
Ing. Petr Stehlík 

 
Program:     
 

1- Projednání zápisu z posledního jednání výboru v předchozím volebním období 
2-  Aktuální stav projektů MČ Praha 13 spolufinancovaných z EU 
3-  Podpora ozdravných pobytů dětí – projekt odboru školství (národní program / SFŽP) 
4-  Program podpory sídelní zeleně 
5-  Předběžný harmonogram výzev pro OPŽP pro rok 2015 
6-  Různé 

 
 
Obsah samotného zasedání: 
 
Předseda výboru p. Drábek přivítal všechny zúčastněné a zahájil jednání výboru. Zároveň seznámil 
všechny členy výboru a přítomné hosty s programem dnešního zasedání. 
 
Program byl všemi členy výboru schválen ve znění, který byl avizován.   3 – 0 -  0 
 
1 - Projednání zápisu z posledního jednání výboru v předchozím volebním období 
 
Tajemník výboru pan Hakl informoval členy výboru o obsahu zápisu z předchozího volebního období. 
Členové výboru se se zápisem mohli seznámit v tištěné formě jako příloha bodu č. 1. 
Paní tajemnice JUDr. Černá výbor informovala o potřebě vyčlenění 2 zaměstnanců jako podporu pro 
EU fondy.  Nejedná se o navýšení tabulkových míst, ale vyčlenění resp. převod dvou osob již z řad 
stávajících zaměstnanců úřadu. 



Výbor se s materiálem seznámil a podporuje žádost paní tajemnice JUDr. Černá na vytipování dvou 
zaměstnanců vhodné k podpoře výboru pro EU fondy.      
 
Usnesení: 
VEF ZMČ Praha 13: 
a) souhlasí s organizační změnou navrženou paní tajemnicí 
          3 – 0 – 0 
 
 
2 – Aktuální stav projektů MČ Praha 13 spolufinancovaných z EU 
 
Tajemník výboru pan Hakl informoval členy výboru o aktuálním stavu probíhajících projektů. Členové 
výboru se s aktuální tabulkou obsahující všechny realizované projekty mohli seznámit v tištěné formě 
jako příloha bodu č. 2. 
Jedná se o projekty v operačních programech: Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), Životní 
prostředí (OPŽP) a Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ).  
 
Paní tajemnice úřadu JUDr. Černá informovala výbor o projektu, o který by ÚMČ měla velký zájem a 
to o projekt s názvem „Zpět do práce po rodičovské dovolené s MČ Praha 13“. Projekt je velmi dobře 
hodnocen, jedná se o podporu rodičů do vstupu do pracovního procesu po rodičovské dovolené.  
 
Usnesení: 
VEF ZMČ Praha 13: 
a) souhlasí s předloženým projektem „Zpět do práce po rodičovské dovolené s MČ Praha 13“ a 
doporučuje zastupitelům MČ a Hl. m. Prahy podporovat jeho výběr pro udělení dotace 
b) ukládá panu Haklovi a panu Stehlíkovi zjistit aktuální informace ke dvěma projektům na zateplení 
objektů předložených v OPŽP (Zateplení objektu kina K Vidouli a Zateplení objektu tělocvičny 
Kovářova) v souvislosti se změnou pravidel pro poskytování veřejné podpory 
          3 – 0 – 0 
 
 
3-Podpora ozdravných pobytů dětí – projekt odboru školství (národní program / SFŽP) 
Aktuálně školy připravují žádosti a odbor školství v součinnosti se paní zástupkyní starosty 
Plesníkovou a předsedou VEF s nimi koordinuje jejich přípravu tak, aby samotným školám se 
odlehčila zátěž s administrativou a dohlédlo na správnost přihlášek tak, aby úspěšnost podaných 
žádostí o dotaci byla co nejvyšší. 
 
Usnesení: 
VEF ZMČ Praha 13: 
a) výbor se seznámil s projektem a plně jej podporuje 
          3 – 0 – 0 
 
 
4-  Program podpory sídelní zeleně 
 
Panem předsedou Drábkem byla zmíněna možnost čerpání dotace na sídelní zeleň. K tomuto tématu 
byla přizvána vedou OŽP s tím, že tato možnost čerpání dotací byla též projednávána na Výboru 
životního prostředí ZMČ, přičemž bylo konstatováno, že   z důvodu možnosti čerpání v limitu od 
200 000 do max. 400 000 Kč není tato dotace aktuálně vhodná  pro žádný z připravovaných projektů 
OŽP.  
Předseda výboru pan Drábek a ostatní členové výboru žádají  vedoucí OŽP o přehodnocení názoru na 
čerpání této dotace. 



 
Usnesení: 
VEF ZMČ Praha 13: 
a) výbor se seznámil s předloženým materiálem, bere na vědomí usnesení Výboru pro životní 
prostředí ZMČ a stanovisko OŽP, nicméně žádá o doplňující informace vedoucí OŽP 
          3 – 0 – 0 
 
 
5-  Předběžný harmonogram výzev pro OPŽP pro rok 2015 
 
Tajemník výboru pan Hakl informoval členy výboru o harmonogramu. Členové výboru se s 
harmonogramem mohli seznámit v tištěné formě jako příloha bodu č. 5.  
Výbor zmínil výzvu č. 58 týkající se kontejnerů s tím, že do příštího zasedání výboru budou doplněny 
poznatky o zkušenosti Městské části P5 a Plzně tak, abychom mohli vhodné zkušenosti 
implementovat na území P13 v případě přípravy projektu na podání žádosti . 
 
Usnesení: 
VEF ZMČ Praha 13: 
a) výbor se seznámil s harmonogramem 
b) ukládá panu Haklovi ověřit možnost zažádání o dotaci na kontejnerová stání 
          3 – 0 – 0 
 

 
6-  Různé 

 
 

a) Předseda výboru informoval o možnosti dotace na Sociální byty.  
 
b) Předseda výboru informoval o usnesení FV, které sám inicioval, že správci rozpočtových 

kapitol musí věnovat pozornost vytváření rezerv pro spolufinancování projektů 
 
c) Předseda výboru  navrhl termín dalšího zasedání výboru pro EU fondy a to na 19.2.2015 

v 9:30 hodin 
 
Termín byl všemi členy výboru schválen      3 – 0 -  0 
 
 
Usnesení: 
VEF ZMČ Praha 13: 
a) výbor se seznámil s programem podpory sociálního bydlení a žádá OMBAI o stanovisko na další 
jednání VEF, zda je možné podporu využít 

3 – 0 -  0 
 

 

Ing. Michal Drábek, v.r. 


