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USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ 

VÝBORU PRO EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 23. 6. 2016 
 

 
 
Přítomni:  
 
Předseda:  Ing. Michal Drábek  
 
Členové:         Ing. Josef Zobal, Marek Ždánský, Milan Vávra, Mgr. Štěpán Hošna (přítomen od 
                      bodu č. 4), Ivana  Todlová, 
 
 
Tajemník:        Ing. Libor Hakl 
 
Omluveni:       Jan Mathy 
 
 Host:               JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, Bohdan Pardubický, Evžen Mošovský, 
                        Ing. Markéta Čedíková, Ing. Petr Stehlík 
 
 

Program: 
 
 

1) Projednání zápisu z posledního jednání výboru 
 

2) Informace o chystaných sportovních akcích v rámci kampaně „Praha – hlavní město 
sportu“ 

 
3) Informace k zapojení ZŠ do "Operačního programu potravinové a materiální pomoci 

hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám EU" 
 

4) Návrh na financování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy 
odloučeného pracoviště MŠ Rosnička, Ke Kooh-i-nooru 433, Praha 13“ 
 

5) Informace o projektech základních a mateřských škol 
 

6) Aktuální projekty a výzvy 
 

7) Různé 
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Předseda výboru Ing. M. Drábek přivítal přítomné členy a představil program jednání. Nikdo 
neměl námitky. 
 
 
 

1) Projednání zápisu z posledního jednání výboru 
 

K zápisu z minulého jednání nikdo neměl námitky, či připomínky. 
 

5-0-0 
 
 
 

 
2) Informace o chystaných sportovních akcích v rámci kampaně „Praha – hlavní město 

sportu“ 
 
Přítomné informoval pan Bohdan Pardubický. Akce, na které jsme obdrželi dotace za I. 
pololetí 2016 již byly dokončeny. Další dotace ve výši 120 000 Kč byla městské části 
poskytnuta na II. pololetí 2016, na Festival volného času Prahy 13, kdy spoluúčast činní 
80 000 Kč. 
Účelem Festivalu volného času Prahy 13 v oblasti sportu a tělovýchovy, který bude probíhat 
od 3. září do 9. října 2016 je představení činnosti různých neziskových organizací, které se na 
Praze 13 sportem a tělovýchovou zabývají. Současně se snažíme přivést do sportovních 
organizací a na jejich sportoviště naše občany, kteří se sportu aktivně nevěnují. 
Sportovní akce jsou zaměřeny na děti a mládež na straně jedné a starší obyvatele na straně 
druhé. 
Se samostatnou žádostí uspěl jen SK Velká Ohrada, který obdržel částku 30 000 Kč, kdy by 
20 000 Kč dofinancovala městská část. 
 
Výbor doporučuje Radě MČ částku 20 000 Kč SK Velká Ohrada poskytnout. 
 
Během několika dní se sejde Komise pro agendu "Praha hlavní město sportu" a zápis 
z tohoto jednání bude přílohou tohoto zápisu. 

5-0-0 
 
 
 

3) Informace k zapojení ZŠ do "Operačního programu potravinové a materiální pomoci 
hrazené z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám EU" 
 

Tento program se týká pěti ZŠ a je odsouhlasen RMČ. Městská část účastníky s programem 
seznámila a nyní je to kompetenci MHMP a základních škol. Financováno je z MPSV. 
Záleží na posouzení vedení ZŠ, zda se do programu zapojí, ale na území městské části je 
určité množství dětí, které tuto pomoc potřebují.  
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Výbor pro evropské fondy požaduje na příští jednání výboru od Odboru školství přehled, 
v jakých oblastech by Městská část Praha 13 participovala, a které konkrétní školy se do 
programu zapojí. 
 

5-0-0 
4) Návrh na financování projektu „Snížení energetické náročnosti budovy 

odloučeného pracoviště MŠ Rosnička, Ke Kooh-i-nooru 433, Praha 13“ 
 
Žádost o dotaci byla podána v rámci 19. Výzvy OPŽP v dubnu roku 2016. 
Energetický posudek stanovil plochy obvodových stěn, výplní otvorů a střechy u budovy MŠ. 
 
Ing. Stehlík seznámil přítomné s níže uvedeným souhrnem. 
 
Podle výše uvedených měrných cen bylo možné dosáhnout maximální způsobilé výdaje ve 
výši:  
1 339 810 Kč 
 
Projekt počítá s výslednými náklady ve výši: 
2 095 287 Kč 
755 476 Kč je rozdíl jako neuznatelné výdaje. 
 
Ze způsobilých výdajů 1 339 287 Kč je: 

- Dotace EU 40%,                           tj. 535 924 Kč 
- Spolufinancování MČ 60%,          tj. 803 886 Kč 

 
Celkově by tak MČ musela hradit 755 476 + 803 886 = 1 559 362 Kč. 
Neuznatelné výdaje se skládají z položek projektu, které nesouvisí přímo se zateplením a 
nejsou zahrnuté v měrných cenách: 
Vyrovnání povrchu původní fasády, montáž a demontáž lešení, bourání konstrukcí, 
konstrukce zámečnické, konstrukce klempířské, plechová střešní krytina, elektromontáže, 
dokončovací práce. 
To vše činní 491.945 Kč. 
 
Dále rozpočet počítá s částkou 338 195 Kč na instalaci větrání s rekuperací, ale podle 
měrných cen jsou uznatelné náklady pouze ve výši 174 240 Kč, rozdíl je 163 955 Kč. 
Další položka zvyšující neuznatelné výdaje je část inženýrských dodávek převyšující 8% 
ze způsobilých výdajů. Konkrétně je to část výdajů na projekt a energetický posudek 
v celkové výši 95 903 Kč. 
Celkově je přibližná částka takto spočítaných neuznatelných výdajů 751 803 Kč, což téměř 
souhlasí s částkou v žádosti o dotaci. 
Výše neuznatelných výdajů v relativní částce vyšší než u budov s větší zateplovanou plochou. 
Projekt zateplení řeší nejenom vlastní zateplení, ale i další rekonstrukční práce, např. 
výměnu střešní krytiny, zábradlí, hromosvody, nutnou instalaci větrání s rekuperací. 
Na část způsobilých výdajů připadajících na MČ (60%) lze požádat SFŽP ČR  o dlouhodobou 
půjčku s úrokovou sazbou 1,00% p.a. splatnou do deseti klet. Tyto půjčky jsou poskytovány 
z národních zdrojů SFŽP ČR. 
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Vzhledem  k tomu, že SFŽP ČR mění podmínky půjček podle charakteru jednotlivých výzev, 
domníváme se že, je zde  prostor, pro jednání s MŽP, o změně úrokové sazby této půjčky na 
0% p.a. stejně jako je u plánované půjčky u připravované výzvy pro prioritní osu 3 – Odpady a 
materiálové toky, ekologické zátěže  a rizika. V tomto duchu byl připraven předsedou výboru 
a Ing. Stehlíkem dopis pana starosty příslušnému náměstkovi ministra životního prostředí 
(viz příloha zápisu).  
 
Pan Hakl dále zmínil možnost oslovení MHMP se žádostí o dofinancování projektu. Informaci 
dále doplnil pan Mošovský.  
Jednotlivé varianty financování projektu budou předloženy RMČ k posouzení. 

 
 

6-0-0 
 

 
5) Informace o projektech základních a mateřských škol 

 
Od Magistrátu hl. m. Prahy byly formou účelové dotace přiděleny granty na projekty ke 
zlepšení stavu životního prostředí pro rok 2016 pro 5 školských zařízení: 
 

- Fakultní mateřská škola sluníčko pod Střechou při Pedagogické fakultě 
Univerzity Karlovy, celková výše 49 000 Kč, (požadovaná částka 49 465Kč) 

- Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK Praha 13, celková výše 65 000 
Kč, (požadovaná částka 75 000 Kč) 

- Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, celková výše 50 000 Kč, 
(požadovaná částka 54 609 Kč) 

- Mateřská škola HAVAJ, celková výše 50 000 Kč, (požadovaná částka 60 000 Kč) 
- Mateřská škola, celková výše 50 000 Kč, (požadovaná částka 208 751 Kč) 

 
Na OKT byly zaslány 4 žádosti o dofinancování projektů, u kterých se vyskytlo krácení 
původních rozpočtů. Jedná se o tyto subjekty: 

 
- Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK, žádala o dofinancování 

v celkové výši 10 000 Kč 
- Fakultní základní škola při Pedagogické fakultě UK, žádala o dofinancování 

v celkové výši 4 600 Kč 
- Mateřská škola HAVAJ, žádala o dofinancování v celkové výši 10 000 Kč 
- Mateřská škola, žádala o dofinancování v celkové výši 32 065 Kč. Vzhledem 

k tomu, že MHMP snížil dotaci o 158 751 Kč, školka bude realizovat pouze část 
projektu v celkovém rozpočtu 82 065 Kč 
 

Souhrnně se jednalo o částku 56 665 Kč. Tyto žádosti byly postoupeny k posouzení na OŠ a 
RNDr. M. Plesníkové zástupkyni starosty. Všem žádostem bylo kladně vyhověno a projekty 
budou dofinancovány v požadované výši z rozpočtu městské části. 

 
Neúspěšné projekty (2 školská zařízení): 
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- Fakultní základní škola Pedagogické fakulty UK- Mezi Školami 2322 – 2 
projekty 

- Fakultní základní škola profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK, 
Fingerova 2186 – 1 projekt 

 
Tzn. celkem podáno 8 projektových žádostí, 5 projektů podpořeno, 3 projekty nepodpořeny. 

 
 

6-0-0 
 
 
 

6) Aktuální projekty a výzvy 
 
OP VVV (výzkum, věda, vzdělávání) 
V současné době byla doplněna žádost na Místní akční plány vzdělávání o jednu z příloh. 
Aktuálně probíhá formální hodnocení a hodnocení přijatelnosti. 
 
OP Praha - pól růstu ČR 
Chystají se 2 důležité výzvy pro školy, kde by výstupy z výzvy na MAP měly být podkladem. 
Součástí místního akčního plánu je tzv. strategický rámec. Na strategickém rámci 
navrhujeme začít pracovat na konci srpna 2016 a dokončit v říjnu 2016, kdy na konci tohoto 
roku by finální podobu měla schválit RMČ Prahy 13. 
Vyhodnocení žádosti na MAP se očekává v září. 
 
V oblasti školství probíhá dokončení hodnocení žádosti na rekonstrukci objektu Ovčí Hájek 
v rámci 1. výzvy. Projekt se nachází těsně před vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele. 
Zadávací dokumentace byla předložena MHMP ke kontrole, kdy byla odsouhlasena s malou 
výhradou k jednomu hodnotícímu kritériu, kterým byla doba zhotovení. Není to překážkou 
k výběrovému řízení, MHMP pouze upozornil, aby Městská část Praha 13 ohlídala termíny 
doby realizace a aby nedošlo k okolnostem majícím vliv výběr dodavatele. 
Pan E. Mošovský k tomuto dodal, že vedl jednání s právníky a jako kritéria jsme zvolili z 80% 
cenu a z 20% dobu realizace stavby. 
Ing. Š. Hošna upozornil na to, aby byl sledován a hlídán včasný termín dokončení stavby. 
Pan Mošovský ujistil přítomné, že podniká veškeré kroky tak, aby riziko by sníženo na 
minimum. 
 
Výzva č. 15 Záchytná stanice parkoviště systému P+R 
Jedná se o realizaci záchytných parkovišť systému P+R (park & ride) u stanic a zastávek drážní 
dopravy.   
Vybudování parkoviště bylo navrhováno původně u Polikliniky Lípa, na proběhlém jednání 
s projektanty byla vytipována ještě další dvě místa, kde by byla možná realizace, a to ulice 
V Hůrkách a ulice Hábova. 
Nyní se bude jednat o tom, které místo na vybudování parkovitě bude nejvhodnější a jak by 
parkoviště mělo vypadat. 
Na MHMP proběhne jednání, zda je možné z dotace vytvořit tzv. hybridní režim, aby z části 
toto parkoviště mohli využívat i rezidenti. 
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Parkové úpravy na Velké Ohradě 
Nyní se hledá dotační titul na parkové úpravy, kde mimo jiné bude zahrnuto i vybudování 
biotopu, byli jsme odkázáni na Prioritní osu č. 1. v Operačním programu Praha - pól růstu, 
kde se uvažuje o využití podpory na zavedení a rozvoj inovací. Zároveň je otevřena 8. výzva 
v OP PPR a usilujeme o schůzku na MHMP, kde chceme prodiskutovat výzvu č. 8 a budeme 
se snažit o připomínkování nově vyhlašovaných výzev. 
 
 
OP Zaměstnanost 
 
Výzva č. 34  
V nejbližší době je očekáváno vyhodnocení věcné přijatelnosti projektu předloženého ve 34. 
výzvě OPZ. Předložený projekt s názvem „Rozvoj řízení kvality včetně strategického řízení na 
Praze 13“ již dříve prošel prvním stupněm hodnocení - formálním posouzením. Výzva č. 34 
podporuje projekty zaměřené na optimalizaci procesů a postupů ve veřejné správě, zejména 
prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a 
snížení administrativní zátěže a dále podporuje realizaci specifických vzdělávacích programů 
pro zaměstnance. 
 
 
Dále byla MČ Praha 13 oslovena Sdružením pro integraci a migraci cizinců k zapojení se do 
inovačního záměru, který by zahrnoval zřízení interkulturních pracovníků a jejich zařazení do 
veřejné správy. Nyní se program nachází ve fázi inovačního záměru, který se předkládá 
poskytovateli dotace. Inovační záměr budou hodnotit externí hodnotitelé. Pokud jej uznají 
vhodným, tak poté bude předložena samotná projektová žádost. Městská část by byla 
partnerem bez finančního příspěvku, interkulturní pracovníci by byli placeni z tohoto 
projektu. Projekt je připravovaný v souvislosti s výzvou č. 24 OPZ, která je zaměřena na 
sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější 
skupiny. 
 
Zdravě s Prahou 13 – projekt zaměřen na místní agendu 21 
Tento projekt byl schválen, kdy městská část žádala 150 000 Kč a obdržela 107 000 Kč. 
Projekt bude realizován v rámci upraveného rozpočtu. 
 
Společná adresa Praha 13 
Zde probíhá 14 podprojektů, které jsou součástí projektu. Projekt běží dle harmonogramu. 
 
Dále probíhá další vlna veřejně prospěšných prací (VPP). Zde můžeme obdržet dotaci dotaci 
až 825 000 Kč v závislosti na počtu pracovníků – dlouhodobých klientů Úřadu práce ČR. 
 

6-0-0 
 

7) Různé 
 
V bodě různé se projednával termín dalšího jednání. Příští jednání výboru se uskuteční 25.8. 
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Podpis předsedy výboru - Ing. Michal Drábek 

Zapsala dne 23. 6. 2016: Nikola Peslová 

Přílohy: Zápis z jednání Komise pro agendu "Praha hlavní město sportu" ze dne 28.6.2016 
             Dopis pana starosty na MŽP  


