
  
 
 
 

 
USNESENÍ Z 4. JEDNÁNÍ 

VÝBORU PRO EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 
 

ze dne 28. 4. 2016 
 

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

 
 

 
Program : 

 
1) Projednání zápisu z posledního jednání výboru 

 
2) Předložené projektové žádosti 

 
3) Aktuální dotační výzvy 

 
4) Různé 

 
 

 
 

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



 
1) Projednání zápisu z posledního jednání výboru 

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

5-0-0 
 
     Následně vystoupil jako přizvaný host pan Ing. Mareš, vedoucí ekonomického odboru, 
který informoval přítomné o stanovisku EKO k projektovému záměru „Přístavba Střediska 
sociálních služeb Prahy 13“. Ing. Mareš sdělil, že rozpočtový výhled městské části 
s podobnou investicí nepočítá a že MČ Praha 13 ani SSS Prahy 13 nemají potřebné finanční 
prostředky na zajištění potřebné investice a následný provoz nového komunitního centra. 
Potřebné finanční prostředky by proto musely být uvolněny z jiných plánovaných akcí. 
 
Výbor pro evropské fondy bere informaci na vědomí a žádá o následnou informaci 
z příslušné pracovní skupiny pana zástupce starosty Jaroše na příštím jednání výboru dne  
19. 5. 2015. 
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2) Předložené projektové žádosti 

 
Zdravě s Prahou 13 
Jedná se o neinvestiční dotaci hl. m. Prahy, bez spoluúčasti MČ Praha 13. Projekt je 
v souvislosti s realizací MA21. Bude zpracována analýza zdravotního stavu obyvatel MČ 
Praha 13 a následně na základě této analýzy bude nabídnuto zdravotní vyšetření na „Dni 
zdraví“. 
Celkové náklady projektu činí 150 000 Kč. 
 
Rozvoj řízení kvality včetně strategického řízení na Praze 13 
Projekt byl předložen v rámci výzvy č. 34. OPZ. Zahrnuje zavedení modelu kvality EFQM, 
posílení strategického řízení na MČ a vzdělávání zaměstnanců radnice. Našim cílem je 
posunout se do vyššího kvalitativního stupně, vytvořit nový strategický plán a zaměřit se na 
vzdělávání zaměstnanců zejména v těchto uvedených oblastech. 
Projekt je nyní podaný na Ministerstvu práce a sociálních věcí. 
Celkové náklady projektu jsou 3 268 000 Kč a spoluúčast MČ je ve výši 5%. 
 
Snížení energetické náročnosti budovy odloučeného pracoviště MŠ Rosnička,  
Ke Kooh-i-nooru 433, Praha 13 
Žádost byla podána v 19. výzvě OPŽP, kdy bylo důležité stihnout vypracovat energetický 
audit. 
Celkové náklady projektu činí 2 068 000 Kč, dotace je 536 000 Kč (cca 25%) + SFŽP ČR ještě 
přidělí 150 000 Kč na zpracování projektové dokumentace. 
 
Těsně před podáním žádosti je „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 13“ 
zpracovaný do výzvy OP VVV. 



Počítá se s rozpočtem necelé 4 000 000 Kč s 5% kofinancováním ze strany MČ. 
Nyní čekáme na poslední přílohu k podání žádosti. 
 
Dále je připravováno podání žádosti „Veřejně prospěšné práce – úklid veřejné zeleně“ na 
Úřad práce ČR. Nyní s námi spolupracuje 5 pracovníku, u kterých končí podpora na konci 
května 2016, a proto je podávána žádost, aby se na tuto činnost mohlo navázat. 
Náklady ze 100% refunduje Úřad práce ČR. 
 
Výbor pro evropské fondy žádá předsedu komise Rady MČ pana Drhu a pana Bohdana 
Pardubického o předložení podaných a připravovaných návrhů na pořádání sportovních akcí 
na příštím jednání výboru dne 19. 5. 2016. 
 
Výbor pro evropské fondy opětovně žádá odbor školství o dodání informace o projektech, 
které předkládaly školy samostatně a to na příštím jednání výboru dne 19.5.2016. 
 

5-0-0 
 

3) Aktuální dotační výzvy 
 
OP VVV (výzkum, věda, vzdělávání) 
Průběžná výzva MAP – místní akční plány vzdělávání 
Podání projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 13“ proběhne 
29.4.2016 . 
Cílem projektu je zpracovat Místní akční plán vzdělávání pro školský obvod Prahy 13, tj. za 
území MČ Praha 13 a Praha - Řeporyje. Byla zvolena úroveň základní MAP. Projekt bude 
zaměřen na všechna opatření dle výzvy (povinná, doporučená, volitelná). Do projektu se 
zapojí veřejné i soukromé školské subjekty a jejich zřizovatelé. 
 
OP Zaměstnanost výzva č. 62 
Tato výzva je zaměřena na rovnost žen a mužů, která by měla za cíl snížit rozdíly v postavení 
žen a mužů na trhu práce. 
Spolufinancování MČ je 5%. MČ Praha 13 v tomto kole výzvy nemá připravený vhodný 
projektový záměr. 
 
OP PPR 
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. Datum ukončení příjmu žádostí o podporu je 28. 4. 2017. 
Spoluúčast MČ je 10%. Budou hledány možné lokality ve spolupráci s výborem pro dopravu a 
bezpečnost a majetkovým výborem ZMČ. 
 
Výzva č. 17 a 18 
Námětem je přístavba Střediska sociálních služeb Prahy 13 a následný provoz. 
Výbor inicioval zřízení pracovní skupiny, která se touto výzvou již zabývá. 
Zásadní otázkou je financování projektu (vč. jeho následného provozu). K této otázce se 
vyjádřil vedoucí EKO, Ing. J. Mareš, který konstatoval, že o situaci byl informován pan 
starosta a místostarostové a MČ Praha 13 nemá nyní k dispozici volné finanční prostředky. 



Předseda výboru k realizaci projektu doplnil, že případné vyčlenění potřebných finančních 
prostředků na jeho kofinancování je zcela v kompetenci Rady a zastupitelstva městské části a 
nikoli Úřadu MČ. 
 
Výbor informaci EKO bere na vědomí. 
 
Dne 6. 4. 2016 proběhlo první jednání pracovní skupiny jednání, ze kterého vyplynulo, že 
k podání projektové žádosti v aktuální výzvě s červnovým termínem nelze stihnout připravit 
všechny přílohy (zejména územní rozhodnutí). Proto se MČ obrátila na Magistrát hl. m. Prahy 
s dotazem, zda se bude tato výzva opakovat. Výzva opakována bude, a to pravděpodobně 
ještě v letošním roce. Z časového hlediska tedy zůstává možnost projekt pro podání žádosti 
připravit. 
 

5-0-0 
4) Různé 

 
V bodě Různé Ing. M. Drábek požádal Ing. L. Hakla o aktualizaci přehledové tabulky 
s letošními případně pokračujícími dotačními projekty, kterou na příštím jednání výboru 
předloží členům. 
 
 
Termín příštího jednání byl po dohodě s členy výboru upraven na 19. 5. 2016. 
 
 
Podpis předsedy výboru – Ing. Michal Drábek 
 
 
Zapsala Nikola Peslová – asistentka výborů ZMČ Praha 13, dne 28. 4. 2016 


