
  
 
 
 

 
USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ 

VÝBORU PRO EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 14. 12. 2017 
 

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

Program : 
 
 

1) Projednání zápisu z posledního jednání výboru 
 

2) Shrnutí roku 2017 
 

3) Budoucí projektové záměry 
 

4) Různé 
 

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

1) Projednání zápisu z posledního jednání výboru 
 

Zápis z minulého jednání byl schválen bez připomínek. 
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2) Shrnutí roku 2017 

 
Pan Hakl a pan Šmíd informovali přítomné o projektech, které probíhaly v roce 2017 a o nových 
projektových žádostech. 
 
Okomentovány byly projekty v níže uvedené tabulce: 
 
  
 získaná dotace (Kč) 
Operační program Praha - pól růstu ČR (OP PPR)   
Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu 23 495 119 
PRIMAS Praha 13 9 990 950 
  
MŠMT   
Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu 25 500 000 
   
Operační program Zaměstnanost (OPZ)   
Rozvoj řízení kvality včetně strategického řízení na Praze 13 2 690 816 
Využití inovačních řešení pro posílení strategického řízení Prahy 13 2 558 397 
  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)   
Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 2 995 851 
  
Operační program  Životní prostředí (OPŽP)   
Snížení energ. náročnosti MŠ Rosnička, Ke Kooh-i-nooru 433 525 161 
  
Úřad práce ČR   
Veřejně prospěšné práce 289 340 
    
Národní programy ČR   
Společná adresa – Praha 13 (Integrace cizinců) 1 046 600 
    
Granty MHMP   
Zdravě s Prahou 13 175000 
Projekty v sociální oblasti 296 000 
Dotace pro SDH (revize, školení) 95 658 
   
  
CELKEM 69 658 892 
 
Mezi nově předložené žádosti patří např. „Zdravá třináctka“ - projekt pro MA 21 v oblasti 
zdravotnictví – účelová neinvestiční dotace MHMP. Nebo projekt „Chytrá třináctka“ - využití 
inovačních řešení pro posílení strategického řízení Prahy 13 – Ideathony (výzva č. 117 OPZ).  
 



Naše školy se chystají využít 37. výzvy OP PPR – tato výzva je zacílena na zvýšení kvality a dostupnosti 
infrastruktury ve školách. Ve výzvě bude podporována modernizace zařízení a vybavení na školách v 
návaznosti na MAP/KAP. Školy výzvu využijí a již je na projektových žádostech pracováno. 
 
Rovněž již započaly práce na přípravě nové žádosti na pokračování projektu MAP, a to v rámci výzvy 
č. 47 OP VVV. 
 
Členové výboru doporučili pozvat na příští jednání výboru vedoucího odboru školství, který by podal 
informaci o projektech v oblasti školství. 
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3) Budoucí projektové záměry 
 
Aktuálně finišují práce na akčním plánu, který je součástí vlastního Strategického plánu MČ Praha 13. 
Dopracovávají se jednotlivé karty projektů. Jako zdroje financování se u mnoha akcí vedle rozpočtu 
městské části také zamýšlí dotační programy. Akční plán obsahuje poměrně velké množství 
projektových záměrů. 
 
Jako příklad můžeme zmínit např. tyto, které byly projednávány v rámci příslušné pracovní skupiny: 
 
 
Pořízení územních studií, zapracování do Metropolitního plánu 

Vypsání architektonických soutěží na exponované stavby 

SW aplikace pro správu interních a externích požadavků, závad a nedostatků 

Energeticky efektivní provoz radnice MČ Praha 13 

Chytré školy 

Rozvoj mobilní aplikace MČ Praha 13 

„Dostupné bydlení pro všechny“ 

Revitalizace veřejného prostoru před poliklinikou Lípa 

Revitalizace veřejného prostoru - Sluneční náměstí 

Vybudování nového tržiště u stanice metra Lužiny 

Revitalizace plochy tržiště u stanice metra Luka 

Obnova a modernizace cestní sítě pro pěší ve správě MČ Praha 13 - OŽP 

Rozvoj a údržba cyklotras a stezek na území MČ Praha 13 



Dokončení zelené páteře MČ Praha 13 

Dostavba a údržba Centrálního parku Prahy 13 

Revitalizace vnitrobloku Petržílkova x Nušlova 

Revitalizace vnitrobloku Fingerova 

Rekonstrukce vnitrobloku Chalabalova 

Rekonstrukce dětského hřiště Trávníčkova 

Rekonstrukce dětského hřiště U Jezera 

Evropský týden mobility 
 
 
Pan Šmíd doplnil informace k tvorbě Strategického plánu, včetně zásobníku projektů. 
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4) Různé 
 
V bodu Různé informoval Ing. Stehlík o projektu „Snížení energetické náročnosti MŠ Rosnička, Ke 
Kooh-i-nooru 433“. Blíží se ukončení celé akce, zbývá dokončit úpravy fasády, kde došlo ke zdržení z 
důvodu klimatických podmínek. Následně bude vypracována závěrečná zpráva.  K projektu je také 
ohlášena kontrola na místě od poskytovatele dotace. 
 
Pan předseda poděkoval všem členům za odvedenou práci v letošním roce a popřál hodně úspěchu, 
zdraví a spokojenosti v nadcházejícím roce 2018. 
 
Dále zmínil, že v nejbližší době bude vypracován harmonogram jednání výboru pro první pololetí roku 
2018. 
 
 
 
 
 
 
Podpis předsedy výboru – Ing. Michal Drábek 
 
 
 
Zapsala Jaroslava Prostecká, dne 14. 12. 2017 
 
 


