
  
 
 
 

 
USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ 

VÝBORU PRO EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 24. 11. 2016 
 

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

Program: 
 
 

1) Projednání zápisu z posledního jednání výboru 
 

2) Informace o realizovaných projektech 
 

3) Nově vyhlášené a připravované dotační výzvy 
 

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

1) Projednání zápisu z posledního jednání výboru 
 

V tomto bodě se Ing L. Hakl zmínil o projektu „Rozvoj řízení kvality, včetně strategického řízení na 
Praze 13“. Proběhla školení EFQM týmu a připravuje se zadání pro výběr zpracovatele strategického 
plánu. Poskytovatel dotace odsouhlasil veškeré předané dokumenty a čeká se na vystavení právního 
aktu, poté obdržíme finanční prostředky. 
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2) Informace o realizovaných projektech 
 
Přístavba SSS Lukáš – v tomto bodě byl projednán i projektový záměr přístavby Střediska sociálních 
služeb. Využití přístavby by bylo na principu komunitního centra a jednalo by se o neziskové zařízení. 
Uskutečnilo se jednání pracovní skupiny, která doporučila vypracovat analýzu provozních nákladů 
budoucího komunitního centra. Následně by bylo přistoupeno k vyhotovení stavební dokumentace. 
Z hlediska nastaveného termínu výzvy č. 27 OP PPR a požadovaných úvodních podkladů se jeví jako 
vhodnější oslovení MHMP s žádostí o poskytnutí finančních prostředků přímo z investiční rezervy 
MHMP.  
Na území městské části jsou kluby seniorů, které by se přesunuly do SSS Lukáš, tím by se uvolnily 
nebytové prostory, které by mohly být využity pro jiné účely. Vzhledem k tomu, že klubů seniorů je 
15, je předpokládána vysoká poptávka a tím i udržitelnost projektu. 
 
Rekonstrukce objektu Ovčí Hájek – městská část získala dotaci 32 mil. Kč z OP PPR, projekt je rovněž 
podpořen MHMP a je realizován od dubna 2016. Byl vybrán dodavatel stavby a stavba byla již 
předána.  
Obdrželi jsme kladné ohlasy od občanů týkající se realizace projektu. Do RMČ jde aktuálně materiál 
se žádostí o 28,5 mil. Kč, a to z kamerového systému.  
Dále bude RMČ předložen materiál ohledně konkurzu na ředitelku MŠ Ovčí Hájek. 
 
MAP -  projekt je realizován od listopadu; probíhají setkání realizačního týmu, garantů jednotlivých 
témat a sestavují se další pracovní skupiny; dopracovává se analýza, která je nezbytným krokem k 
vypracování Strategického rámce MAP. 
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3) Nově vyhlášené a připravované dotační výzvy 
 
výzva č. 20 OP PPR – výzva je zaměřena na zkvalitnění vybavenosti učeben, dílen aj. O dotaci žádají 
školy, OŠ je plně k dispozici s pomocí vypracování žádostí o dotace. Předložení žádostí je podmíněno 
vypracováním Strategického rámce MAP. 
výzva č. 8 OP PPR – byla zveřejněna revidovaná verze této výzvy zaměřené na inovační poptávky 
veřejného sektoru. Chceme ji využit např. na energetická opatření v budově radnice, kde by muselo 
jít o nová inovační řešení, která ještě nejsou na trhu. Spoluúčast MČ činí 20%. Hledáme navazující 
výzvy, které budou zveřejněny pravděpodobně v prosinci 2016 – Zelená úsporám, kde by se 
současná nabídka podpory měla rozšířit i na budovy veřejného sektoru. Žádosti budou přijímat po 
novém roce. 
Program Efekt – nár. program MPO; Státní program na podporu úspor energie a využití 
obnovitelných zdrojů energie; zaměřený na energetická opatření; podle sdělení MPO by měl být 
vyhlášen v prosinci letošního roku. Program EFEKT na 2017 bude vyhlášen v prosinci. Využitelnost by 
byla možná např. při výměně osvětlení za úspornější zdroje v objektech škol. 
Elektromobilita – vyhlášená výzva 13/2016 SFŽP. Je možná podpora alternativních způsobů dopravy, 
podporováno je mj. pořízení elektromobilů. Jsou naplánována jednání, kde bude využití této podpory 
projednáno s externími experty.  
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4) Různé 
 

Městské části se podařilo získat dotaci pro SDH Stodůlky a SDH Třebonice ve výši 17 200 Kč. Dotace je 
určena na revize přístrojů. 



 
Příští jednání se uskuteční 15. 12. 2016. 

 
 
 

 
 
 
Podpis předsedy výboru – Ing. Michal Drábek 
 
Zapsala Nikola Peslová – asistentka výborů ZMČ Praha 13, dne 24. 11. 2016 


