Hlavní město Praha
ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Zastupitelstva hlavního města Prahy
číslo 4/1
ze dne 28.2.2019
ke schválení projektů v rámci 36. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR

Zastupitelstvo hlavního města Prahy
I.

bere na vědomí
informaci o průběhu výběru projektů 36. výzvy k předkládání žádostí o podporu v
Operačním programu Praha – pól růstu ČR obsaženou v příloze č. 1 tohoto usnesení

II.

III.

schvaluje
1.

podporu a poskytnutí dotací z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v celkové
výši 83 882 255,00 Kč pro projekty uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení v
maximální výši podpory včetně spolufinancování a za podmínek uvedených v příloze
č. 2 tohoto usnesení

2.

podporu a poskytnutí dotací z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v celkové
výši 98 096 631,00 Kč pro projekty zařazené do zásobníku náhradních projektů
uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení v maximální výši podpory včetně
spolufinancování a za podmínek uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

ukládá
1. Radě HMP
1. zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení
Termín: 4.3.2019

Předkladatel:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

Rada HMP
Z-7026
Rada HMP
odborům MHMP

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 4/1 ze dne 28. 2. 2019

Informace o průběhu výběru projektů pro 36. výzvu Operačního programu Praha – pól růstu ČR
1) Seznam všech projektů, které byly podány ve 36. výzvě k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Praha – pól růstu ČR1
k 27. 6. 2018:
Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/00006372 Navýšení kapacity MŠ Beehive

Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/00006672 Mateřská škola Hrnčíře

Městská část Praha-Šeberov
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7 014 598,00 Kč
14 782 564,50 Kč
2 525 961,40 Kč

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001299

Rozšíření kapacity a transformace třídy Lvíček

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001300

Navýšení kapacity Mateřské školy Praha - Kolovraty

Městská část Praha-Kolovraty

39 860 518,00 Kč

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001301

Navýšení kapacity MŠ Praha - Slivenec

Městská část Praha-Slivenec

17 693 804,00 Kč

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001302

Vznik nových tříd zařízení Mazánek

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001303

Rekonstrukce budovy mateřské školy Wonderland za
účelem rozšíření kapacity včetně vybavení nových tříd

Mateřská škola Wonderland, s.r.o.

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001304

Přístavba mateřské školy K Lukám, Praha 4 - Libuš

Městská část Praha-Libuš

20 144 006,88 Kč

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001305

Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú.
Malešice, Praha 10

Městská část Praha 10

40 000 000,00 Kč

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001306

Navýšení kapacity Mateřské školy Řeporyje

Městská část Praha-Řeporyje

20 609 500,00 Kč

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001307

Navýšení kapacity Mateřské školy Pampeliška, Praha Lysolaje

Městská část Praha-Lysolaje

37 487 131,00 Kč

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001309

Zvýšení kapacity MŠ náměstí Osvoboditelů

Městská část Praha 16

42 937 627,28 Kč

2) Seznam projektů, které neprošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí, vč. zdůvodnění:
1

Požadovaná podpora

Jedná se o průběžnou výzvu. Žádosti o podporu se hodnotí průběžně. Ukončení příjmu žádostí v této výzvě byl 28. 06. 2018.
Projekty byly schváleny usnesením Zastupitelstva hl. města Prahy číslo 37/15 ze dne 17. 5. 2018.

4 999 080,19 Kč
762 824,00 Kč

Registrační číslo

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001309

Žadatel

Městská část Praha 16

Název projektu

Zvýšení kapacity MŠ náměstí Osvoboditelů

Požadovaná podpora

42 937 627,28 Kč

Zdůvodnění

Překročení maximální výše celkových způsobilých nákladů, která ve výzvě č. 36 činí 40 000 000,00 Kč.

3) Projekty stažené žadatelem:
Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 36. výzvy OP PPR.
4) Projekty, které úspěšně prošly věcným hodnocením (seřazené dle data a času podání projektu):
Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/00006372 Navýšení kapacity MŠ Beehive

Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o.

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/00006672 Mateřská škola Hrnčíře

Městská část Praha-Šeberov

Požadovaná podpora Počet bodů
7 014 598,00 Kč

81,00

14 782 564,50 Kč

76,00

2 525 961,40 Kč

65,75

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001299

Rozšíření kapacity a transformace třídy Lvíček

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001300

Navýšení kapacity Mateřské školy Praha - Kolovraty

Městská část Praha-Kolovraty

39 860 518,00 Kč

81,50

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001301

Navýšení kapacity MŠ Praha - Slivenec

Městská část Praha-Slivenec

17 693 804,00 Kč

82,75

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001302

Vznik nových tříd zařízení Mazánek

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

4 999 080,19 Kč

67,50

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001303

Rekonstrukce budovy mateřské školy Wonderland za
Mateřská škola Wonderland, s.r.o.
účelem rozšíření kapacity včetně vybavení nových tříd

762 824,00 Kč

76,00

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001304

Přístavba mateřské školy K Lukám, Praha 4 - Libuš

20 144 006,88 Kč

76,75

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001305

Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81,
Městská část Praha 10
k.ú. Malešice, Praha 10

40 000 000,00 Kč

81,00

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001306

Navýšení kapacity Mateřské školy Řeporyje

20 609 500,00 Kč

82,50

Městská část Praha-Libuš

Městská část Praha-Řeporyje
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CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001307

Navýšení kapacity Mateřské školy Pampeliška, Praha
- Lysolaje

Městská část Praha-Lysolaje

37 487 131,00 Kč

86,00

5) Projekty, které byly vyřazeny ve věcném hodnocení:
Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 36. výzvy OP PPR.
6) Projekty zařazené do zásobníku náhradních projektů (seřazené dle data a času podání projektu):
Registrační číslo

Název projektu

Žadatel

Požadovaná podpora Počet bodů

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001305

Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81,
Městská část Praha 10
k.ú. Malešice, Praha 10

40 000 000,00 Kč

81,00

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001306

Navýšení kapacity Mateřské školy Řeporyje

Městská část Praha-Řeporyje

20 609 500,00 Kč

82,50

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001307

Navýšení kapacity Mateřské školy Pampeliška, Praha
- Lysolaje

Městská část Praha-Lysolaje

37 487 131,00 Kč

86,00

7) 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 36. výzvy OP PPR.
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Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 4/1 ze dne 28. 2. 2019
Souhrn posouzení žádostí o podporu – projekty doporučené k podpoře
Číslo a název prioritní osy:

4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Číslo výzvy:

36

Žadatel:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Právní forma žadatele:

Veřejná výzkumná instituce

Registrační číslo:

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001299

Název projektu:

Rozšíření kapacity a transformace třídy Lvíček

Celkové způsobilé výdaje ze
žádosti:

2 525 961,40 Kč

Stručný obsah projektu:
Hlavním cílem projektu je umožnit rodičům - především ženám - po skončení rodičovské dovolené
návrat do zaměstnání příp. zkrácení rodičovské dovolené a zajištění souladu mezi pracovním a
soukromým životem rodičů, zaměstnanců AV ČR. Prostřednictvím dětské skupiny Lvíček bude
zajištěna kvalifikovaná péče o děti ve věku 2 až 6 let a zaměstnanci, zejména výzkumní a vědečtí
pracovníci, se tak budou moci věnovat svému oboru. Jedná se o vysoce kvalifikované pracovníky, pro
něž delší setrvání mimo obor má velice komplikující, nezřídka z hlediska dalšího profesního růstu
fatální důsledky. Vývoj ve vědeckých disciplínách postupuje velmi rychle a vyžaduje trvalý kontakt s
aktuálním vývojem oboru. V konečném důsledku tak posílí i konkurenceschopnost české vědy jako
takové. Cílem projektu je tak umožnit rychlý návrat do práce pro mladé badatele i další vysoce
kvalifikované pracovníky ve vědě a výzkumu. Při návratu na pracovní trh napomůže realizace projektu
také k odstranění diskriminace na trhu práce na základě pohlaví, protože se jedná převážně o
vědkyně-matky. Jako vedlejší efekt projektu tak budou vytvořeny podmínky pro jejich další odborný a
profesní růst.
Projekt využije stávajících prostor, jimiž žadatel disponuje a rekonstruuje je do podoby vhodné pro
dětskou skupinu. Vzhledem k stávajícímu charakteru těchto prostor a požadavkům na prostory pro
dětské skupiny byla projektová příprava náročná, toto řešení je samo o sobě inovativní.
Dále se vytvoří nabídka umístění předškolních dětí - a to i mladších tří let - pro akademické pracovníky,
vhodná jak po obsahové, tak i po finanční stránce. Zařízení je navíc prakticky v docházkové
vzdálenosti pro zaměstnané rodiče, což jim mimořádně usnadní život jak pracovní, tak i osobní.
Lokalizace Dětské skupiny Lvíček do blízkosti pracoviště může vytvořit vhodný prostor pro žádoucí
zapojení rodin těchto dětí do výchovného procesu dětské skupiny - např. formou volného a hravého
povídání s dětmi o různých profesích, o významu hledání a nalézání odpovědí na různé otázky, o
zkoumání věcí kolem nás a jejich užitečnosti pro každodenní život.
Kvalifikovaná a kvalitní péče o děti umožněná zaměstnavatelem posílí vazby mezi zaměstnavatelem a
zaměstnanci a zvýší personální stabilitu vědeckého pracoviště. Menší dětský kolektiv umožní dětem
bezproblémovou socializaci a rodičům zajistí výhody s ohledem na nižší nemocnost dětí a zlepšení
kontaktů při jejich výchově.
Projekt je zaměřen na investiční část, tedy rekonstrukci prostor, v nichž bude dětská skupina
provozována, jakož i nákup vybavení. Samotný provoz dětské skupiny spadá již do fáze udržitelnosti
projektu a není předmětem předkládané projektové žádosti.
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 2. 2019
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2019
Cílové skupiny:
Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Cílovou skupinu představují děti zaměstnanců Akademie věd ČR, především výzkumných pracovníků.
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Rodiče
Cílovou skupinou jsou zejména mladí zaměstnanci ústavů AV ČR, kteří se snaží skloubit svůj pracovní
- akademický život s rodinným životem. Cílovou skupinou jsou tedy zaměstnanci pracovišť AV ČR,
pracující v Praze - rodiče dětí předškolního věku, kteří se po rodičovské dovolené chtějí vrátit do
zaměstnání nebo jsou těsně po návratu z rodičovské dovolené a složitě řeší zabezpečení péče o děti.
Jedná se o vysoce kvalifikované, převážně vědecké pracovníky, pro které je životně důležité udržet si
kontakt s oborem. Tito rodiče stojí téměř před neřešitelným úkolem, jak zajistit péči o dítě v době
výkonu práce, protože vhodná předškolní zařízení jsou přeplněná a nemohou vyhovět všem žádostem
o umístění dětí. Rodiče dětí ve věku od dvou let, zejména matky, které o děti pečují, jsou připraveny na
návrat do oboru, pracoviště AV ČR s jejich pracovním zapojením počítá. Finanční situace neumožňuje
těmto rodinám umístit své děti do alternativních soukromých zařízení, rodinní příslušníci jsou většinou
zaměstnáni a kvalitní obdobné služby jsou rovněž finančně velmi náročné.
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:

2 272 552,00 Kč

Výše spolufinancování příjemcem:

10 %

Počet bodů ve věcném hodnocení:

65,75

Číslo a název prioritní osy:

4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Číslo výzvy:

36

Žadatel:

Městská část Praha-Kolovraty

Právní forma žadatele:

Městská část hlavního města Prahy

Registrační číslo:

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001300

Název projektu:

Navýšení kapacity Mateřské školy Praha - Kolovraty

Celkové způsobilé výdaje ze
žádosti:

39 860 518,00 Kč

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je navýšení kapacity počtu míst v předškolním, cenově dostupném zařízení péče o děti
do zahájení povinné školní docházky, vytvoření potenciálu pro vyšší zaměstnanost rodičů s malými
dětmi a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání.
Projekt řeší stavbu detašovaného pracoviště stávající MŠ. Navýšení kapacity MŠ se docílí výstavbou 2
spojených pavilonů s herními místnostmi a kompletním zázemím pro 84 dětí ve 3 třídách, z toho 1 třída
pro děti do 3 let (13 dětí) a 2 třídy pro děti starší 3 let. Po realizaci projektu bude celková kapacita MŠ 9
tříd a 252 dětí.
Stavba se provede jako 2 spojené pavilony s plochými střechami a shodnými vnitřními dispozicemi.
Optimálně využívá pozemek a nabízí možnost přístavby ještě 1 třídy jako nástavbu na nižším z
pavilonů.
Cílem je vybudovat nové pavilony MŠ, ve kterých budou denní místnosti sloužící jako herna, jídelna i
lehárna, šatny, sociální zázemí dětí i personálu, výdejny jídel, kabinety, sklady a technické zázemí.
Součástí projektu jsou i terénní úpravy pozemku včetně zpevněných ploch, úprava zahrady, oplocení
areálu a zřízení parkovacích stání.
Cílem bylo využít pozemek, který má žadatel k dispozici, a proto byl projekt připravován dlouhodobě.
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Efektivně využívá možnosti pozemku pro stavbu, ale i infrastrukturu, personální zajištění a zaběhnuté
služby stávající MŠ tak, aby byla zvolená varianta optimální. Potřeba nových míst v předškolním
zařízení je velmi akutní, a proto žadatel zajistil veškeré potřebné činnosti, aby mohl být projekt, co
nejdříve realizován.
Hlavní změnou v důsledku realizace projektu je zvýšení kapacity MŠ tak, aby byla uspokojena potřeba
rodičů a zákonných zástupců po umístění dětí v cenově dostupném předškolním zařízení. MŠ je v
současnosti 100% vytížená a nemůže přijímat další děti.
Kapacita MŠ bude navýšena o tři třídy po 28 dětech (celkem 84 dětí, 1 třída pro děti mladší 3 let), tzn.,
že celková kapacita MŠ bude 9 tříd a 252 dětí. Bude tak odstraněn nedostatek míst pro umístění dětí z
MČ Praha - Kolovraty v MŠ.
Projekt je v souladu s cíli programu OPPPR, ÚP a rozvojovými dokumenty (vč. MAP). Naplňuje
horizontální a další stanovená kritéria. Nevykazuje vnitřní ani vnější faktory, které by jeho
realizovatelnost a udržitelnost ohrožovaly. Projekt nezakládá veřejnou podporu. Je koncipován jako
veřejně prospěšný, dlouhodobý, neziskový a nebude generovat příjmy v žádné fázi. Má vhodně
sestavený realizační tým s potřebnými zkušenostmi a zajištěno dostatečné finanční krytí. Projekt je ve
veřejném zájmu a ze všech posuzovaných hledisek proveditelný a realizovatelný v odpovídající kvalitě i
čase, dlouhodobě finančně i provozně udržitelný.
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 4. 2019
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 12. 2020
Cílové skupiny:
Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Cílovou skupinou jsou děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami žijící v městské části Praha - Kolovraty. Projekt má přínos pro 84 dětí, které budou moci
nově navštěvovat MŠ Praha - Kolovraty.
Rodiče
Rodiče, respektive zákonní zástupci dětí žijící v městské části Praha - Kolovraty. Projekt má přínos pro
84 rodičů dětí, které budou moci nově navštěvovat MŠ Praha - Kolovraty.
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:

38 815 638,00 Kč

Výše spolufinancování příjemcem:

10 %

Počet bodů ve věcném hodnocení:

81,50

Číslo a název prioritní osy:

4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Číslo výzvy:

36

Žadatel:

Městská část Praha-Slivenec

Právní forma žadatele:

Městská část hlavního města Prahy

Registrační číslo:

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001301

Název projektu:

Navýšení kapacity MŠ Praha - Slivenec

Celkové způsobilé výdaje ze

17 693 804,00 Kč
3

žádosti:
Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je řešit nedostatečnou kapacitu zařízení péče o předškolní děti (primárně ve věku od 2
do 6 let) na území hl. m. Prahy, konkrétně na území MČ Prahy Slivenec, a umožnit tak jejich rodičům
včasný návrat na trh práce a zároveň zajistit těmto dětem podmínky pro plnohodnotné předškolní
vzdělávání.
Konkrétní formou realizace je pak navýšení kapacity MŠ Praha - Slivenec formou výstavby nového
detašovaného pavilonu v ulici Frančíkova. V rámci projektu tak bude vybudován pavilon obsahující 2
nové třídy pro celkem 40 dětí. Pavilon nebude vybaven vlastním kuchyňským provozem, ale
přípravnou a výdejnou jídel. Jídla budou připravována ve školní jídelně ZŠ a MŠ Praha Slivenec.
Součástí projektu jsou i úpravy pozemku u pavilonu, který bude sloužit jako školní hřiště. Dále bude
pavilon vybaven potřebným zařízením a vybavením, zejm. se jedná o nábytek pro děti a obslužný
personál. Přístup do přízemí je koncipován jako bezbariérový pro děti s dočasně sníženou schopností
pohybu.
Navržené technické řešení se nijak nedotýká běžného provozu jediné veřejné MŠ na území MČ Praha
Slivenec. Z pohledu žadatele a cílové skupiny není přijatelná varianta, kdy by z důvodu navýšení
kapacit MŠ byla část kapacit MŠ mimo provoz. Zvolené řešení toto plně respektuje, protože k realizaci
dojde na nezastavěném pozemku parc. č.340/1,v ulici Frančíkova.
Hlavní inovativnost řešení spočívá v technickém řešení, které má tyto hlavní výhody:
1. rychlost výstavby - jedná se o montovanou konstrukci, která minimalizuje délku prací v místě stavby
- montážní práce na místě realizace by tak měly trvat méně než 2 měsíce.
2. životnost - technické řešení budovy pavilonu má fyzickou životnost nejméně 60 let.
3. nízký environmentální dopad - Objekt je z hlediska energetické náročnosti klasifikován jako budova
úsporná - C. K vytápění bude použito tepelné čerpadlo.
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 2. 2018
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2019
Cílové skupiny:
Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Cílovou skupinou projektu jsou dětí ve věku 2-6 let, kterým bude v MŠ poskytováno předškolní
vzdělávání. Jedna ze tříd bude uzpůsobena pro děti mladší 3 let.
Rodiče
Primární cílovou skupinou jsou vzhledem ke kritériím pro přijetí dětí do MŠ občané MČ Praha Slivenec.
Nicméně nelze vyloučit ani fakt, že cílovou skupinu budou tvořit i osoby, jejichž rodiče na území MČ
Praha Slivenec pracují, a více jim vyhovuje, pokud mohou své děti umístit do MŠ zde a nikoliv v místě
svého bydliště.
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:

17 693 804,00 Kč

Výše spolufinancování
příjemcem:

10 %

Počet bodů ve věcném
hodnocení:

82,75
4

Číslo a název prioritní osy:

4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Číslo výzvy:

36

Žadatel:

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

Právní forma žadatele:

Veřejná výzkumná instituce

Registrační číslo:

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001302

Název projektu:

Vznik nových tříd zařízení Mazánek

Celkové způsobilé výdaje ze
žádosti:

4 999 080,19 Kč

Stručný obsah projektu:
Projekt využije momentálně nevyužívaných prostor, jimiž disponuje jiný ústav Akademie věd a které
bude mít dlouhodobě pronajaty za tímto účelem a zrekonstruuje je do podoby vhodné pro dětské
skupiny. Vzhledem k stávajícímu charakteru těchto prostor a požadavkům na prostory pro dětské
skupiny byla projektová příprava náročná, toto řešení je samo o sobě inovativní.
Projekt řeší problematiku zajištění péče o děti zaměstnanců Akademie věd ČR, pracujících na
ústavech v blízkosti zařízení péče o děti Mazánek.
Zaměstnanci ústavů Akademie věd stále řeší, jak skloubit svoji profesní dráhu s rodinným životem,
protože opustit obor na déle než rok je pro vědeckého pracovníka téměř nemožné. Mnohdy se jedná o
skloubení doktorandského studia a péči o batole, které kolem druhého roku života už vyžaduje větší
pozornost rodiče než dříve. Mnoho rodičů hledá zařízení v okolí svých ústavů, kde by bylo o děti v
době jejich bádání adekvátně postaráno. Nabídka těchto zařízení je však stále nedostačující, případně
pro mladé vědecké pracovníky finančně nedostupná. Projekt tedy řeší problém péče o děti
zaměstnanců Akademie věd, což umožní těmto včasný návrat do práce a sladění rodinného a
pracovního života.
Dalším problémem je právě péče o děti mladší tří let, kdy se předpokládá, že 6 ze 16 nově vytvořených
míst bude určeno právě pro tyto malé děti.
Díky projektu se rozšíří nabídka míst v zařízeních pro péči o předškolní děti pro pracovníky Akademie
věd ČR, zejména tedy vědce a výzkumné pracovníky, ale i další vysoce kvalifikované osoby. Tato
možnost jim pomůže ke sladění rodinného a pracovního života, k včasnému návratu do práce, tedy do
oboru. Součástí rozšířené nabídky budou především místa pro děti mladší tří let. Logicky toto upevní i
vazby mezi pracovníkem a zaměstnavatelem, z celospolečenského pohledu bude významně
redukována možnost škody, která by nastala v případě, kdy takovýto pracovník opustí svůj obor.
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 11. 2018
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2019
Cílové skupiny:
Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Cílovou skupinu představují děti zaměstnanců Akademie věd ČR, především výzkumných pracovníků.
Rodiče
Cílovou skupinou jsou zejména zaměstnanci ústavů AV ČR, kteří se snaží skloubit svůj pracovní akademický život s rodinným životem. Cílovou skupinou jsou tedy zaměstnanci pracovišť AV ČR,
pracující v Praze - rodiče dětí předškolního věku, kteří se po rodičovské dovolené chtějí vrátit do
zaměstnání nebo jsou těsně po návratu z rodičovské dovolené a složitě řeší zabezpečení péče o děti.
Jedná se o vysoce kvalifikované, převážně vědecké pracovníky, pro které je životně důležité udržet si
kontakt s oborem. Tito rodiče stojí téměř před neřešitelným úkolem, jak zajistit péči o dítě v době
výkonu práce, protože vhodná předškolní zařízení jsou přeplněná a nemohou vyhovět všem žádostem
o umístění dětí. Rodiče dětí ve věku od dvou let, zejména matky, které o děti pečují, jsou připraveny na
návrat do oboru, pracoviště AV ČR s jejich pracovním zapojením počítá. Finanční situace neumožňuje
5

těmto rodinám umístit své děti do alternativních soukromých zařízení, rodinní příslušníci jsou většinou
zaměstnáni a kvalitní obdobné služby jsou rovněž finančně velmi náročné.
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:

4 742 199,00 Kč

Výše spolufinancování příjemcem:

10 %

Počet bodů ve věcném hodnocení:

67,50

Číslo a název prioritní osy:

4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Číslo výzvy:

36

Žadatel:

Mateřská škola Wonderland, s.r.o.

Právní forma žadatele:

Společnost s ručením omezeným

Registrační číslo:

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001303

Název projektu:

Rekonstrukce budovy mateřské školy Wonderland za účelem
rozšíření kapacity včetně vybavení nových tříd

Celkové způsobilé výdaje ze
žádosti:

762 824,00 Kč

Stručný obsah projektu:
Pobočka mateřské školy Wonderland Háje má v současnosti povolenou kapacitu 20 žáků. Tato
kapacita je plně naplněna, což svědčí o zájmu rodičů o umístění dětí právě do naší školky.
Nedostatečnou kapacitu pobočky řešíme nabídkou umístění dítěte do jiné pobočky našich školek, ale
jsme si vědomi, že toto není ideální řešení, neboť jsou tím rodiče takto přesunutých dětí logisticky
značně znevýhodněni.
Katastrální oblast Háje je demograficky jedna z nejobsazenějších částí Prahy. V lokalitě, ve které se
naše školka nachází je záměrem podpořit rodinný život, o čemž svědčí rozložení dalších zařízení v
blízkém okolí: základní škola, park, několik dětských hřišť, cukrárna, sportoviště, lesopark atd. Česká
třída byla otevřena se záměrem podpořit rodiče, jejichž děti se nedostali do státních mateřských škol a
nabídnout jim tak možnost umístění dítěte za přijatelnou cenu. Proto je obsazenost naší české třídy
stále maximální. Pro pedagogy, kteří se řídí rámcovým vzdělávacím programem, je velmi
problematické učit děti dvouleté společně v jedné třídě s dětmi pětiletými či šestiletými.
Hlavním cílem projektu je řešení nedostatečné kapacity MŠ Wonderland s.r.o., pobočky Háje, s
ohledem na vysoký zájem rodičů o umístění dětí právě v této pobočce. Dílčí cíle/výsledky projektu jsou
zefektivnění výuky, nevyloučení specifických skupin, zkvalitnění naplňování ŠVP, zvýšení žádanosti
MŠ jako poskytovatele kvalitního předškolního vzdělávání.
Kapacity mateřské školy bude zvýšena o dvacet dětí. Navýšením kapacity získáme dvě učebny celkem
pro 20 dětí. Plánem je jednu učebnu vyhradit pro děti nejmladší, tj. ve věku 2 - 3 let. Tato učebna však
velmi dobře poslouží také jako prostor k setkávání s rodiči, vedení vzdělávacích seminářů, výukových
programů apod. Posílení komunity s rodiči je pro nás zásadní. Pro samostatnou třídu nejmenších dětí
bude učebna využívána plně - bude v ní celotýdenní provoz rozvržený do celého dne, tj. bude otevřena
každý den v týdnu od pondělí do pátku od 8 hodin ráno do 17 hodin večer.
Druhá učebna bude využívána zejména pro samostatnou výuku předškoláků, kteří potřebují prostor a
klid na koncentrované učení. V odpoledních hodinách bude tato učebna využívána v rámci poledního
klidu na odpočinek dětí. Pedagogové tak budou moci program pro děti vhodně rozdělit vzhledem k
jejich věku. Zároveň bude moci být uspokojena poptávka rodičů po umístění děti v MŠ Wonderland.
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Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 2. 2018
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 5. 2019
Cílové skupiny:
Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Cílovou skupinou s přímým vlivem projektu představují žáci mateřské školy, tedy žáci ve věku od dvou
do pěti let, které MŠ Wonderland navštěvují, a které tak budou zařízení s navýšenou kapacitou
využívat. Z kvantitativního hlediska je možné tuto cílovou skupinu vymezit počtem dětí pobočky Háje
po navýšení kapacity, tedy 40.
Rodiče
Rodiče, resp. zákonní zástupci dětí a žáků představují vedle žáků druhou hlavní cílovou skupinu
projektu. Představují totiž klíčové osoby, které budou díky rozšíření kapacity MŠ Wonderland moci jít
do práce. Z kvantitativního hlediska je možné cílovou skupinu vymezit počtem rodičů, kteří budou nově
moci jít dříve do práce tj. 20.
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:

579 805,00 Kč

Výše spolufinancování příjemcem:

10 %

Počet bodů ve věcném hodnocení:

76,00

Číslo a název prioritní osy:

4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Číslo výzvy:

36

Žadatel:

Městská část Praha-Libuš

Právní forma žadatele:

Městská část hlavního města Prahy

Registrační číslo:

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001304

Název projektu:

Přístavba mateřské školy K Lukám, Praha 4 - Libuš

Celkové způsobilé výdaje ze
žádosti:

20 144 006,88 Kč

Stručný obsah projektu:
Na území městské části Praha-Libuš dochází v posledních 15ti letech k velkému nárůstu bytové
výstavby a současně i počtu obyvatel. Důvodem tohoto vývoje je dobrá dostupnost do centra Prahy,
vybavenost MHD, dostatek vhodných lokalit pro trávení volného času, hustá síť mateřských a
základních škol, relativně nižší cena nemovitostí v MČ než v jiných částech Prahy a z poslední doby i
prodej sídliště Písnice v roce 2017. V posledních 10ti letech bylo postaveno více než 600 nových bytů.
V současné době mají zástupci MČ Praha-Libuš informaci o dalších developerských projektech, ve
kterých by mělo vzniknout v součtu až 2 000 nových bytových jednotek do roku 2029.
Cílem projektu je navýšit kapacitu pro umisťování dětí předškolního věku do předškolních zařízení, a
tím rozšířit potenciál zaměstnanosti rodičů s dětmi předškolního věku. Předmětem projektu je přístavba
nového pavilonu pro dvě třídy ve stávajícím areálu Mateřské školy K Lukám a rozšíření její kapacity o
jednu třídu pro celkem 48 dětí předškolního věku. V novém pavilonu nebude samostatná kuchyň,

protože je ve stávajícím pavilonu MŠ a má dostatečnou kapacitu i pro rozšířenou kapacitu MŠ. Jídlo z
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ní bude dodáváno v termoboxech a připravováno k podávání ve výdejně jídel.
Projekt lze obecně rozdělit na 3 části/fáze projektu. Jde o fázi předinvestiční (konzultace projektového
záměru s vedením MŠ, výběrové řízení na dodavatele služeb a dodávku stavby v případě získání
dotace a podpis smlouvy s vítěznou firmou, v rámci dodávky této firmy v I. etapě (dle smlouvy) její
práce - zpracování projektové dokumentace, rozpočtu stavby a zajištění inženýringu, sestavení
rozpočtu na vybavení školky od různých dodavatelů, výběrové řízení na zpracovatele kompletní
projektové žádosti vč. studie proveditelnosti, dále výběrová řízení na dodavatele sadových úprav a
dodávku herních prvků a vybavení). Do fáze investiční pak řadíme samotnou realizace zakázky – tedy
stavební práce jako II. Fáze (dle smlouvy) realizace na základě podepsané smlouvy, dodávky
sadových úprav a herních prvků a vybavení, dále výběr a dodávky drobného vybavení. Do provozní
fáze pak řadíme konkrétní využití nového pavilonu MŠ a všech dalších projektem dotčených součástí

areálu školy, tj. především školní zahrady.
Cílové skupiny:
Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Tuto cílovou skupinou tvoří děti předškolního věku od 3, respektive 2 let, do 7 let věku. Bude se jednat
zejména o osoby s trvalým pobytem na území MČ Praha-Libuš, případně o cizince s povolením k
pobytu, a to napříč sociálními skupinami. V rámci této cílové skupiny mohou být podpořeny i děti se
speciálními vzdělávacími potřebami, např. děti vzdělávající se v odlišném než mateřském jazyce.
Rodiče
Podpořenou cílovou skupinou budou rodiče, případně jiní zákonní zástupci, dětí předškolního věku.
Bude se jednat zejména o mladé rodiny, v produktivním věku, s trvalým pobytem na území MČ PrahaLibuš, respektive o cizince s povolením k pobytu, a to napříč příjmovými i vzdělanostními skupinami.
Realizací projektu dojde k usnadnění návratu této cílové skupiny na trh práce, lepšímu sladění
osobního a pracovního života a zlepšení ekonomické situace rodin.
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:

19 778 257,00 Kč

Výše spolufinancování příjemcem:

10 %

Počet bodů ve věcném hodnocení:

76,75
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Příloha č. 3 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 4/1 ze dne 28. 2. 2019
Projekty zařazené do zásobníku náhradních projektů
Číslo a název prioritní osy:

4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Číslo výzvy:

36

Žadatel:

Městská část Praha 10

Právní forma žadatele:

Městská část hlavního města Prahy

Registrační číslo:

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001305

Název projektu:

Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú.
Malešice, Praha 10

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti:

40 000 000,00 Kč

Stručný obsah projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšit nedostatečnou kapacitu v oblasti předškolního vzdělávání na území
Městské části Praha 10. Tohoto cíle bude dosaženo výstavbou budovy mateřské školy se čtyřmi třídami
po 28 dětech o celkové kapacitě 112 dětí v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81. Mateřská škola vznikne
jako detašované pracoviště Mateřské školy, Praha 10, Hřibská 1/2102, IČO: 48132489, Red IZO:
600040674.
Dílčím cílem je vytvoření nových pracovních míst v oblasti školství, kdy realizací projektu bude vytvořeno
13 nových pracovních míst. Stanovených cílů bude dosaženo prostřednictvím naplnění projektových
indikátorů. Jejich ověření bude možné prostřednictvím záznamů ve stavebním deníku a evidencí MŠ.
Díky realizaci projektu dojde k výraznému zlepšení celkové situace institucionální péče o děti ve věku
předškolní docházky v Městské části a celkovému zlepšení kvality života obyvatel. Navýšení kapacit v
oblasti předškolní výchovy umožní více rodičům na území Městské části umístit své děti do systému
předškolního vzdělávání, a to i dětí ve věku od 2 let, které nebylo ve školách zřizovaných MČ Praha 10 z
kapacitních důvodů možné. Tím dojde také k usnadnění jejich vstupu na trh práce.
Stavební práce budou realizovány v souladu s dokumentací pro stavební povolení "Novostavba MŠ v
areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice - Praha 10" zpracovanou společností D-PLUS,
projektová a inženýrská a.s., se sídlem Sokolovská 16/45, Praha 8 - Karlín, která je samostatnou přílohou
žádosti o dotaci. Projektová dokumentace popisuje výstavbu objektu včetně souvisejících stavebních
objektů. Rozpočet projektu je samostatnou přílohou žádosti o podporu. Investorem a předkladatelem
projektu je Městská část Praha 10.
Po realizaci projektu bude objekt mateřské školy kompletně bezbariérově přístupný v souladu s vyhláškou
č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb pro
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Hlavní vstup je řešen bezbariérově, do 2.NP je výtah
s úpravou pro imobilní osoby a v přízemí je řešeno WC pro imobilní.
Skutečné datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 6. 2018
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 10. 2019
Cílové skupiny:
Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
V polovině roku 2016 mělo na území MČ Praha 10 hlášeno trvalé bydliště 3 307 dětí ve věku 3 - 5 let.
Počet narozených se v posledních cca 10 letech pohybuje okolo 1 200 dětí ročně. Na 1 matku žijící na
území MČ Praha 10 připadá v průměru 1,50 narozených dětí (průměr za poslední 3 roky), což je mírně
vyšší hodnota ve srovnání s hl. m. Prahou. Podle Demografické studie z roku 2017 zpracované
společností Výzkumy Soukup se počet dětí do dvou let věku podle střední varianty bude pohybovat okolo
3,5 tis. Dle střední varianty se počet dvouletých dětí bude v příštích 7 letech pohybovat okolo 1 200. Poté
lze očekávat mírný pokles až na cca 1 100 v roce 2031. Počet tří až pětiletých dětí by se dle střední
varianty měl v roce 2020 pohybovat kolem 3 600 dětí této věkové kategorie.
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Přijímání dětí do MŠ zřizovaných Městskou částí se řídí zákonem 561/2004 Sb., § 34, odst. 3 - Zákon o
předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a dalšími
prováděcími předpisy. Je zde zaručen rovný přístup bez jakékoliv diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti,
pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a
zdravotního stavu nebo jiného postavení občana.
Z realizace projektu bude mít prospěch celkem 187 dětí, které budou moci za dobu udržitelnosti
navštěvovat nově vybudovaná místa v mateřské škole v MČ Praha 10.
Rodiče
Rodiče dětí z cílové skupiny projektu jsou primárně obyvatelé řešeného území. Dle počtu obyvatel k 31.
12. 2016 je Městská část Praha 10 se svými 109 336 obyvateli druhou nejlidnatější městkou částí hl. m.
Prahy. V porovnání s jinými částmi Prahy je patrné, že MČ Praha 10 představuje stabilizované území, kde
počet obyvatel je víceméně stabilní. Situace je tak podobná sousedním SO Praha 4 či SO Praha 3, tedy
částem v širším centru Prahy.
Díky realizaci projektu dojde k výraznému zlepšení celkové situace institucionální péče o děti ve věku
předškolní docházky v Městské části a celkovému zlepšení kvality života obyvatel. Navýšení kapacit v
oblasti předškolní výchovy umožní více rodičům na území Městské části umístit své děti do systému
předškolního vzdělávání, a to i dětí ve věku od 2 let, které nebylo ve školách zřizovaných MČ Praha 10 z
kapacitních důvodů možné.
Partneři projektu:

NE

Podmínky realizace projektu:
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole exante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na místě.
Doporučení projektu k podpoře:

ANO

Maximální výše podpory včetně
vlastních zdrojů příjemce:

40 000 000,00 Kč

Výše spolufinancování příjemcem:

10 %

Počet bodů ve věcném hodnocení:

81,00 (náhradní projekt)

Číslo a název prioritní osy:

4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Číslo výzvy:

36

Žadatel:

Městská část Praha-Řeporyje

Právní forma žadatele:

Městská část hlavního města Prahy

Registrační číslo:

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001306

Název projektu:

Navýšení kapacity Mateřské školy Řeporyje

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti:

20 609 500,00 Kč

Stručný obsah projektu:
Cílem projektu je navýšení kapacity počtu míst v předškolním, cenově dostupném zařízení péče o děti do
zahájení povinné školní docházky, vytvoření potenciálu pro vyšší zaměstnanost rodičů s malými dětmi a
zajištění rovného přístupu ke vzdělávání.
Projekt řeší přístavbu objektu stávající MŠ. Navýšení kapacity MŠ se docílí výstavbou nového pavilonu s
herními místnostmi a kompletním zázemím pro 50 dětí starších 3 let ve 2 třídách. Po realizaci projektu
bude celková kapacita MŠ 7 tříd a 185 dětí. Stavba bude provedena jako další pavilon přistavěný ke
stávajícímu objektu školy. Optimálně využívá pozemek a zapadá do koncepce stávajícího objektu školy.
2

Cílem je vybudovat nový objekt MŠ, ve kterém budou denní místnosti sloužící jako herna, jídelna i
lehárna, šatny, sociální zázemí dětí i personálu, sklady a technické zázemí. Součástí projektu jsou i
terénní úpravy pozemku dotčeného výstavbou včetně zpevněných ploch.
Cílem bylo efektivně využít areál stávající MŠ, který má žadatel k dispozici, a proto byl projekt
připravován dlouhodobě. Optimálně využívá možnosti pozemku pro stavbu, ale i infrastrukturu, personální
zajištění a fungující služby stávající MŠ tak, aby byla zvolená varianta provozně i ekonomicky
nejvýhodnější. Potřeba nových míst v předškolním zařízení je velmi akutní, a proto žadatel zajistil veškeré
potřebné činnosti, aby mohl být projekt, co nejdříve realizován.
Hlavní změnou v důsledku realizace projektu je zvýšení kapacity MŠ tak, aby byla uspokojena potřeba
rodičů a zákonných zástupců po umístění dětí v cenově dostupném předškolním zařízení a byla
vytvořena nová místa v MŠ. MŠ je v současnosti 100% vytížená a nemůže přijímat další děti. Žadatel
trvale vytváří kvalitní podmínky pro život a naplňuje tak potřeby obyvatelstva. V novém objektu MŠ
nabídne tyto služby: navýšení kapacity míst pro děti, zajištění kvalitní péče a vzdělávání dle definovaných
učebních plánů, zajištění kvalitního stravování a rozvoje dětí, stávající upravenou zahradu a dobrou
dostupnost.
Projekt je v souladu s cíli programu OP PPR, ÚP a rozvojovými dokumenty (vč. MAP Praha 13). Naplňuje
horizontální a další stanovená kritéria. Nevykazuje vnitřní ani vnější faktory, které by jeho realizovatelnost
a udržitelnost ohrožovaly. Projekt nezakládá veřejnou podporu. Je koncipován jako veřejně prospěšný,
dlouhodobý, neziskový a nebude generovat příjmy v žádné fázi. Má vhodně sestavený realizační tým s
potřebnými zkušenostmi a zajištěno dostatečné finanční krytí. Projekt je ve veřejném zájmu a ze všech
posuzovaných hledisek proveditelný a realizovatelný v odpovídající kvalitě i čase, dlouhodobě finančně i
provozně udržitelný. Projekt nemá partnery.
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 4. 2019
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 7. 2020
Cílové skupiny:
Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Primární cílovou skupinou jsou děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami žijící v městské části Praha - Řeporyje. Projekt má přínos pro 50 dětí, které
budou moci nově navštěvovat MŠ Praha - Řeporyje.
Rodiče
Cílovou skupinou jsou rodiče, resp. zákonní zástupci dětí a žáků splňujících podmínky územní
způsobilosti uvedené v Pravidlech pro žadatele a příjemce OP PPR ČR této výzvy. Projekt má přínos pro
50 rodičů (zákonných zástupců) dětí, kteří umístí své dítě do MŠ Řeporyje.
Partneři projektu:

NE

Podmínky realizace projektu:
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole exante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na místě.
Doporučení projektu k podpoře:

ANO

Maximální výše podpory včetně
vlastních zdrojů příjemce:

20 609 500,00 Kč

Výše spolufinancování příjemcem:

10 %

Počet bodů ve věcném hodnocení:

82,50 (náhradní projekt)

Číslo a název prioritní osy:

4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
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Číslo výzvy:

36

Žadatel:

Městská část Praha-Lysolaje

Právní forma žadatele:

Městská část hlavního města Prahy

Registrační číslo:

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001307

Název projektu:

Navýšení kapacity Mateřské školy Pampeliška, Praha Lysolaje

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti:

37 487 131,00 Kč

Stručný obsah projektu:
Bude vybudován nový objekt MŠ jako detašované pracoviště stávající MŠ Pampeliška Praha-Lysolaje pro
56 dětí (2 třídy á 28 dětí) v souladu s podmínkami 36. výzvy OP PPR a respektováním potřeb
stanovených CS. Cílem je zvýšení kapacity stávající MŠ na potřebnou úroveň a vyřešit nepříznivý stav
chybějících míst v MŠ. MČ Praha - Lysolaje má velký rozvojový potenciál (bytová výstavba) a značný
nárůst počtu obyvatel. Projekt vykazuje významnou synergii s dalšími projekty. Realizace bude ukončena
2020.
Stavba se provede jako částečně zapuštěný pavilon s vegetačním krytem střechy plynule přecházejícím
do úrovně okolního terénu. Optimálně využívá pozemek a zapadá do koncepce celkového
architektonického řešení lokality. Cílem je vybudovat nový objekt MŠ, ve kterém budou denní místnosti
sloužící jako herna, jídelna i lehárna, šatny, sociální zázemí dětí i personálu, kuchyň, pracovny, sklady a
technické zázemí. Součástí projektu jsou i terénní úpravy pozemku včetně zpevněných ploch a oplocení
areálu. Parkovací stání jsou v těsné blízkosti objektu.
Projekt řeší, s ohledem na demografický vývoj MČ, problém nedostatečného počtu volných míst v MŠ
Pampeliška Lysolaje a uspokojení potřeb pro osoby z cílových skupin definovaných 36. výzvou OP PPR
ČR v MČ Praha - Lysolaje. Žadatel má ve správě vhodný pozemek pro vybudování nového objektu MŠ s
potřebnou infrastrukturou. Byla zvolena varianta výstavby samostatného objektu se 2 třídami pro celkem
56 dětí, kuchyní a zahradou v lokalitě Dolina.
Naplněním cílů projektu bude umožněn rychlý návrat rodičů (včetně matek i otců samoživitelů) na
pracovní trh. Po ukončení realizace budou vytvořena nová pracovní místa. Projekt je plně zaměřen na
cílové skupiny a naplňuje její potřeby v oblasti umístění dětí předškolního věku v kvalitním a cenově
dostupném vzdělávacím zařízení, stejně jako v možnosti rychlého návratu do pracovního procesu.
Záměrem žadatele je uspokojivě vyřešit stávající potřeby sledované cílové skupiny, stabilizovat rozvoj MČ
v rámci potřebné občanské vybavenosti a doplnit chybějící služby v oblasti předškolního vzdělávání. V
současné době je MŠ zcela naplněna a nemá žádnou rezervu pro přijímání dalších dětí z Lysolají. Pokud
nevzniknou v MŠ nová místa, situace se v brzké době prudce zhorší, jelikož v MČ probíhá, a i nadále
bude probíhat rozsáhlá bytová výstavba. V městské části není v současné době k dispozici jiná, finančně
dostupná a realizovatelná alternativa pro předškolní vzdělávání. Projektový záměr je zcela v souladu s
územním plánem, strategickými rozvojovými dokumenty na úrovni EU, národní, pražské i místní a
respektuje veškeré požadavky dotčených orgánů.
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 6. 2019
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 11. 2020
Cílové skupiny:
Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Primární cílovou skupinou jsou děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami žijící v městské části Praha - Lysolaje. Projekt má přínos pro 56 dětí, které budou
moci nově navštěvovat MŠ Praha - Lysolaje. V nových třídách se počítá s možností umístění dětí se SVP.
Rodiče
Rodiče, respektive zákonní zástupci dětí žijící v městské části Praha - Lysolaje. Projekt má přínos pro 56
rodičů dětí, které budou moci nově navštěvovat Mateřskou školu Pampeliška v městské části Praha –
Lysolaje.
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Partneři projektu:

NE

Podmínky realizace projektu:
Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před
podpisem smlouvy o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole exante, může být příjemce vyzván k dalším úpravám žádosti, popř. může být provedena kontrola na místě.
Doporučení projektu k podpoře:

ANO

Maximální výše podpory včetně
vlastních zdrojů příjemce:

37 487 131,00 Kč

Výše spolufinancování příjemcem:

10 %

Počet bodů ve věcném hodnocení:

86,00 (náhradní projekt)

5

Důvodová zpráva k tisku Z-7026
Dne 24. října 2017 Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2540 schválila vyhlášení třicáté
šesté výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci specifického cíle 4.1 prioritní osy 4
„Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti“ Operačního programu Praha – pól růstu ČR
(OP PPR). Výzva byla vyhlášena dne 25. října 2017 a její alokace činí 130 mil. Kč.
Žádosti o podporu byly v rámci výzvy č. 36 přijímány průběžně od 27. listopadu 2017 do 28.
června 2018. Celkem bylo k 27. červnu 2018 přijato 12 žádosti o podporu s celkovými
požadavky ve výši 248,82 mil. Kč.
celkem
Počet předložených žádostí o podporu k 27. 6. 2018

12

Alokace pro 36. výzvu (v mil. Kč)

130

Celková požadovaná podpora (v mil. Kč)
Typ výzvy

248,82
průběžná

Po přijetí předložených žádostí o podporu probíhala jako jeden společný krok 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 věcného hodnocení (např.
doložení všech příloh). V této fázi hodnocení splnilo 11 žádostí formální náležitosti a
podmínky přijatelnosti a 1 žádost byla vyřazena z důvodu překročení maximální výše
celkových způsobilých nákladů, která ve výzvě č. 36 činí 40 mil. Kč.
Další fází hodnocení je věcné hodnocení. Toto hodnocení bylo zajišťováno prostřednictvím
externích hodnotitelů, což jsou odborníci s minimálně pětiletou praxí v oboru věcného
zaměření prioritní osy, kteří byli vyškoleni v metodice hodnocení projektů a zavázali se
přistupovat k hodnocení žádostí nestranně a nezaujatě. Cílem věcného hodnocení bylo
vyhodnotit kvalitu projektů a umožnit jejich srovnání. K podpoře byly vybírány projekty
v tom pořadí, v jakém byly podány, a to až do vyčerpání alokace výzvy. Věcné hodnocení
bylo provedeno podle kritérií schválených Monitorovacím výborem OP PPR. Každá žádost
byla hodnocena 4 nezávislými hodnotiteli, kteří byli náhodně vylosováni z databáze
vyškolených hodnotitelů vedené FON MHMP v informačním systému MS2014+. Výsledný
počet bodů hodnocení je průměrem z počtu bodů relevantních hodnocení. Maximální možný
počet bodů je 100. Všechny žádosti o podporu, které získaly 60 bodů a více, splnily podmínky
pro poskytnutí podpory. Celkem splnilo podmínky věcného hodnocení 11 žádostí o podporu,
tj. všechny, které postoupily do fáze věcného hodnocení. Žádosti o podporu, které získaly
minimálně 60 bodů, ale nemohou být vybrány k podpoře z důvodu vyčerpání alokace dané
výzvy, jsou zařazeny do zásobníku projektů jako tzv. „náhradní projekty“. Náhradním
projektům může být podpora přidělena dodatečně, pokud např. některý z dříve vybraných
projektů ztratí o podporu zájem. Výše podpory pro náhradní projekty může být nižší, než bylo
původně uvedeno v dané výzvě, a to v závislosti na výši prostředků, jež jsou dodatečně k
dispozici. Celkem se jedná o 3 projekty.
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V návaznosti na věcné hodnocení probíhá u všech 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 budou zohledněna a posouzena doporučení hodnotitelů z věcného
hodnocení (zejména u kritérií, která se týkají aspektu efektivnosti projektu) včetně možných
dalších navržených relevantních úprav ze strany poskytovatele dotace. Závěry ex-ante
kontroly a věcného hodnocení jsou promítnuty do podmínek pro realizaci projektu (viz
příloha č. 2 a č. 3 Usnesení Zastupitelstva HMP). Splnění těchto podmínek pro realizaci
projektu bude nezbytným předpokladem pro uzavření právního aktu s žadatelem.
Na základě výsledků hodnocení a výběru projektů byly dne 17. 5. 2018 usnesením č. 37/15
schváleny Zastupitelstvem hl. m. Prahy 2 projekty. S žadateli byly následně uzavřeny
smlouvy o financování v celkové výši 19,99 mil. Kč.
Na základě hodnocení a výběru projektů je Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy
doporučeno k financování celkem 9 projektů v maximální výši požadované podpory
181,98 mil. Kč. Seznam projektů doporučených k financování a podmínky pro realizaci jsou
uvedeny v příloze č. 2 Usnesení Zastupitelstva HMP. Seznam projektů doporučených
k financování zařazených mezi náhradní projekty je uveden v příloze č. 3 Usnesení
Zastupitelstva HMP.
U žádostí o podporu předložených po 27. červnu 2018 je nyní dokončováno věcné hodnocení
a na základě výsledků budou následně Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy
předloženy ke schválení. Vzhledem k vyčerpání alokace výzvy schválením výše uvedených
projektů budou v případě splnění podmínek pro poskytnutí podpory tyto projekty zařazeny do
zásobníku náhradních projektů.
Žádosti o podporu
-

vyřazené po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti
vyřazené po kontrole věcného hodnocení
vyřazené v rámci kontroly ex-ante
dosud schválené v ZHMP1
doporučené k financování
náhradní projekty (zařazené do zásobníku)

Celkem
Počet žádostí
(v ks)
1
NR
NR
2
9
3

Objem žádostí
(v mil. Kč)
42,94
NR
NR
19,99
181,98
98,10

Základní souhrnné informace o projektech jsou uvedeny v příloze č. 1 důvodové zprávy.
Výbor pro evropské záležitosti Zastupitelstva hl. m. Prahy projednal informaci o postupu
hodnocení a výběru žádostí o podporu předložených v 36. výzvě v rámci prioritní osy 4
„Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti“ OP PPR na svém zasedání dne 18. února
2019. Výbor vzal informaci na vědomí a doporučil Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit
podporu pro žádosti podle návrhu a za podmínek uvedených v příloze č. 2 a č. 3 Usnesení
Zastupitelstva HMP.
1

ZHMP schválilo dne 17. 5. 2018 usnesením č. 37/15 podporu v maximální výši 21,79 mil. Kč.
Částka 19,99 mil. Kč je finální částkou uvedenou ve smlouvách o financování.
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Zastupitelstvu hl. m. Prahy je navrhováno, aby schválilo maximální výši podpory z OP PPR
a podmínky realizace pro projekty uvedené v příloze č. 2 a č. 3 Usnesení Zastupitelstva HMP.
Přílohy
Příloha č. 1 – Seznam projektů k financování v rámci 36. výzvy OP PPR
Příloha č. 2 – Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 177 ze dne 18. 2. 2019
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Příloha č. 1 Důvodové zprávy k tisku Z-7026
Seznam projektů doporučených k financování v rámci 36. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR, specifický cíl 4.1 vč.
náhradních projektů
Pořadí

Registrační číslo

Název projektu

1.

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001299 Rozšíření kapacity a
transformace třídy Lvíček

2.

Žadatel

Středisko společných
činností AV ČR, v. v. i.

Celkové způsobilé
výdaje ze žádosti

Výše
Maximální výše podpory
včetně vlastních zdrojů spolufinancování
příjemce
příjemcem

Stav projektu

Počet
bodů

(doporučen k financování/
zásobník projektů)

2 525 961,40 Kč

2 272 552,00 Kč

10 %

65,75

doporučen
k financování

Městská část PrahaCZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001300 Navýšení kapacity Mateřské Kolovraty
školy Praha - Kolovraty

39 860 518,00 Kč

38 815 638,00 Kč

10 %

81,50

doporučen
k financování

3.

Městská část PrahaCZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001301 Navýšení kapacity MŠ Praha Slivenec
- Slivenec

17 693 804,00 Kč

17 693 804,00 Kč

10 %

82,75

doporučen
k financování

4.

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001302 Vznik nových tříd zařízení
Mazánek

4 999 080,19 Kč

4 742 199,00 Kč

10 %

67,50

doporučen
k financování

762 824,00 Kč

579 805,00 Kč

10 %

76

doporučen
k financování

20 144 006,88 Kč

19 778 257,00 Kč

10 %

76,75

doporučen k
financování

40 000 000,00 Kč

40 000 000,00 Kč

10 %

81

20 609 500,00 Kč

20 609 500,00 Kč

10 %

82,5

37 487 131,00 Kč

37 487 131,00 Kč

10 %

86

5.

6.

7.

8.

9.

Středisko společných
činností AV ČR, v. v. i.

Rekonstrukce budovy
Mateřská škola
CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001303 mateřské školy Wonderland Wonderland, s.r.o.
za účelem rozšíření kapacity
včetně vybavení nových tříd
Městská část PrahaCZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001304 Přístavba mateřské školy K Libuš
Lukám, Praha 4 - Libuš
Novostavba MŠ v areálu ZŠ Městská část Praha
CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001305 Nad Vodovodem 460/81, k.ú. 10
Malešice, Praha 10
Městská část PrahaCZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001306 Navýšení kapacity Mateřské Řeporyje
školy Řeporyje
Navýšení kapacity Mateřské Městská část PrahaCZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001307 školy Pampeliška, Praha Lysolaje
Lysolaje

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti celkem (v Kč)

184 082 825,47 Kč

Navrhovaná maximální výše podpory včetně vlastních zdrojů příjemců celkem (v Kč)

181 978 886,00 Kč

Alokované prostředky pro výzvu (v Kč)

130 000 000,00 Kč

Projekty schválené ZHMP usn. č. 37/15 z 17. 5. 2018 - finální částka uvedená ve smlouvách o financování
Rozdíl – zbývající prostředky (v Kč)

19 997 871,90 Kč
110 002 128,10 Kč

doporučen k
financování
(náhradní projekt)
doporučen k
financování
(náhradní projekt)
doporučen k
financování
(náhradní projekt)

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í
Rady hlavního města Prahy
číslo 177
ze dne 18.2.2019
ke schválení projektů v rámci 36. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR
Rada hlavního města Prahy
I.

bere na vědomí
informaci o průběhu výběru projektů 36. výzvy k předkládání žádostí o podporu v
Operačním programu Praha – pól růstu ČR obsaženou v příloze č. 1 tohoto usnesení

II.

III.

souhlasí
1.

s podporou a poskytnutím dotace z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v
celkové výši 83.882.255,00 Kč pro projekty uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení v
maximální výši podpory včetně spolufinancování a za podmínek uvedených v příloze
č. 2 tohoto usnesení

2.

s podporou a poskytnutím dotací z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v
celkové výši 98.096.631,00 Kč pro projekty zařazené do zásobníku náhradních
projektů uvedeného v příloze č. 3 tohoto usnesení v maximální výši podpory včetně
spolufinancování a za podmínek uvedených v příloze č. 3 tohoto usnesení

ukládá
1. primátorovi hl.m. Prahy
1. předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu II. tohoto usnesení
Termín: 28.2.2019

2. MHMP - FON MHMP
1. uzavřít smlouvy o financování projektu s žadatelem po schválení projektů
uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení v Zastupitelstvu hl. m. Prahy, a to za
podmínek uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení
Termín: 30.6.2019
2.

provést úpravy rozpočtů projektů uvedených 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: 30.6.2019

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 projekty uvedené v
příloze č. 2 tohoto usnesení
Termín: 30.6.2019

4.

postupovat dle bodu III.2.1. až III.2.3. tohoto usnesení ve vztahu k náhradním
projektům uvedeným v příloze č. 3 tohoto usnesení v závislosti na disponibilních
finančních prostředcích v rámci alokace na 36. výzvu Operačního programu
Praha – pól růstu ČR
Termín: 30.6.2019

5.

uzavírat dodatky ke smlouvám o financování projektu v rámci Operačního
programu Praha - pól růstu ČR, jejichž potřeba vyvstane v průběhu realizace
projektů schválených 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:
Tisk:
Provede:
Na vědomí:

primátor hl.m. Prahy
R-32238
primátor hl.m. Prahy, MHMP - FON MHMP
odborům MHMP

