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U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 25/6 
ze dne  18.3.2021 

ke schválení projektů v rámci 57. 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 57. 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 dotací z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v celkové výši 
37.661.643 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 

I I I .   u k l á d á  

1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení 

Termín: 22.3.2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-9118  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  

  

  



 
 

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 25/6 ze dne 18. 3. 2021 
 

 

Informace o průběhu výběru projektů pro 57. výzvu Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

 

1) Seznam všech projektů, které byly podány v 57. výzvě k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Praha – pól růstu ČR 
k 30. 11. 20201: 

 

Registrační číslo Název projektu Žadatel Požadovaná podpora 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/20_078/0002057 MŠ Bajkalská 1534/19, Praha 10 - Vršovice Městská část Praha 10 20 000 000,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/20_078/0002058 Rozšíření kapacity Mateřské školy Oáza v Praze 12 Městská část Praha 12 17 661 643,00 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/20_078/0002059 Navýšení kapacity MŠ Místecká Městská část Praha 18 20 000 000,00 

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

 

Registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/20_078/0002057 

Žadatel Městská část Praha 10 

Název projektu MŠ Bajkalská 1534/19, Praha 10 - Vršovice 

Požadovaná podpora 20 000 000,00 Kč 

Zdůvodnění 
Demolice stávajícího objektu mateřské školy a výstavba nového objektu mateřské školy není v souladu s typy podporovaných 

aktivit v příslušné výzvě k předkládání žádostí o podporu. 

 
 
 
3) Projekty stažené žadatelem:  

Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 57. výzvy OP PPR. 
 

 
1 Jedná se o průběžnou výzvu. Žádosti o podporu se hodnotí průběžně. Ukončení příjmu žádostí v této výzvě je stanoveno na 15. 3. 2021. 



 
 

4) Projekty, které úspěšně prošly věcným hodnocením (seřazené dle data a času podání projektu):  
 

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Datum a čas podání 

žádosti 

Počet 

bodů 

Celkové způsobilé 

výdaje projektu ze 

žádosti v Kč 

1. CZ.07.4.67/0.0/0.0/20_078/0002058 
Rozšíření kapacity Mateřské školy 

Oáza v Praze 12 
Městská část Praha 12 16. 11. 2020 9:00 75,25 17 661 643,00 Kč 

2. CZ.07.4.67/0.0/0.0/20_078/0002059 Navýšení kapacity MŠ Místecká Městská část Praha 18 16. 11. 2020 9:02 85,25 20 000 000,00 Kč 

 
 
5) Projekty, které byly vyřazeny ve věcném hodnocení:  

Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 57. výzvy OP PPR.  
 
 
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 57. výzvy OP PPR. 
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Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 25/6 ze dne 18. 3. 2021 

Souhrn posouzení žádostí o podporu – projekty doporučené k podpoře 

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

Číslo výzvy: 57 

Žadatel: Městská část Praha 12 

Právní forma žadatele: Městská část hlavního města Prahy 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/20_078/0002058 

Název projektu: Rozšíření kapacity Mateřské školy Oáza v Praze 12 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 17 661 643,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 

Předmětem projektu je navýšení kapacity školy o dvě nové třídy pro 56 dětí. Celková kapacita MŠ se tak 
zvýší ze 112 na 168 dětí. Realizace projektu proběhne realizací vnitřních stavebních úprav pavilonu, který 
je součástí MŠ, ale je v současné době využíván pro potřeby úřadu městské části. Součástí projektu je 
také vybavení interiérů, úpravy zahrady vč. instalace herních prvků a nutné dovybavení kuchyně. Městská 
část Praha 12 je jednou z nejrychleji se rozvíjejících částí hlavního města Prahy. Přibližně od roku 2000 
zde probíhá intenzivní bytová výstavba a s ní spojené rychlé demografické změny v dané lokalitě. Rychle 
se zvyšují nároky zejména na kapacitu mateřských a základních škol, na které musí městská část 
operativně reagovat. V případě, že dojde k realizaci předložené projektové žádosti, dojde k vytvoření 56 
nových míst pro děti předškolního věku ve dvou třídách. Tím dojde k nezanedbatelnému navýšení 
celkové kapacity veřejných mateřských škol na území městské části Praha 12, která se dlouhodobě 
potýká s nedostatečnou kapacitou mateřských škol, které nejsou schopny uspokojit rostoucí poptávku po 
tomto typu služeb. Dále dojde k vytvoření odpovídajících pracovních podmínek a pracovního zázemí pro 
personál mateřské školy, což bude mít pozitivní dopad na motivaci pracovníků a zvýší se tím kvalita 
poskytovaných služeb předškolního vzdělávání. Školní pozemek bude rozšířen a vznikne další prostor 
pro pobyt dětí venku. Hlavním přínosem pro městskou část Praha 12/hlavní město Prahu, bude navýšení 
kapacity předškolních zařízení v dané lokalitě s rychle rostoucí poptávkou po tomto typu služeb. Projekt 
přinese 56 nových míst v zavedené mateřské škole, dlouhodobě poskytující vysokou kvalitu služeb, a 
výrazně tak sníží podstatný převis poptávky po předškolním vzdělávání. V rámci projektu jsou definovány 
tři fáze: předinvestiční, investiční a provozní. 
 
I. Aktivity projektu v předinvestiční fázi: 
- navržení, projednání a finalizace konceptu projektového záměru,  
- zpracování projektové dokumentace,  
- zajištění zdrojů finančního krytí projektu, 
- zpracování studie proveditelnosti, 
- příprava a zpracování žádosti o podporu včetně povinných příloh z OP PPR,  
- součinnost s poskytovatelem dotace, 
- realizace výběrového řízení na dodavatele projektových, stavebních prací a vnitřní vybavení nových tříd 
podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (zákon účinný v době vyhlášení výběrového řízení) 
a podmínek stanovených Řídicím orgánem OP PPR a uzavření smlouvy s vítěznými uchazeči, 
- územní rozhodnutí a stavební povolení není dle informací stavebního úřadu potřebné, vnitřní stavební 
úpravy i další aktivity projektu budou řešeny v rámci ohlášení stavebnímu úřadu. 
 
II. Aktivity projektu v investiční fázi: 
Do investiční fáze projektu jsou zahrnuty vnitřní stavební úpravy a vybavení dokončeného objektu. 
Zároveň bude zahrada doplněna o nové herní prvky. V rámci této fáze dojde k zajištění povinné publicity. 
Investiční fáze projektu bude řešena z pohledu žadatele na dodavatelské bázi. Externí dodavatelé zajistí 
vlastní realizaci vnitřních stavebních prací, vybavení nově vybudovaných prostor a dovybavení kuchyně. 
Součástí investiční fáze bude realizace VŘ na dovybavení kuchyně. A bude probíhat administrace 
projektu vůči ŘO OP PPR. 
 
III. Aktivity provozní fáze: 
Do provozní fáze řadíme konkrétní využití nově zrekonstruovaného pavilonu mateřské školy, včetně 
zahrady. Zřizovatel bude škole poskytovat finanční prostředky na provoz nových tříd, jako tomu bylo 
doposud v případě původních čtyř tříd. Prostřednictvím zřizovatele pak bude MŠ čerpat státní podporu na 
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platy pro nové zaměstnance. Dále bude probíhat monitoring projektu vůči ŘO OP PPR. 
 
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 7. 2021 
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2022 

Cílové skupiny: 

Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
Tuto cílovou skupinou tvoří děti předškolního věku zpravidla od 2 do 7 let věku. Bude se jednat o osoby s 
trvalým pobytem na území městské části Praha 12. V rámci této cílové skupiny mohou být podpořeny i 
děti se speciálními vzdělávacími potřebami, např. děti s odlišným mateřským jazykem (nejčastěji se jedná 
o tyto mateřské jazyky - vietnamský, ukrajinský, slovenský a ruský jazyk). 
 
Rodiče 
Podpořenou cílovou skupinou budou rodiče, resp. zákonní zástupci dětí předškolního věku. Bude se 
jednat zejména o mladé rodiny v produktivním věku s trvalým pobytem na území městské části Praha 12, 
případně může jít i 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 budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před podpisem smlouvy  
o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-ante, 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: 

17 661 643,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 75,25 

 
 

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

Číslo výzvy: 57 

Žadatel: Městská část Praha 18 

Právní forma žadatele: Městská část hlavního města Prahy 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/20_078/0002059 

Název projektu: Navýšení kapacity MŠ Místecká 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 20 000 000,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro rodiče dětí ze spádového obvodu MČ 
Prahy 18, aby mohli umístit své děti v cenově dostupném předškolním zařízení a vrátit se do pracovního 
procesu. Problém, který projekt řeší je nedostatečná kapacita cenově dostupných mateřských škol na 
území Městské části Praha 18, důsledkem čehož dochází k omezení možností návratu rodičů do práce. V 
rámci správního obvodu MČ Prahy 18 působí v současné době 4 mateřské školy zřízené samosprávou. 
Jejich stávající kapacita činí 713 míst. V roce 2019/2020 navštěvovalo mateřské školy 713 dětí a dalších 
90 dětí bylo z kapacitních důvodu odmítnuto. Cílem projektu je rekonstrukce pavilonu D mateřské školy 
Místecká a vytvoření 2 nových tříd s kapacitou 56 dětí při Mateřské škole Místecká (Odloučené pracoviště 
MŠ Příborská). V rámci projektu bude zrekonstruován pavilon mateřské školy a vytvořeny 2 nové třídy s 
kapacitou 56 dětí při Mateřské škole Místecká (Odloučené pracoviště MŠ Příborská). Vznikne tak nová 
kapacita, která zlepší podmínky rodičů z MČ pro návrat do práce. Sníží se počet odmítnutých dětí 
přihlášených do MŠ. Pro budoucí situaci dětí z MČ Praha 18 toto znamená: dřívější začlenění do 
kolektivu dětí, rozvoj sociálních, komunikativních a dalších klíčových kompetencí v souladu se Školním 
vzdělávacím programem Mateřské školky, naučí se komunikovat s ostatními, respektovat názory druhých, 
uvědomovat si odpovědnost, zajímat se o druhé, rodiče se díky realizaci projektu budou moci vrátit do 
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práce, udržet si svoji kvalifikaci a zajistit příjem pro rodinu. 
 
V rámci projektu jsou realizovány tyto aktivity:  
- Sestavení interního realizačního týmu, který se podílí na přípravě a realizaci projektu 
- Organizace výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace 
- Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení 
- Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
- Zpracování žádosti o dotaci a studie proveditelnosti 
- Organizace výběrového řízení na dodavatele stavby 
- Organizace výběrového řízení na dodavatele zařízení a vybavení 
- Stavební práce - rekonstrukce pavilonu Mateřské školy 
- Zajištění technického dozoru investora a BOZP na stavbě 
- Nákup zařízení a vybavení 
- Autorský dozor 
- Realizace opatření publicity projektu 
- Zajištění externí administrace projektu 
- Vedení účetnictví projektu 
 
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 12. 2020 
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2021 

Cílové skupiny: 

Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
Cílovou skupinou projektu jsou děti z Městské části Praha 18 ve věku 3 až 6 let. V roce 2019 
navštěvovalo mateřské školy v Městské části Praha 18 713 dětí a dalších 90 dětí bylo z kapacitních 
důvodu odmítnuto. Počet tří až pětiletých dětí žijících na území správního obvodu Prahy 18 v příštích 15 
letech dle demografické analýzy poroste. Zároveň se zvýší poptávka po umístění dvouletých dětí v 
mateřských školách. Počet dětí ve věku 3 - 5 let s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 18 bude až do 
roku 2021 růst. Bude-li mít do budoucna zájem navštěvovat místní MŠ 96 % z celkového počtu tří až 
pětiletých dětí s trvalým bydlištěm hlášeným na území MČ, bude se v roce 2021 pohybovat počet 
zájemců o místní MŠ okolo 850 (dle střední varianty). Pokud bychom přičetli i dvouleté děti (s 
koeficientem návštěvnosti 50 %), bude se v roce 2021 ucházet o umístění ve zdejších MŠ téměř 1 000 
dětí (cca 850 tří až pětiletých a 140 dvouletých). Cílová skupina splňuje podmínky územní způsobilosti. 
 
Rodiče 
U rodičů malých dětí převládá výrazná nerovnost mezi muži a ženami, a to zejména v dělbě péče: 
zatímco otců dětí do 2 let věku nepracuje pouze pár procent, matky těchto dětí nepracují ve více jak 90 
%. Jejich postavení na trhu práce je následně výrazně horší - částečně z důvodu několikaletého výpadku 
z pracovního rytmu, částečně z důvodu předsudků, například že budou muset často pečovat o nemocné 
dítě. 
Souvisí to i s tím, že v Česku si rodičovskou dovolenou bere jen malý podíl mužů a ženy zůstávají s dětmi 
doma velmi dlouho. Jedním z důvodů je, že mohou čerpat státní příspěvek na péči o dítě až čtyři roky, 
což je nejdelší doba v Evropské unii. Přispívá k tomu ale i to, že návrat do zaměstnání ztěžuje nedostatek 
míst v jeslích a školkách i chybějící flexibilní úvazky. Cílová skupina splňuje podmínky územní 
způsobilosti. 

Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 

Podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před podpisem smlouvy  
o financování. V případě dalších zjištění, které budou identifikovány při kontrole ex-ante, 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: 

20 000 000,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 85,25 

 



OP PPR strana 1 (celkem 2) 

Důvodová zpráva k tisku Z-9118 

Dne 14. 9. 2020 Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2006 schválila vyhlášení 57. 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 15. 9. 2020 a její alokace činí 100 mil. Kč. 
 
Žádosti o podporu jsou v rámci výzvy č. 57 přijímány průběžně od 16. 11. 2020 do 15. 3. 2021. 
Celkem byly k 30. 11. 2020 přijaty 3 žádosti o podporu s celkovými požadavky ve výši 57,66 mil. Kč.  
 

 celkem 

Počet předložených žádostí o podporu  3 

Alokace pro 57. výzvu (v mil. Kč) 100 

Celková požadovaná podpora (v mil. Kč) 57,66 

Typ výzvy 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 kontroly ex-
ante (např. doložení všech příloh). V této fázi hodnocení splnily 2 žádosti formální náležitosti a 
podmínky přijatelnosti, 1 žádost nesplnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti. 
 
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 právě podle kvality. 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 splnily podmínky věcného hodnocení 2 žádosti o podporu. 
 
V návaznosti na věcné 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 jsou 
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 projektů. Splnění těchto podmínek pro realizaci projektů je nezbytným předpokladem pro 
uzavření právního aktu s žadatelem.  
 
Na základě hodnocení a výběru projektů jsou Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy 
doporučeny k financování 2 projekty v maximální výši požadované podpory 37,66 mil. Kč. Seznam 
projektů doporučených k financování a podmínky pro realizaci jsou uvedeny v příloze č. 2 usnesení 
Zastupitelstva HMP.  
 

Žádosti o podporu 

Celkem 

Počet žádostí 

(v ks) 

Objem 
žádostí 

(v mil. Kč) 

vyřazené po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti 1 20 

vyřazené po kontrole věcného hodnocení NR NR 



OP PPR strana 2 (celkem 2) 

vyřazené v rámci kontroly ex-ante NR NR 

stažené žadatelem NR NR 

doporučené k financování 2 37,66 

 
Základní souhrnné informace o projektech jsou uvedeny v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
 
Proces výběru projektů je dále řešen Výborem pro evropské záležitosti Zastupitelstva hl.  
m. Prahy, který projednává informaci o postupu hodnocení a výběru žádostí o podporu předložených 
v 57. 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 Zastupitelstva HMP. 
 
Zastupitelstvu hl. m. Prahy je navrhováno, aby schválilo maximální výši podpory z OP PPR a 
podmínky realizace pro projekty uvedené v příloze č. 2 Usnesení Zastupitelstva HMP. 
 
 
Přílohy 
Příloha č. 1 – Seznam projektů doporučených k financování v rámci 57. výzvy OP PPR 
Příloha č. 2 – Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 345 ze dne 1. 3. 2021 

 

 
 
 



Příloha č. 1 Důvodové zprávy k tisku Z-9118 

 
 

Seznam projektů doporučených k financování v rámci 57. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR, specifický cíl 4.1  

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel 

Celkové 
způsobilé 
výdaje ze 
žádosti 

Maximální výše 
podpory včetně 
vlastních zdrojů 

příjemce 

Výše 
spolufinanco

vání 
příjemcem 

Počet 
bodů 

Stav projektu 

1. CZ.07.4.67/0.0/0.0/20_078/0002058 
Rozšíření kapacity Mateřské školy 
Oáza v Praze 12 

Městská část Praha 12 17 661 643,00 17 661 643,00 10 % 75,25 
doporučen k 
financování 

2. CZ.07.4.67/0.0/0.0/20_078/0002059 Navýšení kapacity MŠ Místecká Městská část Praha 18 20 000 000,00 20 000 000,00 10 % 85,25 
doporučen k 
financování 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti celkem (v Kč) 37 661 643,00 Kč 

Navrhovaná maximální výše podpory včetně vlastních zdrojů příjemců celkem (v Kč) 37 661 643,00 Kč 

Alokované prostředky pro výzvu (v Kč) 100 000 000,00 Kč 

Rozdíl – zbývající prostředky (v Kč) 62 338 357,00 Kč 

 



Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 345 
ze dne  1.3.2021 

ke schválení projektů v rámci 57. 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 57. 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 dotací z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v celkové 
výši 37.661.643 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 

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: 18.3.2021 



2.  MHMP - FON MHMP 

1.  uzavřít smlouvy o financování projektů s žadateli 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: 31.12.2021 

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: 31.12.2021 

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: 31.12.2021 

4.  uzavírat dodatky ke smlouvám o financování projektů 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:  primátor hl.m. Prahy  
Tisk: R-39453  
Provede: primátor hl.m. Prahy, MHMP - FON MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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