
  
 
 
 
 

USNESENÍ Z 2. JEDNÁNÍ 
VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 

 
ze dne 25. 2. 2016 

 
Přítomni:  
 
Předseda:  Ing. Michal Drábek  
 
Členové:         Ing. Josef Zobal, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,  
                       Ivana Todlová, Milan Vávra (přítomen od bodu č. 3) 
 
Tajemník:   Ing. Libor Hakl 
 
Omluveni:       Jan Mathy  
 
Host:               JUDr. Kateřina Černá, Bc. Petr Syrový, Bc. Martin Šmíd 
 
 
 
 
 
Program: 
 

1) Projednání zápisu z posledního jednání výboru 
 

2) Projektový záměr přístavby Střediska sociálních služeb Prahy 13 
 

3) Aktuální výzvy a připravované projekty 
 

4) Různé 
 

 

 

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



1) Projednání zápisu z posledního jednání výboru 
 
Nikdo neměl žádné připomínky k zápisu z minulého jednání. 
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2) Projektový záměr přístavby Střediska sociálních služeb Prahy 13 

 
Předkládaný Ideový záměr přístavby Střediska sociálních služeb Prahy 13 se týká dvou 
nově vyhlášených výzev vyhlašovaných Magistrátem hlavního města Prahy. Výzvy jsou 
vyhlášeny v Operačním programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR), Prioritní osa 3: Podpora 
sociálního začleňování a boj proti chudobě, Specifický cíl 3.1: Posílená infrastruktura pro 
integraci, komunitní služby a prevenci. 
 
V současné době proběhly dvě schůzky na téma jak využít výzvy v OP PPR. 
 
Zároveň byl předložen materiál s ideovým záměrem přístavby Střediska sociálních služeb, 
který byl schválen RMČ Prahy 13. 
 
Dle statistických údajů žilo v roce 2015 na území městské části přes 7 500 seniorů straších 
65 let, lze předpokládat, že nárůst počtu seniorů se bude zvyšovat v horizontu 10 let na 
12 500 seniorů. 
Projektový záměr se týká především cílové skupiny seniorů, případně ZP a rozvoje 
sociálních a návazných služeb, popř. bytové politiky. 
 
V současné době také vzniká koncepční materiál „Priority rozvoje sociálních a návazných 
služeb pro občany MČ Prahy 13, jenž předpokládá vznik, tzv. domovinek, které budou 
podporovat seniory a lidi se ZP. Projektový záměr odpovídá připravovanému koncepčnímu 
materiálu. 
 
Záměr předpokládá investici do přístavby ke stávající budově Střediska sociálních služeb 
Prahy 13 v místě basketbalového hřiště, v tuto chvíli se neřeší dispoziční parametry 
přístavby, ale potencionální využití, tzn. vytvoření komunitního bezbariérového centra pro 
seniory a lidi se zdravotním postižením. 
 
Aktuálně byly zveřejněny konkrétní podoby obou relevantních výzev a podle nich bude třeba 
nastavit budoucí podobu projektů. Bude třeba také zvážit případné doplnění zřizovací listiny 
Střediska sociálních služeb.  
 
Projekt předpokládá úzkou spolupráci samosprávy (včetně odpovědných výborů) příslušných 
odborů ÚMČ Praha 13. 
 
Usnesení: 
 
Výbor pro evropské fondy požaduje vytvořit pracovní skupinu, která se bude skládat z 
místostarosty Ing. Pavla Jaroše, předsedy Sociálního výboru, ředitele SSS Prahy 13 a 
pověřených pracovníků odborů OKT, OSP, OMBI, EKO a OS. 
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3) Aktuální výzvy a připravované projekty 
 

Projektový záměr žádosti na integraci cizinců, Společná adresa – Praha 13, byl schválen 
RMČ Prahy 13. Tento projekt probíhá již 7 let, kofinancování projektu činní 10%, celkové 
náklady jsou 1 236 100 Kč a požadovaná dotace je 1 094 100 Kč. Přímé kofinancování MČ 
Praha 13 je 115 000 Kč a dále finanční prostředky 27 000 Kč budou ze strany dalšího 
partnera projektu. 
 
Dále byla MČ Praha 13 oslovena k partnerské spolupráci sdružením SIMI – Sdružení pro 
integraci a migraci. Tato organizace MČ oslovila s tím, že by chtěli být nositelem projektu 
na zařazení tzv. interkulturních pracovníků do veřejné správy. 
 
Pracovníci této organizace by pomáhali cizincům zařadit se do společnosti prostřednictvím 
interkulturní práce s tím, že by je doprovázely např. na jednání na úřad práce, jednotlivé 
odbory ÚMČ (např. vyřízení dokladů) aj. 
 
Žádost je rozdělena do dvou fází, první je podání inovačního záměru. Pokud Ministerstvo 
práce a sociálních věcí tento záměr schválí, bude podána samotná žádost o dotaci. 
Projekt by byl plně hrazen organizací SIMI a tzv. interkulturní pracovník by byl 
zaměstnancem již zmíněné organizace. 
 
 
Usnesení: 
 
Výbor pro evropské fondy se záměrem souhlasí a doporučuje se do projektu zapojit. 
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Dále má městská část po formální stránce schváleny žádosti na výstavbu MŠ Ovčí Hájek a 
na rozvoj MA 21. Nyní budou probíhat věcná hodnocení. 
 
 
JUDr. Kateřina Černá a Výbor pro evropské fondy děkuje Ing. L. Haklovi a Bc. M. Šmídovi za 
urychlené a kvalitní zpracování žádostí. 
 
 
 
OP VVV (výzkum, věda, vzdělávání) 
 
MAP – místní akční plány vzdělávání 
 
18. 2. 2016 proběhlo setkání s řediteli škol – nejen našich, ale i soukromých a bylo jim 
prezentováno, co místní akční plán vzdělávání bude vyžadovat a co přináší. Další setkání 
jsou již naplánována. Ředitelé jsou osloveni, zda mají zájem na této výzvě participovat. 
Na dubnovém jednání Výboru pro EF pan Evžen Mošovský předloží informace, které školy 
se této výzvy zúčastní. 
Nyní se sestavuje rozpočet, který se na tuto výzvu vyčlení. 



 
 
 
 
OP Zaměstnanost 
 
výzva č. 34 
 
Výzva podporuje projekty zavádějící nové nástroje strategického řízení městské části, 
zpracování strategických dokumentů a studií proveditelnosti a dále realizaci specifických 
vzdělávacích programů pro zaměstnance. Nyní se pracuje na rámci projektu, kdy se 
předpokládá s přetlakem žádostí. Proto se zkoumá strategie a to, jaký by měl být 
harmonogram a průběh. 
Ve výzvě č. 34 je zahrnuta např. tvorba strategických dokumentů, systémy kvality (např. 
model excelence) procesní mapy, vzdělávání úředníků. 
V této výzvě bude nutné zaštítění členem samosprávy, a to minimálně u tvorby strategického 
plánu. 
 
 
Aktuální výzvy OP PPR 
 
7., 10., 17. a 18. výzva 
 
Obě první výzvy jsou zaměřeny na posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. 
 
7. výzva – Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe. 
 
10. výzva – Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně 
inkubátorů. 
 
17. a 18. výzva byly zmíněny v bodě č. 2 a týkají se přístavby Střediska sociálních služeb. 
 
 
Na listopadovém výboru byly projednány výzvy Městské granty, oblast kriminality a životního 
prostředí a plán protidrogové prevence. 
Předseda výboru Ing. M. Drábek požaduje, aby na příštím jednání zazněly aktuální 
informace k těmto projektům. 
 
Dále Ing. M. Drábek požaduje informace a zároveň přizvat na další jednání předsedu komise 
pro agendu Praha hlavní město sportu, pana Miloše Drhu, aby výbor informoval, jaké 
projekty komise připravuje a s kým bude tato Radou nově vytvořená komise zaměřená na 
oblast sportu spolupracovat. 
 
 
Dotační titul MV ČR - „bezpečnostní dobrovolník“ 
 
Jedná se o dobrovolníka, který by dohlížel např. na bezpečnost na přechodech, či v parcích 
apod. Okruh těchto dobrovolníků by měl pocházet např. z bývalých vojenských, policejních či 
dalších příslušníků bezpečnostních sborů ČR, vzhledem k tomu, že se jedná o zodpovědné 
a zkušené osoby. MČ Praha 13 vyhodnotí, zda by realizace takového projektu byla přínosná 
a případně využije nové výzvy pro předkládání projektů v této oblasti. 
 
 
 
 



 
 

4) Různé 
 

V bodě různé člen výboru pan M. Vávra informoval o tom, že mluvil s ředitelkou ZŠ Mohylova 
Mgr. Martinou Štychovou ohledně dotačního projektu ozdravné pobyty dětí na škole 
v přírodě v rekreačním objektu MČ Kozel. Na školu v přírodě je přihlášeno pouze 13 dětí ze 
40 a tím může být ohroženo budoucí posuzování využití přiděleného dotačního titulu ze 
strany jeho poskytovatele, což může mít v budoucnu nepochybně vliv na posuzování nových 
žádostí ze strany MČ podaných u SFŽP ČR. Z tohoto důvodu je zapotřebí svolat jednání 
s vedoucím OŠ panem Mošovským, paní zástupkyní starosty RNDr. Marcelou Plesníkovou, 
s předsedou Výboru pro výchovu a vzdělávání a řediteli škol a tuto problematiku s vedením 
školy zodpovědně  projednat. 
 

 

 

Podpis předsedy výboru - Ing. Michal Drábek 

 

 

Zapsala dne 25. 2. 2016: Nikola Peslová 


