
Hlavní město Praha 
 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo 37/15 

ze dne  17.5.2018 

ke schválení projektů v rámci 36. 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 36. výzvu 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 
21.797.162,50 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: 22.5.2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-6239  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/15 ze dne 17. 5. 2018 

Informace o průběhu výběru projektů pro 36. výzvu Operačního programu Praha – pól růstu ČR 
 

1) Seznam projektů, které byly podány v 36. výzvě k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Praha – pól růstu ČR1: 

2) Seznam projektů, které neprošly kontrolou přijatelnosti a formálních náležitostí, vč. zdůvodnění: 
Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 36. výzvy OP PPR.  

 
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 žádosti):  

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel Datum a čas podání 
žádosti 

Počet 
bodů 

Celkové způsobilé 
výdaje projektu ze 

žádosti v Kč 

1. CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0000637 Navýšení kapacity MŠ Beehive 
Mateřská škola a základní 
škola Beehive s.r.o. 27. 11. 2017 20:47 81 7 014 598,00 Kč 

2. CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0000667 Mateřská škola Hrnčíře 
Městská část Praha-
Šeberov 

21. 12. 2017 13:38 76 14 782 564,50 Kč 

 
5) Projekty, které byly vyřazeny ve věcném hodnocení:  

Není relevantní pro žádosti o podporu registrované v rámci 36. 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 36. výzvy OP PPR. 

                                                                 
1 Jedná se o průběžnou výzvu. Žádosti o podporu se hodnotí průběžně. Ukončení příjmu žádostí v této výzvě je 28. 6. 2018. 

Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové způsobilé 
výdaje ze žádosti 

v Kč 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0000637 Navýšení kapacity MŠ Beehive Mateřská škola a základní škola Beehive s.r.o. 7 014 598,00 Kč 

CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0000667 Mateřská škola Hrnčíře Městská část Praha-Šeberov 14 782 564,50 Kč 
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Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/15 ze dne 17. 5. 2018 

Souhrn posouzení žádostí o podporu – projekty doporučené k podpoře 

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

Číslo výzvy: 36 

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

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným  

Statutární zástupce žadatele: Martina Přenosilová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0000637 

Název projektu: Navýšení kapacity MŠ Beehive 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 7 014 598,00 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Projekt má za cíl zlepšit dostupnost předškolního vzdělávání v městské části Prahy 10, kde je velký problém 
umístit předškolní děti do školky. Díky realizaci projektu dojde k navýšení kapacity MŠ Beehive o 44 dětí. Vzniknou 
moderní prostory pro předškolní vzdělávání odpovídající standardu dnešní doby. Dojde k pořízení vnitřního a 
gastro vybavení školky. Proběhnou venkovní úpravy zahrady, kde dojde k pořízení dětských prvků. 
 
Cílové skupiny:  
 
Děti a žáci (včetně předškolní péče) včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
Rozšířená kapacita MŠ Beehive je velice potřebná vzhledem k výrazně převyšující poptávce po volných místech 
ve školce nad jejich nabídkou. Za poslední rok bylo v MŠ Beehive odmítnuto 30 dětí. V současné době navštěvuje 
MŠ Beehive 19 děti s jinou národností, tyto děti mají speciální vzdělávací potřeby. Školka je vedena 
nediskriminačním způsobem, a tak tomu bude i nadále. 
 
Rodiče 
Projekt přijetím většího počtu žáků do předškolního vzdělávání umožní zaměstnatelnost obou rodičů, což přispěje 
ke sladění rodinného a profesního života rodin, a to již před třetím rokem věku dítěte. Rodičům usnadní 
pokračování v kariéře či dřívější návrat do práce, zlepší tak jejich uplatnitelnost na trhu práce a zároveň zlepší 
ekonomickou situaci rodiny. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv  
o realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 7 014 598,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 81 
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Číslo a název prioritní osy: 4 Vzdělání, vzdělanost a podpora zaměstnanosti 

Číslo výzvy: 36 

Žadatel: Městská část Praha-Šeberov 

Právní forma žadatele: Městská část hlavního města Prahy 

Statutární zástupce žadatele: Ing. Petra Venturová 

Registrační číslo:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0000667 

Název projektu: Mateřská škola Hrnčíře 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 14 782 564,50 Kč 

Stručný obsah projektu: 
 
Smyslem projektu je řešit nedostatečnou kapacitu zařízení péče o předškolní děti (primárně ve věku od 2 do 6 let) 
na území hl. m. Prahy, konkrétně zejména na území MČ Prahy – Šeberov, a umožnit tak jejich rodičům včasný 
návrat na trh. Konkrétní formou realizace je pak navýšení kapacity MŠ Na Příčné mezi formou demolice stávající 
nevyhovující budovy detašovaného pracoviště na adrese U Školky 655 v části Hrnčíře a následné výstavby 
nového pavilonu pro 2 třídy po 25 dětech. V rámci projektu tak dojde k navýšení kapacity stávající MŠ o jednu 
třídu, tj. 25 případně až 28 dětí, vč. nezbytného zázemí (kuchyň, šatny, venkovní úpravy atd.). 
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 poskytování předškolní vzdělávání. Jedna 
ze tříd bude uzpůsobena pro děti mladší 3 let. Celkový počet osob CS benefitujících z projektu bude každý rok 
činit 25 osob, v případě využití výjimky pro naplněnost tříd až 31 osob. 
 
Rodiče 
Cílovou skupinou projektu jsou rodiče dětí ve věku 2-6 let, kterým bude v MŠ poskytováno předškolní vzdělávání. 
Jedna ze tříd bude uzpůsobena pro děti mladší 3 let. Celkový počet osob CS benefitujících z projektu bude každý 
rok činit 25 osob, v případě využití výjimky pro naplněnost tříd až 31 osob. 
 
Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 
 
Připomínky hodnotitelů a další zjištění, která budou identifikována při kontrole ex-ante, budou vypořádány v rámci 
administrativní kontroly, popř. v rámci veřejnosprávní kontroly. Kontrola cen obvyklých u výdajů za stavební práce 
a za ostatní investiční výdaje proběhne před uzavřením Smlouvy o financování popř. v rámci předložení zpráv  
o realizaci na základě skutečně provedených prací/dodávek. 
 
Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 14 782 564,50 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 10 % 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 76 
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Důvodová zpráva k tisku Z-6239 
 
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 jsou v rámci výzvy č. 36 přijímány průběžně od 27. listopadu 2017 do 28. 
června 2018. Celkem byly k 28. únoru 2018 přijaty 2 žádosti o podporu s celkovými 
požadavky ve výši 21,79 mil. Kč.  
 
 celkem 
Počet předložených žádostí o podporu k 28. 2. 
2018 2 

Alokace pro 36. výzvu (v mil. Kč) 130  
Celková požadovaná podpora (v mil. Kč) 21,79 

Typ výzvy průběžná 
 
Jako jeden společný krok probíhala kontrola přijatelnosti a kontrola formálních náležitostí 
žádostí o podporu, 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 všechny žádosti splnily formální náležitosti a podmínky přijatelnosti, žádná 
žádost nebyla vyřazena. 
 
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 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 
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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 jsou Zastupitelstvu hl. m. Prahy doporučeny k 
financování celkem 2 projekty v maximální výši požadované podpory 21,79 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 NR NR 
- doporučené k financování 2 21,79 
- náhradní projekty (zařazené do zásobníku) NR NR 

 
Základní souhrnné informace o 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 36. výzvě v rámci prioritní osy 4 
„Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti“ OP PPR na svém zasedání dne 12. dubna 2018. 
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 schválilo maximální výši podpory z OP PPR 
a podmínky realizace pro projekty uvedené v příloze č. 2 usnesení. 
 
Přílohy 
Příloha č. 1 – Seznam projektů k financování v rámci 36. výzvy OP PPR 
Příloha č. 2 – Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 832 ze dne 17. dubna 2018. 
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Příloha č. 1 Důvodové zprávy k tisku Z-6239 

 
Seznam projektů doporučených k financování v rámci 36. 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 
spolufinancování 

příjemcem 

Počet 
bodů 

Stav projektu 
 

1. 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_0
53/0000637 

Navýšení kapacity MŠ Beehive Mateřská škola a základní 
škola Beehive s.r.o. 

7 014 598,00     7 014 598,00 10 % 81 doporučen k 
financování 

2. 
CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_0
53/0000667 

Mateřská škola Hrnčíře Městská část Praha-
Šeberov 

14 782 564,50     14 782 564,50 10 % 76 doporučen k 
financování 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti celkem (v Kč) 21 797 162,50 Kč 

Navrhovaná maximální výše podpory včetně vlastních zdrojů příjemců celkem (v Kč) 21 797 162,50 Kč 
Alokované prostředky pro výzvu (v Kč) 130 000 000,00 Kč 

Rozdíl – zbývající prostředky (v Kč) 108 202 837,50 Kč 

 



Příloha č. 2 Důvodové zprávy k tisku Z-6239 

Hlavní město Praha 
 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

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

 
číslo 832 

ze dne 17. 4. 2018  

ke schválení projektů v rámci 36. 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 36. 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 21 797 162,50 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: 26.4.2018 



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 

Termín: 31.8.2018 
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: 31.8.2018 

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: 31.8.2018 

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-29156  
Provede: radní Ropková, MHMP - FON MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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