
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 3/1 
ze dne  24.1.2019 

ke schválení projektů v rámci 42. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
 
 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o průběhu výběru projektů 42. výzvy k předkládání žádostí o podporu v 
Operačním programu Praha – pól růstu ČR obsaženou v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I .   s c h v a l u j e  

podporu a poskytnutí dotace z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v celkové výši 
3 925 860,00 Kč pro projekt uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení v maximální výši 
podpory včetně spolufinancování a za podmínek uvedených v příloze č. 2 tohoto 
usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 28.1.2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-6955  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 3/1 ze dne 24. 1. 2019  
 

 

Informace o průběhu výběru projektů pro 42. výzvu Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

 

1) Seznam všech projektů, které byly podány ve 42. výzvě k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Praha – pól růstu ČR1 
k 20. 12. 2018: 
 

Registrační číslo Název projektu Žadatel Požadovaná podpora 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001313 Dětská skupina při MŠ Dubeč Mateřská škola, Starodubečská 506, Praha 10 - Dubeč 3 631 836,00 Kč 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001317 Dětská skupina PANORAMA 
Fakultní základní škola Pedf UK a Mateřská škola U 
Studánky, Praha 7, Umělecká 8 

3 925 860,00 Kč 

 
 
2) Seznam projektů, které neprošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí, vč. zdůvodnění: 

Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 42. výzvy OP PPR. 
 

3) Projekty stažené žadatelem:  
Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 42. výzvy OP PPR. 
 

4) Projekty, které úspěšně prošly věcným hodnocením (seřazené dle obdržených bodů):  
Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 42. výzvy OP PPR. U žádostí o podporu podaných ve výzvě č. 42 neprobíhá věcné 
hodnocení. 
 

5) Projekty, které byly vyřazeny ve věcném hodnocení:  
Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 42. výzvy OP PPR. U žádostí o podporu podaných ve výzvě č. 42 neprobíhá věcné 
hodnocení. 
 

6) Projekty nedoporučené k financování na základě provedené kontroly způsobilých výdajů příp. kontroly ex-ante, vč. zdůvodnění: 
Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 42. výzvy OP PPR  
 
 

7) Projekty, které byly schváleny ZHMP usn. č. 39/17 na jednání dne 6. 9. 2018: 
 

                                                           
1 Jedná se o průběžnou výzvu. Žádosti o podporu se hodnotí průběžně. Ukončení příjmu žádostí v této výzvě je 24. 01. 2019. 
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Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel Požadovaná podpora 

1. CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001313 Dětská skupina při MŠ Dubeč Mateřská škola, Starodubečská 506, Praha 10 - Dubeč 3 631 836,00 Kč 

 



 

   

 

 

1 

 

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 3/1 ze dne 24. 1. 2019  
 

Souhrn posouzení žádostí o podporu – projekty doporučené k podpoře 

Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 42 

Žadatel: 
Fakultní základní škola Pedf UK a Mateřská škola U Studánky, 
Praha 7, Umělecká 8 

Právní forma žadatele: 
Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným 
celkem 

Registrační číslo:  CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001317 

Název projektu: Dětská skupina PANORAMA 

Celkové způsobilé výdaje ze 
žádosti: 

3 925 860,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace formou vybudování a provozu dětské 
skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., tedy zařízení péče o děti s kapacitou 12 dětí, s adresou místa 
provozu Maroldovo panorama - Výstaviště 417, Praha 7 - Bubeneč, PSČ 170 00. Dalším cílem projektu 
je zajištění dostatečných kapacit zařízení péče o děti v MČ Praha 7 s cílem umožnit rodičům přístup k 
zaměstnání a kariérní postup a dále také přispět ke sladění jejich pracovního a soukromého života. 

Cílové skupiny:  

Rodiče dětí do 6 let 

Cílovou skupinou jsou rodiče dětí, splňující požadavek vazby na trh práce - jsoucí buď zaměstnaní, 
vykonávající podnikatelskou činnost, vedení na úřadu práce s aktivním vyhledáváním práce či 
studující. Celkem bude z této cílové skupiny podpořeno 12 občanů MČ Praha 7. 

Odborní pracovníci a další pracovníci zařízení péče o děti 

Cílovou skupinou jsou odborní pracovníci zařízení péče o děti - pečující osoby, splňující požadavky 
ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o 
změně souvisejících zákonů. V rámci této cílové skupiny budou podpořeny 2 osoby. 

Partneři projektu: Ne 

Podmínky realizace projektu: 

Podmínky realizace projektu byly vypořádány v rámci kontroly ex ante. 

Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 

3 925 860,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 5 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 

 



OP PPR strana 1 (celkem 2) 

Důvodová zpráva k tisku Z-6955 
 

Dne 6. března 2018 Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 428 schválila vyhlášení čtyřicáté 
druhé výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci specifického cíle 4.3 prioritní osy  
4 „Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti“ Operačního programu Praha – pól růstu 
ČR (OP PPR). Výzva byla vyhlášena dne 7. března 2018 a její alokace činí 21 mil. Kč.  
 
Žádosti o podporu jsou v rámci výzvy č. 42 přijímány průběžně od 9. dubna 2018 do 24. 
ledna 2019. Celkem byly k 20. prosinci 2018 přijaty 2 žádosti o podporu s celkovými 
požadavky ve výši 7,56 mil. Kč.  
 
 celkem 
Počet předložených žádostí o podporu k 20. 12. 2018 2 
Alokace pro 42. výzvu (v mil. Kč) 21 

Celková požadovaná podpora (v mil. Kč) 7,56 
Typ výzvy průběžná 

 
U průběžné výzvy platí, že se u projektů hodnotí pouze splnění určitého nastaveného 
standardu, resp. podmínek, které dopředu stanoví ŘO a projekty se neporovnávají mezi sebou. 
Projekty podané do výzvy č. 42 jsou administrovány v režimu tzv. zjednodušených metod 
vykazování, či tzv. jednotkových nákladů. Žádosti procházejí pouze fází kontroly přijatelnosti 
a formálních náležitostí podle metodiky výběru a hodnocení projektů schválené 
Monitorovacím výborem OP PPR, které dále vyplývají z Operačního manuálu OP PPR 
schváleného Radou hl. m. Prahy usnesením č. 2429 ze dne 13. 10. 2015. Není prováděno 
věcné hodnocení, ani nejsou zapojeny výběrové komise.  
 
U podaných žádostí o podporu byla ihned po podání žádostí zahájena kontrola přijatelnosti 
a kontrola formálních náležitostí, kterou prováděli pracovníci oddělení projektů odboru 
FON MHMP na základě kritérií schválených Monitorovacím výborem OP PPR. Předmětem 
kontroly přijatelnosti bylo ověření, zda projekty uvedené v žádostech o podporu byly v 
souladu s podmínkami výzvy a případně rovněž to, zda byly údaje uvedené v žádostech úplné 
a pravdivé. Předmětem kontroly formálních náležitostí bylo ověření, zda žádosti o podporu 
splňovaly nezbytné administrativní požadavky (např. předložení oprávněnou osobou) a 
základní předpoklady pro provedení kontroly ex-ante (např. doložení všech příloh, soulad 
s popisem způsobilých aktivit, cílových skupin). V této fázi hodnocení nebyla vyřazena žádná 
dosud podaná žádost o podporu. 
 
Věcné hodnocení u žádostí podporu ve výzvě č. 42 neprobíhá. Po kontrole přijatelnosti  
a formálního hodnocení žádosti o podporu postupují do fáze kontroly ex-ante.   
 
V návaznosti na předchozí kroky hodnocení probíhá u všech předložených žádostí o podporu 
ex-ante kontrola prováděná formou administrativního ověření. Cílem ex-ante kontroly je 
ověření způsobilých výdajů a rovněž identifikace těch žádostí, u nichž bude nezbytné na 
základě nesouhlasu ze strany žadatele s navrhovanými úpravami provést kontrolu na místě. 
Při posouzení způsobilosti výdajů je zohledněn soulad s podmínkami výzvy včetně možných 
dalších navržených relevantních úprav ze strany poskytovatele dotace. Závěry ex-ante 
kontroly jsou promítnuty do podmínek pro realizaci projektů (viz příloha č. 2 usnesení). 



OP PPR strana 2 (celkem 2) 

Splnění těchto podmínek pro realizaci projektů je nezbytným předpokladem pro uzavření 
právního aktu s žadatelem.  
 
Na základě hodnocení a výběru projektů je Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy 
doporučen k financování 1 projekt v maximální výši požadované podpory 3,93 mil. Kč. 
Projekt doporučený k financování a podmínky pro realizaci jsou uvedeny v příloze č. 2 
usnesení. 
 

Žádosti o podporu 
Celkem 

Počet žádostí 
(v ks) 

Objem žádostí 
(v mil. Kč) 

vyřazené po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti 0 0 
vyřazené po kontrole věcného hodnocení NR NR 
vyřazené v rámci kontroly ex-ante 0 0 
stažené žadatelem 0 0 
dosud schválené v ZHMP  1 3,63 
doporučené k financování 1 3,93 
náhradní projekty (zařazené do zásobníku) NR NR 

 
Základní souhrnná informace o projednávaném projektu je uvedena v příloze č. 1 důvodové 
zprávy. 
 
Proces výběru projektů je dále řešen Výborem pro evropské fondy Zastupitelstva hl. m. 
Prahy, který projednává informaci o postupu hodnocení a výběru žádostí o podporu 
předložených v 42. výzvě v rámci prioritní osy 4 „Vzdělání a vzdělanost a podpora 
zaměstnanosti“ OP PPR na svém pravidelném zasedání před jednáním Zastupitelstva hl. m. 
Prahy. V rámci svého jednání bere Výbor informaci na vědomí a doporučuje Zastupitelstvu 
hl. m. Prahy schválit podporu pro žádosti podle návrhu a za podmínek uvedených v příloze č. 
2 Usnesení Rady HMP. 
 
Zastupitelstvu hl. m. Prahy je navrhováno, aby schválilo maximální výši podpory z OP PPR 
a podmínky realizace pro projekt uvedený v příloze č. 2 usnesení.  
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1 – Seznam projektů doporučených k financování v rámci 42. výzvy OP PPR 
Příloha č. 2 – Usnesení Rady hl. m. Prahy č. ..  ze dne 22. 1. 2019 
 



Příloha č. 1 Důvodové zprávy k tisku Z-6955 

 

Seznam projektů doporučených k financování v rámci 42. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR, specifický cíl 4.3 vč. 
náhradních projektů 

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel Celkové způsobilé výdaje 
ze žádosti 

Maximální výše 
podpory včetně 
vlastních zdrojů 

příjemce 

Výše 
spolufinancování 

příjemcem 

Počet 
bodů 

Stav projektu 
(doporučen 

k financování/zá
sobník projektů) 

1. CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001317 Dětská skupina 
PANORAMA 

Fakultní základní škola 
Pedf UK a Mateřská škola 
U Studánky, Praha 7, 
Umělecká 8 

3 925 860,00 Kč 3 925 860,00 Kč 5 % NR doporučen k 
financování 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti celkem (v Kč) 3 925 860,00 Kč 

Navrhovaná maximální výše podpory včetně vlastních zdrojů příjemců celkem (v Kč) 3 925 860,00 Kč 
Alokované prostředky pro výzvu (v Kč) 21 000 000,00 Kč 

 

Schválené projekty - maximální výše podpory schválená ZHMP usn. č. 39/17 ze dne 6. 9. 2018 3 631 836,00 Kč 

Rozdíl – zbývající prostředky (v Kč) 13 442 304,00 Kč 

 



Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 16 
ze dne  14.1.2019 

ke schválení projektů v rámci 42. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR 
 

Rada hlavního města Prahy   

I .   b e r e  n a  v ě d o m í  

informaci o průběhu výběru projektů 42. výzvy k předkládání žádostí o podporu v 
Operačním programu Praha – pól růstu ČR obsaženou v příloze č. 1 tohoto usnesení 

I I .   s o u h l a s í  

s podporou a poskytnutím dotace z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v 
celkové výši  3.925.860,00 Kč pro projekt uvedený v příloze č. 2 tohoto usnesení v 
maximální výši podpory včetně spolufinancování a za podmínek uvedených v příloze č. 2 
tohoto usnesení 

I I I .   u k l á d á  

1.  primátorovi hl.m. Prahy 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 24.1.2019 



2.  MHMP - FON MHMP 

1.  uzavřít smlouvu o financování projektu s žadatelem po schválení projektu 
uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení v Zastupitelstvu hl.m. Prahy, a to za 
podmínek uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení 

Termín: 30.4.2019 

2.  provést úpravy rozpočtu projektu uvedeného v příloze č. 2 tohoto usnesení tak, 
aby plně respektovaly pravidla zařazení nákladů do jednotlivých kapitol a 
zároveň limity výdajů pro kapitoly rozpočtu dle Pravidel pro žadatele a příjemce 
Operačního programu Praha - pól růstu ČR 

Termín: 30.4.2019 

3.  snížit v souvislosti s úpravami dle bodu III.2.1. a III.2.2. tohoto usnesení celkovou 
podporu z Operačního programu Praha - pól růstu ČR pro projekt uvedený v 
příloze č. 2 tohoto usnesení 

Termín: 30.4.2019 

4.  uzavírat dodatky ke smlouvě o financování projektu v rámci Operačního 
programu Praha - pól růstu ČR, jejichž potřeba vyvstane v průběhu realizace 
projektu schváleného Zastupitelstvem hl.m. Prahy za podmínek, že nebudou mít 
negativní finanční dopad na rozpočet hl.m. Prahy 

Termín: 31.12.2023 

 

 
MUDr. Zdeněk Hřib v. r. 

primátor hl.m. Prahy 
 
 
 
 
 

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček v. r. 
I. náměstek primátora hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  primátor hl.m. Prahy  
Tisk: R-31933  
Provede: primátor hl.m. Prahy, MHMP - FON MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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