
Hlavní město Praha 
 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Zastupitelstva hlavního města Prahy 

 
číslo 29/4 

ze dne  14.9.2017 

ke schválení projektů v rámci 22. 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 pro 22. výzvu k předkládání projektů 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 
43.191.246,00 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 

I I I .   u k l á d á  
1.  Radě HMP 

1.  zajistit realizaci bodu II. tohoto usnesení 
Termín: 19.9.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-5611  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/4 ze dne 14. 9. 2017 
 

Informace o průběhu výběru projektů pro 22. výzvu Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
 

1) Seznam všech projektů, které byly podány ve 22. výzvě k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Praha – pól růstu ČR1 
k 30. 7. 2017: 
 

Registrační číslo Název projektu Žadatel Požadovaná podpora 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000274 Zajištění provozu Dětské skupiny I. v Praze 
12 

Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková 
organizace 

4 239 000,00 Kč 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000275 Zajištění provozu Dětské skupiny II. v Praze 
12 

Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková 
organizace 

4 239 000,00 Kč 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000277 Dětská skupina Českolipská 1. Sociální služby Praha 9, z.ú. 3 433 734,00 Kč 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000278 Dětská skupina Českolipská 2. Sociální služby Praha 9, z.ú. 5 411 934,00 Kč 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000279 Dětská skupina Českolipská 3. Sociální služby Praha 9, z.ú. 5 411 934,00 Kč 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000281 Provoz dětské skupiny BONA Centra 
sociálních služeb Praha Centrum sociálních služeb Praha 3 419 556,00 Kč 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000353 Zajištění provozu Dětské skupiny II. v Praze 
12 

Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková 
organizace 

5 086 800,00 Kč 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000354 Zajištění provozu Dětské skupiny I. v Praze 
12 

Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková 
organizace 

5 652 000,00 Kč 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000389 Provoz dětské skupiny CSOP Broučci Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, 
příspěvková organizace 

5 694 534,00 Kč 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000390 Provoz dětské skupiny CSOP Motýlci Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, 
příspěvková organizace 

5 694 534,00 Kč 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000391 Provoz dětské skupiny CSOP Sluníčka Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, 
příspěvková organizace 

2 854 356,00 Kč    

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000596 Provoz dětské skupiny Žabičky ZZ MČ 
Praha 4 Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 6 170 178,00 Kč  

                                                                 
1 Jedná se o průběžnou výzvu. Žádosti o podporu se hodnotí průběžně. Ukončení příjmu žádostí v této výzvě je 14. 12. 2017. 
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CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000597 Provoz dětské skupiny Štěňátka ZZ MČ 
Praha 4 Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 6 170 178,00 Kč 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000598 Provoz dětské skupiny Sluníčka ZZ MČ 
Praha 4 Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 6 170 178,00 Kč 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000599 Provoz dětské skupiny Myšky ZZ MČ Praha 
4 Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 6 170 178,00 Kč 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000600 Provoz dětské skupiny Krtečci ZZ MČ 
Praha 4 Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 6 170 178,00 Kč 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000601 Provoz dětské skupiny Berušky ZZ MČ 
Praha 4 Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 6 170 178,00 Kč 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000602 Provoz dětské skupiny Koťátka ZZ MČ 
Praha 4 Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 6 170 178,00 Kč 

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

Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 22. výzvy OP PPR. 
 

3) Projekty stažené žadatelem:  
Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 22. výzvy OP PPR. 
 
 

4) Projekty, které úspěšně prošly věcným hodnocením (seřazené dle obdržených bodů):  
Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 22. výzvy OP PPR. U žádostí o podporu podaných ve výzvě č. 22 neprobíhá věcné 
hodnocení. 

5) Projekty, které byly vyřazeny ve věcném hodnocení:  
Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 22. výzvy OP PPR. U žádostí o podporu podaných ve výzvě č. 22 neprobíhá věcné 
hodnocení. 

6) Projekty nedoporučené k financování na základě provedené kontroly způsobilých výdajů příp. kontroly ex-ante, vč. zdůvodnění:  
 

Registrační číslo CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000274 

Žadatel Zajištění provozu Dětské skupiny I. v Praze 12 

Název projektu Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace 

Požadovaná podpora 4 239 000,00 Kč 
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Zdůvodnění 
V žádosti o podporu projektu byla porušena Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR. V rámci obsazenosti zařízení péče o děti musí 
počet provozovaných míst odpovídat kapacitě zařízení péče o děti. Kapacita zařízení je uvedena v evidenci poskytovatelů služby péče o 
dítě v dětské skupině (tzv. registr dětských skupin vedený MPSV). Počet provozovaných míst v žádosti neodpovídá kapacitě zařízení péče 
o děti.    

 
 

Registrační číslo CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000275 

Žadatel Zajištění provozu Dětské skupiny I. v Praze 12 

Název projektu Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace 

Požadovaná podpora 4 239 000,00 Kč 

Zdůvodnění 
V žádosti o podporu projektu byla porušena Pravidla pro žadatele a příjemce OP PPR. V rámci obsazenosti zařízení péče o děti musí 
počet provozovaných míst odpovídat kapacitě zařízení péče o děti. Kapacita zařízení je uvedena v evidenci poskytovatelů služby péče o 
dítě v dětské skupině (tzv. registr dětských skupin vedený MPSV). Počet provozovaných míst v žádosti neodpovídá kapacitě zařízení péče 
o děti.    

 
7) Projekty schválené Zastupitelstvem hl. m. Prahy usn. č. 24/60 ze dne 23. února 2017:  

 
Registrační číslo Název projektu Žadatel Požadovaná podpora 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000277 Dětská skupina Českolipská 1. Sociální služby Praha 9, z.ú. 3 433 734,00 Kč 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000278 Dětská skupina Českolipská 2. Sociální služby Praha 9, z.ú. 5 411 934,00 Kč 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000279 Dětská skupina Českolipská 3. Sociální služby Praha 9, z.ú. 5 411 934,00 Kč 

 
Projekty schválené Zastupitelstvem hl. m. Prahy usn. č. 25/82 ze dne 30. března 2017: 
 

Registrační číslo Název projektu Žadatel Požadovaná podpora 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000281 Provoz dětské skupiny BONA Centra 
sociálních služeb Praha Centrum sociálních služeb Praha 3 419 556,00 Kč 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000353 Zajištění provozu Dětské skupiny II. v 
Praze 12 

Sociální služby městské části Praha 12, 
příspěvková organizace 

5 086 800,00 Kč 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000354 Zajištění provozu Dětské skupiny I. v 
Praze 12 

Sociální služby městské části Praha 12, 
příspěvková organizace 

5 652 000,00 Kč 
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Projekty schválené Zastupitelstvem hl. m. Prahy usn. č. 28/110 ze dne 15. června 2017:  
 

Registrační číslo Název projektu Žadatel Požadovaná podpora 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000389 Provoz dětské skupiny CSOP Broučci Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v 
Praze 10, příspěvková organizace 

5 694 534,00 Kč 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000390 Provoz dětské skupiny CSOP Motýlci Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v 
Praze 10, příspěvková organizace 5 694 534,00 Kč 

CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000391 Provoz dětské skupiny CSOP Sluníčka Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v 
Praze 10, příspěvková organizace 

2 854 356,00 Kč 
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Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/4 ze dne 14. 9. 2017 

Souhrn posouzení žádostí o podporu – projekty doporučené k podpoře 

Číslo a název prioritní osy: 07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 22 

Žadatel: Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným 
celkem 

Statutární zástupce žadatele: Ing. Jan Schneider 

Registrační číslo:  CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000596 

Název projektu: Provoz dětské skupiny Žabičky ZZ MČ Praha 4 

Celkové způsobilé výdaje ze 
žádosti: 6 170 178,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Projekt je zaměřen na provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat 
v objektu na adrese Rabasova 1068/12, 140 00 Praha 4. Žadatelem je příspěvková organizace MČ 
Praha 4, která je provozovatelem sedmi dětských skupin. Tato žádost se týká dětské skupiny Žabičky 
s kapacitou 20 dětí ve věku od 1 do 4 let věku. Dětská skupina bude určena pro veřejnost a bude 
provozována po dobu 3 let. 
Cílové skupiny:  
Rodiče dětí do 6 let 
Tato cílová skupina se týká rodičů, resp. zákonných zástupců dětí ve věku od 1 do 4 let věku, u kterých 
bude zajištěna vazba na trh práce. To znamená, že rodič bude v době využívání zařízení pro péči  
o děti zaměstnaný, vykonávat podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti si zaměstnání 
aktivně hledat, nebo bude zapojen do procesu vzdělávání či rekvalifikace. Rodič, resp. Zákonný 
zástupce bude uveden v přihlášce dítěte do zařízení. Celkem předpokládáme zapojení 60 rodičů 
v průběhu trvání projektu. Cílová skupina musí zároveň splnit podmínky územní způsobilosti pro hl. m. 
Prahu. 
 
Odborní pracovníci a další pracovníci zařízení péče o děti 
K odborným pracovníkům a dalším pracovníkům zařízení péče o děti patří 8 pracovníků realizačního 
týmu, kteří budou mít na starosti chod projektu a bezproblémový provoz zařízení po celou dobu jeho 
trvání. Všichni budou zaměstnanci žadatele projektu, který má s realizací projektů financovaných 
z fondů EU bohaté zkušenosti, včetně realizace projektů dětských skupin financovaných v rámci 
předchozí výzvy OP PPR. Tato cílová skupina bude rovněž splňovat podmínky územní způsobilosti 
pro hl. m. Prahu.  
Partneři projektu: Ne 

Podmínky realizace projektu: 
Podmínky realizace projektu: 
Žadatel vloží do subjektů MČ 4 jako zřizovatele. 
Žadatel upraví data na finančním plánu, aby odpovídaly pravidlům pro předkládání zpráv o realizaci. 
 
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: 6 170 178,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 5 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 
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Číslo a název prioritní osy: 07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 22 

Žadatel: Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným 
celkem 

Statutární zástupce žadatele: Ing. Jan Schneider 

Registrační číslo:  CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000597 

Název projektu: Provoz dětské skupiny Štěňátka ZZ MČ Praha 4 

Celkové způsobilé výdaje ze 
žádosti: 6 170 178,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Projekt je zaměřen na provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat 
v objektu na adrese Rabasova 1068/12, 140 00 Praha 4. Žadatelem je příspěvková organizace MČ 
Praha 4, která je provozovatelem sedmi dětských skupin. Tato žádost se týká dětské skupiny Štěňátka 
s kapacitou 20 dětí ve věku od 1 do 4 let věku. Dětská skupina bude určena pro veřejnost a bude 
provozována po dobu 3 let. 
Cílové skupiny:  
Rodiče dětí do 6 let 
Tato cílová skupina se týká rodičů, resp. zákonných zástupců dětí ve věku od 1 do 4 let věku, u kterých 
bude zajištěna vazba na trh práce. To znamená, že rodič bude v době využívání zařízení pro péči  
o děti zaměstnaný, vykonávat podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti si zaměstnání 
aktivně hledat, nebo bude zapojen do procesu vzdělávání či rekvalifikace. Rodič, resp. Zákonný 
zástupce bude uveden v přihlášce dítěte do zařízení. Celkem předpokládáme zapojení 60 rodičů 
v průběhu trvání projektu. Cílová skupina musí zároveň splnit podmínky územní způsobilosti pro hl. m. 
Prahu. 
 
Odborní pracovníci a další pracovníci zařízení péče o děti 
K odborným pracovníkům a dalším pracovníkům zařízení péče o děti patří 8 pracovníků realizačního 
týmu, kteří budou mít na starosti chod projektu a bezproblémový provoz zařízení po celou dobu jeho 
trvání. Všichni budou zaměstnanci žadatele projektu, který má s realizací projektů financovaných 
z fondů EU bohaté zkušenosti, včetně realizace projektů dětských skupin financovaných v rámci 
předchozí výzvy OP PPR. Tato cílová skupina bude rovněž splňovat podmínky územní způsobilosti 
pro hl. m. Prahu.  
Partneři projektu: Ne 

Podmínky realizace projektu: 
Podmínky realizace projektu: 

Žadatel vloží do subjektů MČ 4 jako zřizovatele. 

Žadatel upraví data na finančním plánu, aby odpovídaly pravidlům pro předkládání zpráv o realizaci. 

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: 6 170 178,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 5 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 
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Číslo a název prioritní osy: 07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 22 

Žadatel: Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným 
celkem 

Statutární zástupce žadatele: Ing. Jan Schneider 

Registrační číslo:  CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000598 

Název projektu: Provoz dětské skupiny Sluníčka ZZ MČ Praha 4 

Celkové způsobilé výdaje ze 
žádosti: 6 170 178,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Projekt je zaměřen na provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat 
v objektu na adrese Rabasova 1068/12, 140 00 Praha 4. Žadatelem je příspěvková organizace MČ 
Praha 4, která je provozovatelem sedmi dětských skupin. Tato žádost se týká dětské skupiny Sluníčka 
s kapacitou 20 dětí ve věku od 1 do 4 let věku. Dětská skupina bude určena pro veřejnost a bude 
provozována po dobu 3 let. 
Cílové skupiny:  
Rodiče dětí do 6 let 
Tato cílová skupina se týká rodičů, resp. zákonných zástupců dětí ve věku od 1 do 4 let věku, u kterých 
bude zajištěna vazba na trh práce. To znamená, že rodič bude v době využívání zařízení pro péči  
o děti zaměstnaný, vykonávat podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti si zaměstnání 
aktivně hledat, nebo bude zapojen do procesu vzdělávání či rekvalifikace. Rodič, resp. Zákonný 
zástupce bude uveden v přihlášce dítěte do zařízení. Celkem předpokládáme zapojení 60 rodičů 
v průběhu trvání projektu. Cílová skupina musí zároveň splnit podmínky územní způsobilosti pro hl. m. 
Prahu. 
 
Odborní pracovníci a další pracovníci zařízení péče o děti 
K odborným pracovníkům a dalším pracovníkům zařízení péče o děti patří 8 pracovníků realizačního 
týmu, kteří budou mít na starosti chod projektu a bezproblémový provoz zařízení po celou dobu jeho 
trvání. Všichni budou zaměstnanci žadatele projektu, který má s realizací projektů financovaných 
z fondů EU bohaté zkušenosti, včetně realizace projektů dětských skupin financovaných v rámci 
předchozí výzvy OP PPR. Tato cílová skupina bude rovněž splňovat podmínky územní způsobilosti 
pro hl. m. Prahu.  
Partneři projektu: Ne 

Podmínky realizace projektu: 
Podmínky realizace projektu: 
Žadatel vloží do subjektů MČ 4 jako zřizovatele. 
Žadatel upraví data na finančním plánu, aby odpovídaly pravidlům pro předkládání zpráv o realizaci. 
 
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: 6 170 178,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 5 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 
 
 
 
  



 
   
 
 

4 
 

 
Číslo a název prioritní osy: 07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 22 

Žadatel: Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným 
celkem 

Statutární zástupce žadatele: Ing. Jan Schneider 

Registrační číslo:  CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000599 

Název projektu: Provoz dětské skupiny Myšky ZZ MČ Praha 4 

Celkové způsobilé výdaje ze 
žádosti: 6 170 178,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Projekt je zaměřen na provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat 
v objektu na adrese Rabasova 1068/12, 140 00 Praha 4. Žadatelem je příspěvková organizace MČ 
Praha 4, která je provozovatelem sedmi dětských skupin. Tato žádost se týká dětské skupiny Myšky 
s kapacitou 20 dětí ve věku od 1 do 4 let věku. Dětská skupina bude určena pro veřejnost a bude 
provozována po dobu 3 let. 
Cílové skupiny:  
Rodiče dětí do 6 let 
Tato cílová skupina se týká rodičů, resp. zákonných zástupců dětí ve věku od 1 do 4 let věku, u kterých 
bude zajištěna vazba na trh práce. To znamená, že rodič bude v době využívání zařízení pro péči  
o děti zaměstnaný, vykonávat podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti si zaměstnání 
aktivně hledat, nebo bude zapojen do procesu vzdělávání či rekvalifikace. Rodič, resp. Zákonný 
zástupce bude uveden v přihlášce dítěte do zařízení. Celkem předpokládáme zapojení 60 rodičů 
v průběhu trvání projektu. Cílová skupina musí zároveň splnit podmínky územní způsobilosti pro hl. m. 
Prahu. 
 
Odborní pracovníci a další pracovníci zařízení péče o děti 
K odborným pracovníkům a dalším pracovníkům zařízení péče o děti patří 8 pracovníků realizačního 
týmu, kteří budou mít na starosti chod projektu a bezproblémový provoz zařízení po celou dobu jeho 
trvání. Všichni budou zaměstnanci žadatele projektu, který má s realizací projektů financovaných 
z fondů EU bohaté zkušenosti, včetně realizace projektů dětských skupin financovaných v rámci 
předchozí výzvy OP PPR. Tato cílová skupina bude rovněž splňovat podmínky územní způsobilosti 
pro hl. m. Prahu.  
Partneři projektu: Ne 

Podmínky realizace projektu: 
Podmínky realizace projektu: 
Žadatel vloží do subjektů MČ 4 jako zřizovatele. 
Žadatel upraví data na finančním plánu, aby odpovídaly pravidlům pro předkládání zpráv o realizaci. 
 
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: 6 170 178,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 5 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 
 
 
 
 



 
   
 
 

5 
 

Číslo a název prioritní osy: 07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 22 

Žadatel: Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným 
celkem 

Statutární zástupce žadatele: Ing. Jan Schneider 

Registrační číslo:  CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000600 

Název projektu: Provoz dětské skupiny Krtečci ZZ MČ Praha 4 

Celkové způsobilé výdaje ze 
žádosti: 6 170 178,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Projekt je zaměřen na provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat 
v objektu na adrese Rabasova 1068/12, 140 00 Praha 4. Žadatelem je příspěvková organizace MČ 
Praha 4, která je provozovatelem sedmi dětských skupin. Tato žádost se týká dětské skupiny Krtečci 
s kapacitou 20 dětí ve věku od 1 do 4 let věku. Dětská skupina bude určena pro veřejnost a bude 
provozována po dobu 3 let. 
Cílové skupiny:  
Rodiče dětí do 6 let 
Tato cílová skupina se týká rodičů, resp. zákonných zástupců dětí ve věku od 1 do 4 let věku, u kterých 
bude zajištěna vazba na trh práce. To znamená, že rodič bude v době využívání zařízení pro péči  
o děti zaměstnaný, vykonávat podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti si zaměstnání 
aktivně hledat, nebo bude zapojen do procesu vzdělávání či rekvalifikace. Rodič, resp. Zákonný 
zástupce bude uveden v přihlášce dítěte do zařízení. Celkem předpokládáme zapojení 60 rodičů 
v průběhu trvání projektu. Cílová skupina musí zároveň splnit podmínky územní způsobilosti pro hl. m. 
Prahu. 
 
Odborní pracovníci a další pracovníci zařízení péče o děti 
K odborným pracovníkům a dalším pracovníkům zařízení péče o děti patří 8 pracovníků realizačního 
týmu, kteří budou mít na starosti chod projektu a bezproblémový provoz zařízení po celou dobu jeho 
trvání. Všichni budou zaměstnanci žadatele projektu, který má s realizací projektů financovaných 
z fondů EU bohaté zkušenosti, včetně realizace projektů dětských skupin financovaných v rámci 
předchozí výzvy OP PPR. Tato cílová skupina bude rovněž splňovat podmínky územní způsobilosti 
pro hl. m. Prahu.  
Partneři projektu: Ne 

Podmínky realizace projektu: 
Podmínky realizace projektu: 

Žadatel vloží do subjektů MČ 4 jako zřizovatele. 

Žadatel upraví data na finančním plánu, aby odpovídaly pravidlům pro předkládání zpráv o realizaci. 

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: 6 170 178,00 

Výše spolufinancování příjemcem: 5 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 
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Číslo a název prioritní osy: 07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 22 

Žadatel: Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným 
celkem 

Statutární zástupce žadatele: Ing. Jan Schneider 

Registrační číslo:  CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000601 

Název projektu: Provoz dětské skupiny Berušky ZZ MČ Praha 4 

Celkové způsobilé výdaje ze 
žádosti: 6 170 178,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Projekt je zaměřen na provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat 
v objektu na adrese Rabasova 1068/12, 140 00 Praha 4. Žadatelem je příspěvková organizace MČ 
Praha 4, která je provozovatelem sedmi dětských skupin. Tato žádost se týká dětské skupiny Berušky 
s kapacitou 20 dětí ve věku od 1 do 4 let věku. Dětská skupina bude určena pro veřejnost a bude 
provozována po dobu 3 let. 
Cílové skupiny:  
Rodiče dětí do 6 let 
Tato cílová skupina se týká rodičů, resp. zákonných zástupců dětí ve věku od 1 do 4 let věku, u kterých 
bude zajištěna vazba na trh práce. To znamená, že rodič bude v době využívání zařízení pro péči  
o děti zaměstnaný, vykonávat podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti si zaměstnání 
aktivně hledat, nebo bude zapojen do procesu vzdělávání či rekvalifikace. Rodič, resp. Zákonný 
zástupce bude uveden v přihlášce dítěte do zařízení. Celkem předpokládáme zapojení 60 rodičů 
v průběhu trvání projektu. Cílová skupina musí zároveň splnit podmínky územní způsobilosti pro hl. m. 
Prahu. 
 
Odborní pracovníci a další pracovníci zařízení péče o děti 
K odborným pracovníkům a dalším pracovníkům zařízení péče o děti patří 8 pracovníků realizačního 
týmu, kteří budou mít na starosti chod projektu a bezproblémový provoz zařízení po celou dobu jeho 
trvání. Všichni budou zaměstnanci žadatele projektu, který má s realizací projektů financovaných 
z fondů EU bohaté zkušenosti, včetně realizace projektů dětských skupin financovaných v rámci 
předchozí výzvy OP PPR. Tato cílová skupina bude rovněž splňovat podmínky územní způsobilosti 
pro hl. m. Prahu.  
Partneři projektu: Ne 

Podmínky realizace projektu: 
Podmínky realizace projektu: 

Žadatel vloží do subjektů MČ 4 jako zřizovatele. 

Žadatel upraví data na finančním plánu, aby odpovídaly pravidlům pro předkládání zpráv o realizaci. 

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: 6 170 178,00 

Výše spolufinancování příjemcem: 5 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 
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Číslo a název prioritní osy: 07.4 Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 22 

Žadatel: Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 

Právní forma žadatele: Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným 
celkem 

Statutární zástupce žadatele: Ing. Jan Schneider 

Registrační číslo:  CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000602 

Název projektu: Provoz dětské skupiny Koťátka ZZ MČ Praha 4 

Celkové způsobilé výdaje ze 
žádosti: 6 170 178,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
Projekt je zaměřen na provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., který bude probíhat 
v objektu na adrese Rabasova 1068/12, 140 00 Praha 4. Žadatelem je příspěvková organizace MČ 
Praha 4, která je provozovatelem sedmi dětských skupin. Tato žádost se týká dětské skupiny Koťátka 
s kapacitou 20 dětí ve věku od 1 do 4 let věku. Dětská skupina bude určena pro veřejnost a bude 
provozována po dobu 3 let. 
Cílové skupiny:  
Rodiče dětí do 6 let 
Tato cílová skupina se týká rodičů, resp. zákonných zástupců dětí ve věku od 1 do 4 let věku, u kterých 
bude zajištěna vazba na trh práce. To znamená, že rodič bude v době využívání zařízení pro péči  
o děti zaměstnaný, vykonávat podnikatelskou činnost, v případě nezaměstnanosti si zaměstnání 
aktivně hledat, nebo bude zapojen do procesu vzdělávání či rekvalifikace. Rodič, resp. Zákonný 
zástupce bude uveden v přihlášce dítěte do zařízení. Celkem předpokládáme zapojení 60 rodičů 
v průběhu trvání projektu. Cílová skupina musí zároveň splnit podmínky územní způsobilosti pro hl. m. 
Prahu. 
 
Odborní pracovníci a další pracovníci zařízení péče o děti 
K odborným pracovníkům a dalším pracovníkům zařízení péče o děti patří 8 pracovníků realizačního 
týmu, kteří budou mít na starosti chod projektu a bezproblémový provoz zařízení po celou dobu jeho 
trvání. Všichni budou zaměstnanci žadatele projektu, který má s realizací projektů financovaných 
z fondů EU bohaté zkušenosti, včetně realizace projektů dětských skupin financovaných v rámci 
předchozí výzvy OP PPR. Tato cílová skupina bude rovněž splňovat podmínky územní způsobilosti 
pro hl. m. Prahu.  
Partneři projektu: Ne 

Podmínky realizace projektu: 
Podmínky realizace projektu: 

Žadatel vloží do subjektů MČ 4 jako zřizovatele. 

Žadatel upraví data na finančním plánu, aby odpovídaly pravidlům pro předkládání zpráv o realizaci. 

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: 6 170 178,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 5 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: Není relevantní 
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Důvodová zpráva k tisku Z-5611 
 
Dne 26. srpna 2016 Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2100 schválila vyhlášení dvacáté 
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 29. září 2016 a její alokace činí 125 mil. Kč.  
 
Žádosti o podporu jsou v rámci výzvy č. 22 přijímány průběžně od 31. října 2016 
do 14. prosince 2017. Celkem bylo k 30. červenci 2017 přijato 18 žádostí o podporu 
s celkovými požadavky ve výši 94,3 mil. Kč. Z toho podpora 3 žádostí o podporu ve výši 
14,25 mil. Kč byla schválena usn. Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 24/60 dne 23. února 2017, tří 
žádostí ve výši 14,15 mil. Kč byla schválena usn. Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 25/82 dne 30. 
března 2017 a dalších tří žádostí ve výši 14,24 mil. Kč byla schválena usn. Zastupitelstva hl. 
m. Prahy č. 28/110 dne 15. června 2017. 
 
 celkem 
Počet předložených žádostí o podporu k 30. 7. 
2017 18 

Alokace pro 22. výzvu (v mil. Kč) 125  
Celková požadovaná podpora (v mil. Kč) 94,3 
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. 22 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 všech 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 dosud podaná žádost o podporu. 
 
Věcné hodnocení u žádostí o podporu ve výzvě č. 22 neprobíhá. Po kontrole přijatelnosti  
a formálního hodnocení žádosti o podporu postupují do fáze kontroly ex-ante.   
 
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 
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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 projektu (viz příloha č. 2 usnesení). 
Splnění těchto podmínek pro realizaci projektu bude nezbytným předpokladem pro uzavření 
právního aktu s žadatelem.  
 
Na základě hodnocení a výběru projektů je Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy 
doporučeno financování celkem 7 projektů v maximální výši požadované podpory 
43,19 mil. Kč. Seznam projektů doporučených 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 2 8,47 
dosud schválené v ZHMP  9 42,66 
doporučené k financování 7 43,19 
náhradní projekty (zařazené do zásobníku) NR NR 

 
Základní souhrnné informace o projednávaných projektech jsou uvedeny v příloze č. 1 
důvodové zprávy. 
 
 
Výbor pro evropské fondy Zastupitelstva hl. m. Prahy projednal informaci o postupu 
hodnocení a výběru žádostí o podporu předložených v 22. výzvě v rámci prioritní osy 4 
„Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti“ OP PPR na svém zasedání dne 7. září 2017. 
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 usnesení. 
 
Zastupitelstvu hl. m. Prahy je navrhováno, aby odsouhlasila maximální výši podpory z OP 
PPR a podmínky realizace pro projekty.  
 
Přílohy 
Příloha č. 1 – Seznam projektů k financování v rámci 22. výzvy OP PPR 
Příloha č. 2 – Usnesení Rady hl. m. Prahy  



Příloha č. 1 Důvodové zprávy k tisku Z-5611 

Seznam projektů doporučených k financování v rámci 22. 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.07.4.51/0.0/0.0/16_038
/0000596 

Provoz dětské skupiny Žabičky 
ZZ MČ Praha 4 

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 6 170 178,00 Kč 6 170 178,00 Kč 5 % NR doporučen k 
financování 

2. 
CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038
/0000597 

Provoz dětské skupiny Štěňátka 
ZZ MČ Praha 4 

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 6 170 178,00 Kč 6 170 178,00 Kč 5 % NR doporučen k 
financování 

3. 
CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038
/0000598 

Provoz dětské skupiny Sluníčka 
ZZ MČ Praha 4 

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 6 170 178,00 Kč 6 170 178,00 Kč 5 % NR doporučen k 
financování 

4. 
CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038
/0000599 

Provoz dětské skupiny Myšky ZZ 
MČ Praha 4 

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 6 170 178,00 Kč 6 170 178,00 Kč 5 % NR doporučen k 
financování 

5. 
CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038
/0000600 

Provoz dětské skupiny Krtečci ZZ 
MČ Praha 4 

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 6 170 178,00 Kč 6 170 178,00 Kč 5 % NR doporučen k 
financování 

6. 
CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038
/0000601 

Provoz dětské skupiny Berušky 
ZZ MČ Praha 4 

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 6 170 178,00 Kč 6 170 178,00 Kč 5 % NR doporučen k 
financování 

7. 
CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038
/0000602 

Provoz dětské skupiny Koťátka 
ZZ MČ Praha 4 

Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 6 170 178,00 Kč 6 170 178,00 Kč 5 % NR doporučen k 
financování 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti celkem (v Kč) 43 191 246,00 Kč 

Navrhovaná maximální výše podpory včetně vlastních zdrojů příjemců celkem (v Kč) 43 191 246,00 Kč 
Alokované prostředky pro výzvu (v Kč) 125 000 000,00 Kč 

 

Schválené projekty - maximální výše podpory schválená ZHMP usn. č. 24/60 ze dne 23. 2. 2017, usn. 
25/82 ze dne 30. 3. 2017, usn. 28/110 ze dne 15. 6. 2017 42 659 382,00 Kč 

Rozdíl – zbývající prostředky (v Kč) 39 149 372,00 Kč 

 



Příloha č. 2 Důvodové zprávy k tisku Z-5611 

 
Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  
Rady hlavního města Prahy 

 
číslo 2155 

ze dne 5. 9. 2017  

ke schválení projektů v rámci 22. 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 22. výzvy k předkládání projektů 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 43 191 246,00 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 

I I I .   u k l á d á  
1.  radní Ropkové 

1.  předložit Zastupitelstvu hl. m. Prahy návrh dle bodu II. tohoto usnesení 
Termín: 14.9.2017 



2.  MHMP - FON MHMP 
1.  uzavřít smlouvy o financování projektu se 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 

Termín: 31.12.2017 
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: 31.12.2017 

3.  snížit v souvislosti s úpravami podle 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: 31.12.2017 

4.  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 

 
 

Adriana Krnáčová v. r. 
primátorka hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 

Petr Dolínek v. r. 
náměstek primátorky hl.m. Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  radní Ropková  
Tisk: R-26805  
Provede: radní Ropková, MHMP - FON MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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