USNESENÍ Z 6. JEDNÁNÍ
VÝBORU PRO EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13
ze dne 29. 6. 2017

Přítomni:
Předseda:

Ing. Michal Drábek

Místopředseda: Jan Mathy
Členové:

Ing. Josef Zobal, Mgr. Štěpán Hošna, Ivana Todlová

Tajemník:

Ing. Libor Hakl – omluven

Omluveni:

Jan Mathy, Marek Ždánský, Milan Vávra

Host:

Bc. Martin Šmíd, Ing. Markéta Čedíková, Ing. Stehlík

Program:

1) Projednání zápisu z posledního jednání výboru
2) Projekt ve výzvě č. 117 OPZ: „Využití inovačních řešení pro posílení strategického řízení Prahy
13“ (Ideathony)
3) Informace k realizovaným projektům
4) Aktuální dotační výzvy
5) 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) Projekt ve výzvě č. 117 OPZ: „Využití inovačních řešení pro posílení strategického řízení
Prahy 13“ (Ideathony)
M. Šmíd informoval o podaném projektovém záměru „Využití inovačních řešení pro posílení
strategického řízení Prahy 13“. Začátek realizace projektu je naplánován na březen 2018 a
doba trvání projektu je 2 roky. Podstatou projektu je uspořádání 4 Ideathonů s cílem
aktualizace strategického plánu v časovém horizontu vždy po půl roce. Většina vynaložených
nákladů půjde na personální náklady. V projektu je zahrnuto i zpracování strategie Smart
cities pro Prahu 13. Po skončení projektu bude zpracována metodická příručka. V současné
době probíhá hodnocení projektů na MPSV.

3) Informace k realizovaným projektům
Ing. Drábek, Bc. Šmíd, Ing. Čedíková a Ing. Stehlík informovali o uskutečněných
a probíhajících akcích.
-

Den zdraví
Den proběhl 14. 6. 2017 za velkého zájmu občanů, lidé byli spokojení s nabídkou služeb,
jednalo se o velmi úspěšnou akci.

-

Rozvoj řízení kvality včetně strategického řízení na ÚMČ Praha 13
Projekt běží podle naplánovaného harmonogramu; probíhá dotazníková akce tazatelů
zaměřená na přímý kontakt s občany, současně je možno se ankety zúčastnit po internetu.
Dotazníková akce bude ukončena přibližně 30. 6. 2017 června, případně bude prodloužena
do července pro dosažení stanoveného počtu respondentů (1000 lidí). Kromě dotazníkové
akce běží současně i Pocitová mapa, kde mohou občané vyjádřit své připomínky ke
konkrétním místům na Praze 13.
V dotazníku není výrazněji akcentována oblast školství, protože momentálně probíhá Projekt
MAP Praha 13, který je speciálně zaměřen na klíčová témata vzdělávání.

-

Rekonstrukce objektu Ovčí hájek na MŠ
Samotná stavba se blíží k dokončení; plánuje se převzetí; následovat bude její vybavování, tak
aby od 1. 9. 2017 byla zahájena její činnost; aktuálně jsou řešeny dotační transfery z MŠMT a
MHMP. Poskytovatel dotace ji v tuto chvíli neposkytl, 15 000 000 Kč na akci bude schváleno
v září zastupitelstvem Hl. m. Prahy. Na MHMP byla podána žádost o změnu, týkající se
venkovních úprav – výstavba dětského hřiště, v současnosti se čeká na vyhodnocení této
žádosti o změně ze strany MHMP.

-

MAP
Dokončuje se oprava Zprávy o realizace projektu, probíhá příprava na aktualizaci
Strategického rámce. Finální podoba MAPu by měla být schválena zastupitelstvem, které
zasedá během měsíce září 2017. Avšak konec projektu je naplánován na říjen 2017, připadá i
varianta na prodloužení projektu z důvodu potřeby schválení ZMČ.
Na příští jednání Výboru bude pozván vedoucí odboru školství ÚMČ, aby objasnil situaci
kolem schválení kompletního Mapu.

-

Projekty sociálního odboru se aktuálně nemění:
Společná adresa – Praha 13 (Integrace cizinců); dotace 1 236 100 Kč
Podpora plánování sociálních a návazných služeb na MČ Praha 13; dotace 152 000 Kč
Terénní program pro osoby bez přístřeší na území Městské části Praha 13; dotace 300 000 Kč
Mapování přístupnosti a bezbariérovosti objektů na území městské části Praha 13; dotace
51 215 Kč

Tyto projekty aktuálně probíhají dle harmonogramu:
-

Veřejná služba
Jedná se o spolupráci MČ Praha 13 s Úřadem práce ČR na realizaci státní politiky
zaměstnanosti. Veřejnou službou nahradíme současné „Veřejně prospěšné práce“ (VPP),
kterou administrativně mnohem náročnější variantou.

-

MŠ Rosnička
Projekt je schválen k podpoře a projektový manažer OPŽP žádá o informaci, kdy bude projekt
realizován. Je připravena zadávací dokumentace k projektu, jedná se o zakázku malého
rozsahu. Tuto zakázku bude schvalovat RMČ dne 24. 7. 2017, o prázdninách by měla být
provedena výměna oken, předseda výboru projednal na úrovni starosty MČ realizaci
rozpočtového opatření ve prospěch OŠ ve výši 95 000,-Kč na realizaci přípravy projektové
dokumentace, administrace projektu a dalších nezbytných podkladů pro tento záměr.
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4) Aktuální dotační výzvy
-

30. výzva OP PPR
Nastavení této výzvy bohužel neumožní její využití pro budovu radnice. Vyžadována je téměř
nulová spotřeba energií či pasivní standard. Výzva je sice vyhlášena, ale budovu radnice na
dodržení podmínky nulové spotřeby energie předělat bohužel nelze.

-

70. OPŽP
Probíhají přípravné práce (studie) na rozsáhlém projektu rekuperace a fotovoltaiky ve
školských budovách.

-

nová výzva v NP SFŽP č. 7
nově vyhlášená výzva pro oblast životního prostředí, udržitelného rozvoje a MA21, MČ Praha
13 bude vymýšlet vhodný projektový záměr do této výzvy.

-

29. výzva
Inovační poptávka veřejného sektoru – parametry výzvy jsou zajímavé pro MČ PRAHA 13,
text výzvy bude zaslán společně s přílohou zápisu.
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5) Různé
Bude zpracovaná vstupní analýza technické proveditelnosti rekuperace a FVT v objektech ZŠ
a DDM s využitím dotací z OPŽP.
Prodej MŠ stále ještě není vyřešen, je nutno znovu projednat s panem arcibiskupem, dále
nechat vypracovat 3. posudek a vybrat experta akceptovatelného pro obě strany, p. Todlová
přislíbila součinnost při přípravě jednání.
Výstavba a dostavba MŠ – MŠ Mohylová je vhodná k rekonstrukci a nástavbě, což by se
odrazilo ve zvýšení kapacity MŠ na MČ Praha 13. Budeme sledovat vhodné výzvy ze strany
MMR – příslib nového dotačního programu ze strany ministryně v ČT.
Termíny jednání Výboru pro Evropské fondy ZMČ PRAHY 13 pro II. pololetí roku 2017 jsou:
červenec + srpen – nebude výbor zasedat
září
14.9.
říjen
19.10.
listopad 23.11.
prosinec 14.12.
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Příští jednání Výboru pro evropské fondy se uskuteční dne 14.9 2017 z důvodu potřeby
projednání materiálů výboru ještě před konáním zastupitelstva MČ.

Podpis předsedy výboru – Ing. Michal Drábek

Zapsala Jaroslava Prostecká, dne 29.6 2017

