
 

 
 

 
 
 
 
 

USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ  
VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 

 

ze dne 19. 2.2015 
 
Přítomni:  
 
Předseda:  Ing. Michal Drábek  
Členové:  p. Jan Mathy, Ing. Josef Zobal 
Tajemník:  Ing. Libor Hakl 
 
Omluven:           p. Jan Mathy 
 
Hosté:  Bc. Petr Syrový 

p. Evžen Mošovský – vedoucí OŠK 
Ing. Petr Stehlík 

 
Program:     
 

  1– Projednání zápisu z posledního jednání výboru 
      2 – Projekt integrace cizinců (dotační projekt z MVČR) 
       3 – Aktuální výzvy a dotační příležitosti 
       4 – Různé 
 
 
 
 
 
Obsah samotného jednání: 
 
Předseda Výboru pro evropské fondy, Ing. M. Drábek, přivítal všechny zúčastněné a zahájil jednání 
výboru. Všechny přítomné seznámil s programem dnešního jednání. 
 
Návrh programu byl všemi přítomnými členy schválen. 
         2 – 0 – 0 
 
 
 
 



 
1 - Projednání zápisu z posledního jednání výboru 

 
  
bez usnesení 

 
 
 
2 – Projekt integrace cizinců (dotační projekt z MVČR) 
 
 
Jedná se dotační projekt podpořený Ministerstvem vnitra ČR zaměřený na podporu integrace cizinců 
na lokální úrovni (na základě usnesení vlády České republiky č. 99 ze dne 9. února 2011, dle 
aktualizované Koncepce integrace cizinců - Společné soužití). V programu na podporu obcí je MČ 
Praha 13 již od roku 2010 a v letošním roce se projekt bude realizovat pod novým názvem: Společná 
adresa – Praha 13. 
Celkové náklady projektu na letošní rok jsou 1 373 800 Kč s 10% účastí MČ Praha 13, která je již 
zajištěna. MČ Praha 13 je zároveň pořadatelskou organizací pro celorepublikovou konferenci. V tuto 
chvíli je na území MČ Praha 13 registrováno 16% cizinců. V tomto programu je zařazeno 6 MŠ a 4 ZŠ. 
Cílem MČ Praha 13 je podpora začleňování cizinců a aktivity, které pomohou s jazykovými bariérami, 
k doučení a zařazení se do společnosti.  
 
 
 
Usnesení: 
 

a) výbor podporuje tento projekt a zároveň vyvine úsilí pro zajištění rozpočtového krytí 
případných nezbytných nákladů, a to i do budoucna, aby projekt mohl pokračovat i v dalších 
letech 

2 – 0 – 0 
 
 
 
3 – Aktuální výzvy a dotační příležitosti 
 
 
LXIV. výzva OPŽP 
V rámci této výzvy byl vytipován projektový záměr na zateplení školního pavilonu v ZŠ Mezi Školami.  
 
15. výzva OPPK 
Bylo projednáno stanovisko odboru životního prostředí. Odbor aktuálně realizuje 3 velké projekty 
v rámci tohoto operačního programu zaměřené na revitalizaci a ochranu území. Pro tuto výzvu byl 
jako vhodný projektový záměr na odbahnění rybníků na MČ Praha 13. Projektový záměr s názvem 
„Revitalizace rybníků ve správě MČ Praha 13“ zahrnuje rybník Třebonice a rybníček na Velké 
Ohradě. 
Největší objem prací u obou rybníků tvoří odvoz sedimentů. Jejich množství je dle propočtů za oba 
rybníky asi 2 750 t. V současné době byly zadány rozbory sedimentu na obsah těžkých kovů a 
geodetické zaměření hloubky sedimentu. Dle výsledku těchto rozborů bude možno určit cenu za 
stavbu. Současně bude projekt obsahovat drobné stavební a vegetační úpravy břehů rybníku na 
Velké Ohradě. K podání projektové žádosti je nutný souhlas RMČ a ZMČ Praha 13 s finanční 
spoluúčastí MČ ve výši 7,5% z ceny projektu a dofinancováním případných neuznatelných výdajů. 
Kvalifikovaný odhad ceny za stavbu je max. cca 4 mil. Kč. Spoluúčast a případné neuznatelné výdaje 



MČ budou v maximální výši 500 tis. Kč, a to při maximální variantě pro odvoz sedimentů s obsahem 
těžkých kovů na skládku. 
 
1. výzva OP CENTRAL EUROPE 2020 
 
Nová zelená úsporám 
Ing. Drábek informoval přítomné o tomto dotačním programu. V programu“ Nová zelená úsporám“ 
bude tento rok vyhrazeno 1,1 miliardy korun. 
 
 
Usnesení: 

a) výbor souhlasí s projektovým záměrem „zateplení školního pavilonu v ZŠ Mezi Školami“ a 
doporučuje RMČ vyslovit souhlas s předložením projektové žádosti 

b) výbor souhlasí s projektovým záměrem „Revitalizace rybníků ve správě MČ Praha 13 “ a 
doporučuje Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 13 vyslovit souhlas s předložením projektové 
žádosti 
 

2 – 0 – 0 
 
4 – Různé 
 
 
V bodě různé se výbor dohodl na vypracování termínů Výboru pro evropské fondy ZMČ Praha 13 
na rok 2015. Termín příštího jednání byl stanoven na 19. 3. 2015 od 10,00 hodin. 
 
 
 bez usnesení 
 
 
 
 
 

Ing. Michal Drábek, v.r. 


