
Hlavní město Praha 

 

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
 

U S N E S E N Í  

Zastupitelstva hlavního města Prahy 
 

číslo 15/2 
ze dne  19.3.2020 

ke schválení projektů v rámci 38. 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 38. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci 
Operačního programu Praha – pól růstu ČR obsaženou v příloze č. 1 tohoto usnesení 

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

podporu a poskytnutí dotace z Operačního programu Praha - pól růstu ČR v celkové výši 
9.276.130,00 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 II. bodu tohoto usnesení 

Termín: 23.3.2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Předkladatel:  Rada HMP  
Tisk: Z-8085  
Provede: Rada HMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 15/2 ze dne 19. 3. 2020 
 

 

Informace o průběhu výběru projektů pro 38. výzvu Operačního programu Praha – pól růstu ČR 

 

1) Seznam projektů, které byly podány v 38. výzvě k předkládání žádostí o podporu v Operačním programu Praha – pól růstu ČR1: 
 

Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové způsobilé 

výdaje (Kč) 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0000854* 
Vybudování pekárny jako sociálního podniku SPSJ 
s.r.o. 

SPSJ s.r.o. 3 997 300,34 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0000855* 
Založení centra pohybových aktivit - sociální 
podnik 

Fit Solutions s.r.o. 3 989 844,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0000859* Sociální podnik Limpio SP, s.r.o. Limpio SP, s.r.o. 3 999 837,71 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001160* 
Profesionalizace úklidových služeb sociálního 
podniku 

Etincelle úklidová s.r.o. 1 497 800,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001159** Sociální podnik - cukrárna a bistro Ollies v Praze Ollies Franchise s.r.o. 3 987 345,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001176** 
Sociální podnik - Santini Café s.r.o. - kavárna s 
pražírnou v Praze 

Santini Café s.r.o. 3 554 700,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001298** ARCHA VŮNÍ s.r.o. - sociální podnik v Praze ARCHA VŮNÍ s.r.o. 3 467 221,21 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001314** 
Založení centra pohybových aktivit - sociální 
podnik 

Fit Solutions s.r.o. 3 989 844,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001319** 
Úklidové služby sociálního podniku Sigyn Invest, 
s.r.o. 

SIGYN INVEST s.r.o. 2 783 040,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001325** 
Založení centra pohybových aktivit - sociální 
podnik 

Fit Solutions s.r.o. 3 989 844,00 Kč 

 
1 Jedná se o průběžnou výzvu. Žádosti o podporu se hodnotí průběžně a průběžně se také předkládají RHMP ke schválení. Ukončení příjmu žádostí o podporu v této výzvě bylo 23. 1. 2019. 
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Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Celkové způsobilé 

výdaje (Kč) 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001327** Sociální podnik Resto Servis s.r.o. Resto Servis s.r.o. 4 000 000,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001332** Ozvučovací agentura SERENDIPITY Prague s.r.o. 
Ozvučovací agentura 
SERENDIPITY Prague 
s.r.o. 

3 999 320,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001336** Autolakovna-Vito VITO-carservice s.r.o. 3 870 306,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001331*** Můj úspěch - sociální podnik pro (re)start života 
ERC (Evropské regionální 
vzdělávací centrum) z.s. 

3 496 241,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001335*** 
Sociální podnik - Santini Café s.r.o. - kavárna s 
pražírnou v Praze 

Santini Café s.r.o. 3 554 700,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001344*** Sociální podnik Institutu dalšího vzdělávání z.s. 
Institut dalšího vzdělávání 
z. s. 

4 000 000,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001345*** ARCHA VŮNÍ s.r.o. - sociální podnik v Praze ARCHA VŮNÍ s.r.o. 3 382 374,22 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001346 StromyPraha - vznik nového sociálního podniku StromyPraha s.r.o. 3 945 521,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001347 Charita chráněné pracoviště - vznik tří pracovišť 
Charita Chráněné 
pracoviště 

3 022 220,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001348 
AQUA DOG s.r.o. - komplexní regenerační, 
rehabilitační psí centrum 

Aqua Dog, s.r.o. 
 

3 498 040,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001350 Chráněné nudle Tradegoods s.r.o. 2 254 000,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001352 PUNK COFFEE Jura & Scheuring, s.r.o. 3 999 910,00 Kč 

 *Proces výběru projektů byl již u těchto žádostí schválen Usnesením č. 39/15 Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 6. 9. 2018. 
**Proces výběru projektů byl již u těchto žádostí schválen Usnesením č. 5/4 Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 21. 3. 2019 
***Proces výběru projektů byl již u těchto žádostí schválen Usnesením č. 8/3 Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 20. 6. 2019 
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2) Projekty stažené žadatelem: 

Registrační číslo Název projektu Žadatel 
Požadovaná podpora 

(Kč) 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001314* Založení centra pohybových aktivit - sociální podnik Fit Solutions s.r.o. 3 989 844,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001348 
AQUA DOG s.r.o. - komplexní regenerační, 
rehabilitační psí centrum 

Aqua Dog, s.r.o. 3 498 040,00 Kč   

* Proces výběru projektů byl již u této žádosti schválen Usnesením č. 5/4 Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 21. 3. 2019.  

 

3) Projekty, které úspěšně prošly věcným hodnocením:  
 

Pořadí Registrační číslo Název projektu Žadatel Počet bodů Požadovaná podpora 

1. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0000854* 
Vybudování pekárny jako 
sociálního podniku SPSJ s.r.o. 

SPSJ s.r.o. 67,25 3 997 300,34 Kč 

2. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0000859* 
Sociální podnik Limpio SP, 
s.r.o. 

Limpio SP, s.r.o. 75,25 3 999 837,71 Kč 

3. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001160* 
Profesionalizace úklidových 
služeb sociálního podniku 

Etincelle úklidová s.r.o. 83,75 1 497 800,00 Kč 

4. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001159** 
Sociální podnik - cukrárna a 
bistro Ollies v Praze 

Ollies Franchise s.r.o. 78,50 3 987 345,00 Kč 

5. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001319** 
Úklidové služby sociálního 
podniku Sigyn Invest, s.r.o. 

SIGYN INVEST s.r.o. 82,50 2 783 040,00 Kč 

6. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001325** 
Založení centra pohybových 
aktivit - sociální podnik 

Fit Solutions s.r.o. 78,75 3 989 844,00 Kč 

7. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001327** 
Sociální podnik Resto Servis 
s.r.o. 

Resto Servis s.r.o. 87,25 4 000 000,00 Kč 

8. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001332** 
Ozvučovací agentura 
SERENDIPITY Prague s.r.o. 

Ozvučovací agentura 
SERENDIPITY Prague s.r.o. 

79,25 3 999 320,00 Kč 

9. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001331*** 
Můj úspěch - sociální podnik 
pro (re)start života 

ERC (Evropské regionální 
vzdělávací centrum) z.s. 

79,25 3 496 241,00 Kč  

10. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001335*** 
Sociální podnik - Santini Café 
s.r.o. - kavárna s pražírnou v 

Santini Café s.r.o. 83,00 3 554 700,00 Kč  
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Praze 

11. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001345*** 
ARCHA VŮNÍ s.r.o. - sociální 
podnik v Praze 

ARCHA VŮNÍ s.r.o. 78,00 3 382 374,22 Kč  

12. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001347 
Charita chráněné pracoviště - 
vznik tří pracovišť 

Charita Chráněné pracoviště 91 3 022 220,00 Kč 

13. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001350 Chráněné nudle Tradegoods s.r.o. 76,75 2 254 000,00 Kč 

14. CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001352 PUNK COFFEE Jura & Scheuring, s.r.o. 64,25 3 999 910,00 Kč 

*Proces výběru projektů byl již u těchto žádostí schválen Usnesením č. 39/15 Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 6. 9. 2018. 

**Proces výběru projektů byl již u těchto žádostí schválen Usnesením č. 5/4 Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 21. 3. 2019. 

***Proces výběru projektů byl již u těchto žádostí schválen Usnesením č. 8/3 Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 20. 6. 2019 
 

 

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

Registrační číslo CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0000855* 

Žadatel Fit Solutions s.r.o. 

Název projektu Založení centra pohybových aktivit - sociální podnik 

Požadovaná podpora 3 989 844,00 Kč 

Zdůvodnění 

Úplnost a forma žádosti 

K žádosti o podporu nebyla předložena příloha „Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty (dle zákona č. 
183/2006 Sb., Stavební zákon v platném znění).“  
Následující přílohy nebyly předloženy v požadované podobě: „Doklad na prokázání vlastnického nebo jiného (vymezeného) 
práva k majetku“ - doklad zástavního věřitele "Prohlášení ČSOB" nebyl převeden do elektronické podoby autorizovanou 
konverzí (dle Pravidel pro žadatele, verze 4.2, musí být analogové dokumenty převedeny do elektronické podoby 
autorizovanou konverzí), „Projektová dokumentace“ - z důvodu nepředložení přílohy "Územní souhlas, územní rozhodnutí a 
další dokumenty (dle zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon v platném znění)" není možné posoudit, v jaké formě měla být 
projektová dokumentace předložena. 

Náprava výše uvedených nedostatků byla požadována ve dvou výzvách k odstranění formálních nedostatků v žádosti o 
podporu ze dne 11. 4. 2018 a 17. 5. 2018, které byly žadateli zaslány depeší prostřednictvím MS2014+. Nedostatky nebyly ve 
stanovených termínech napraveny (termín u první výzvy byl stanoven do 25. 4. 2018, termín u druhé výzvy byl do 31. 5. 
2018). 

       * Proces výběru projektů byl u této žádosti již schválen Usnesením č. 39/15 Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 6. 9. 2018. 
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5) Projekty, které byly vyřazeny ve věcném hodnocení:  

Registrační číslo Název projektu Žadatel Požadovaná podpora 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001176* 
Sociální podnik - Santini Café s.r.o. - 

kavárna s pražírnou v Praze 
Santini Café s.r.o. 3 554 700,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001298* 
ARCHA VŮNÍ s.r.o. - sociální podnik v 

Praze 
ARCHA VŮNÍ s.r.o. 3 467 221,21 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001336* Autolakovna - Vito VITO-carservice s.r.o. 3 870 306,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001344** 
Sociální podnik Institutu dalšího 

vzdělávání z.s. 
Institut dalšího vzdělávání z. s. 4 000 000,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001346 
StromyPraha - vznik nového sociálního 

podniku 
StromyPraha s.r.o. 3 945 521,00 Kč 

* Proces výběru projektů byl již u těchto žádostí schválen Usnesením č. 5/4 Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 21. 3. 2019. 

**Proces výběru projektů byl již u těchto žádostí schválen Usnesením č. 8/3 Zastupitelstva hlavního města Prahy ze dne 20. 6. 2019 

 

 

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 38. výzvy OP PPR. 

 

7) Projekty schválené Zastupitelstvem hl. m. Prahy usn. č. 39/15 ze dne 6. září 2018:  
 

Registrační číslo Název projektu Žadatel Požadovaná podpora 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0000854 
Vybudování pekárny jako sociálního 
podniku SPSJ s.r.o. 

SPSJ s.r.o. 3 997 300,34 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0000859 Sociální podnik Limpio SP, s.r.o. Limpio SP, s.r.o. 3 999 837,71 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001160 
Profesionalizace úklidových služeb 
sociálního podniku 

Etincelle úklidová s.r.o. 1 497 800,00 Kč 
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8) Projekty schválené Zastupitelstvem hl. m. Prahy usn. č. 5/4 ze dne 21. března 2019:  
 

Registrační číslo Název projektu Žadatel Požadovaná podpora 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001159 
Sociální podnik - cukrárna a bistro Ollies 
v Praze 

Ollies Franchise s.r.o. 3 987 345,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001319 
Úklidové služby sociálního podniku 
Sigyn Invest, s.r.o. 

SIGYN INVEST s.r.o. 2 783 040,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001325 
Založení centra pohybových aktivit - 
sociální podnik 

Fit Solutions s.r.o. 3 989 844,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001327 Sociální podnik Resto Servis s.r.o. Resto Servis s.r.o. 4 000 000,00 Kč 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001332 
Ozvučovací agentura SERENDIPITY 
Prague s.r.o. 

Ozvučovací agentura SERENDIPITY 
Prague s.r.o. 

3 999 320,00 Kč 

 

9) Projekty schválené Zastupitelstvem hl. m. Prahy usn. č. 8/3 ze dne 20. června 2019:  
 

Registrační číslo Název projektu Žadatel Požadovaná podpora 

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001331 
Můj úspěch - sociální podnik pro 
(re)start života 

ERC (Evropské regionální vzdělávací 
centrum) z.s. 

3 496 241,00 Kč  

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001335 
Sociální podnik - Santini Café s.r.o. - 
kavárna s pražírnou v Praze 

Santini Café s.r.o. 3 554 700,00 Kč  

CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001345 
ARCHA VŮNÍ s.r.o. - sociální podnik v 
Praze 

ARCHA VŮNÍ s.r.o. 3 382 374,22 Kč  
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Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 15/2 ze dne 19. 3. 2020 

Souhrn posouzení žádostí o podporu – projekty doporučené k podpoře 

Číslo a název prioritní osy: 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 38 

Žadatel: Charita Chráněné pracoviště 

Právní forma žadatele: Evidované církevní právnické osoby 

Registrační číslo:  CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001347 

Název projektu: Charita chráněné pracoviště - vznik tří pracovišť 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 3 022 220,00 Kč  

Stručný obsah projektu: 

  Hlavním cílem předkládaného projektu je vznik 3 chráněných pracovišť pod jednou organizací Charita chráněné 
pracoviště s nabídkou pracovních míst pro osoby ohrožené sociální vyloučením nebo osoby sociálně vyloučené, 
konkrétně pro osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných. Záměrem projektu je komplexní 
podnikatelský záměr, který zajistí budoucí fungování jako běžná konkurenceschopná firma, ale s naplňováním 
podstaty chráněného pracoviště. Bude vytvořeno 10 nových pracovních míst pro 0,5 úvazky pro osoby se 
zdravotním postižením. Celkem budou vytvořena 3 různá chráněná pracoviště, a to kavárna, prádelna a zahrada. 
Pracoviště kavárna a prádelna se budou nacházet v jedné budově – v Domově sv. Rodiny na Petřinách. 
Pracoviště zahrada bude mít zázemí v budově Penzionu u sv. Kryštofa v Záběhlicích a dále bude provozováno na 
dalších zahradách. 
  Předkládaný projekt řeší problém nedostatečných možností přirozeného začleňování osob sociálně vyloučených 
a osob sociálním vyloučením ohrožených především skrze zaměstnávání. Sociální vyloučení má velmi úzkou 
souvislost zejména s nezaměstnaností. Projekt přispívá k řešení problému nerovného přístupu k zaměstnání -  
konkrétně pro skupinu obyvatel se zdravotním postižením. Rovný přístup k zaměstnání je nezbytným 
předpokladem pro předcházení sociálního vyloučení především u osob v produktivním věku. Pro sociálně 
vyloučené osoby, případně osoby ohrožené sociálním vyloučením je podpora zaměstnanosti důležitá, jak z 
důvodu zajištění adekvátního příjmu a zabránění ohrožení chudobou, tak zároveň z důvodu sociální integrace této 
skupiny osob, neboť výkon zaměstnání je nejenom základním zdrojem příjmu ale též důležitou společenskou 
hodnotou. 
Domov svaté rodiny, kde vzniknou 2 chráněná pracoviště (kavárna, prádelna), poskytuje osobám mimo pobyt také 
nabídku běžných příležitostí k sociálnímu začleňování a rozšíření o chráněné pracoviště nabídne ještě širší a 
přirozené možnosti sociálního začleňování nejen pro osoby, které již v Domově žijí, ale i pro osoby žijící jinde.  
Problémem integrace OZP na volném trhu práce nastává zejména v období hospodářské recese, která zvýrazňuje 
hendikep těchto osob na trhu práce a v praxi tito znevýhodnění lidé přicházejí o práci jako první. Vytvořením míst 
přímo pro osoby se zdravotním postižení sníží tuto hrozbu, v případě přirozeného propadu v ekonomickém cyklu. 
Přestože aktuálně je hospodářský cyklus na vrcholu, jeho kolísání se přirozeně opakuje a je potřeba toto brát v 
potaz a včas vytvořit takové podmínky zaměstnávání znevýhodněných osoby, aby se zamezilo jejich nejisté situaci 
na trhu práce v době recese. 

Cílové skupiny:  

Osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných 
Projekt podpoří minimálně jedenáct osob se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných, které mají trvalé 
bydliště v hl. m. Praze anebo se více než polovinu roku zdržují na území hl. m. Prahy. Osoby se zdravotním 
postižením budou na chráněném pracovišti zaměstnány před ukončením realizace projektu, tedy s nimi budou 
uzavírány pracovní smlouvy během posledního měsíce realizace projektu. Půjde o celkem deset chráněných 
pracovních míst. 
Vybudovaná chráněná pracoviště budou zaměstnávat více než 50 % osob se zdravotním postižením. Jedná se o 
osoby lehce postižené, případně lehce mentálně postižené, nejčastěji se jedná o důsledky dětské mozkové obrny, 
někdy kombinované i s projevy duševního onemocnění. 
Prostory chráněného pracoviště budou upraveny pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením v chráněném 
prostředí a především pracovní postupy a pracovní přístup bude upraven pro potřeby této CS. 
 

Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 

Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před podpisem 
smlouvy o financování. 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. 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. 
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Doporučení projektu k podpoře:  ANO 

Maximální výše podpory včetně 
vlastních zdrojů příjemce: 

3 022 220,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 91 

 

Číslo a název prioritní osy: 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 38 

Žadatel: Tradegoods s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným 

Registrační číslo:  CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001350 

Název projektu: Chráněné nudle 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti:  2 254 000,00 Kč  

Stručný obsah projektu: 

Obsahem předkládaného projektu je vznik sociálního podniku, jehož činností bude výroba čerstvých nudlí 
asijského typu. V podniku vznikne celkem 5 nových pracovních míst, z toho 4 místa budou určená pro osoby se 
zdravotním postižením. Pro tyto osoby budou pracovní podmínky uzpůsobeny na zkrácené pracovní úvazky a na 
směnný provoz. Hlavním cílem projektu je vytvoření nových pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením v nově vytvořeném provozu výrobny čerstvých nudlí asijského typu. 
Projekt řeší problém zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, konkrétně se zaměřuje na zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením. Projekt vznikl na základě poptávky cílové skupiny po kvalifikovanějším pracovním 
uplatnění, které by jim dalo možnost nejen stálého zaměstnání, ale i prostor pro dostatečný rozvoj jejich 
pracovních i osobnostních dovedností v prostředí běžné fungující firmy. Osoby se zdravotním postižením čelí 
velkému množství předsudků ze strany zaměstnavatelů a velmi často nedostanou ani šanci uspět v běžném 
pracovním prostředí. 

Cílové skupiny:  

Osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných 
Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných. Jedná se o osoby, 
které jsou na trhu práce dlouhodobě ohroženy. Je to dáno jejich sníženou pracovní schopností i specifickými 
potřebami při výkonu práce. Zdravotní postižení je postižení člověka, které nepříznivě ovlivňuje kvalitu jeho života, 
zejména schopnost navazovat a udržovat vztahy s lidmi a schopnost pracovat. Hlavními, běžně užívanými 
kategoriemi zdravotního postižení jsou: postižení zraku, sluchu, řeči/komunikace, postižení mentální, postižení 
pohybového aparátu, postižení duševní poruchou. U jednotlivých osob se mohou vyskytovat v různých stupních a 
v různých kombinacích. Přístupy k jednotlivým druhům postižení jsou přitom výrazně odlišné. Pro integrační 
programy je proto velmi důležitá počáteční fáze sběru anamnestických dat z oblasti zdravotní, osobní a pracovní. 
Od zjištěných dat se dále odvíjí metody práce v rámci jednotlivých služeb. Hledání vhodného pracovního uplatnění 
bývá proto pro osoby se zdravotním postižením komplikované. V některých případech lidé s těžším zdravotním 
postižením hledají především smysluplné využití volného času, v jiných případech, především u lehčích typů 
postižení, se jedná o nutnost výdělku a schopnost ekonomické soběstačnosti. V Praze připadá na jedno volné 
pracovní místo vhodné pro osoby se zdravotním postižením celkem 2,9 těchto uchazečů. Jejich skutečný počet je 
však řádově vyšší, např. lidé s mentálním postižením se v evidenci ÚP prakticky nevyskytují. Získat vhodné 
zaměstnání je pro tyto osoby stále velmi obtížné.  

Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 

Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před podpisem 
smlouvy o financování. 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. 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: 

2 254 000,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 
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Počet bodů ve věcném hodnocení: 76,75 

 

Číslo a název prioritní osy: 3 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě 

Číslo výzvy: 38 

Žadatel: Jura & Scheuring, s.r.o. 

Právní forma žadatele: Společnost s ručením omezeným 

Registrační číslo:  CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001352 

Název projektu: PUNK COFFEE 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti: 3 999 910,00 Kč  

Stručný obsah projektu: 

Obsahem předkládaného projektu je vznik sociálního podniku, jež se bude zabývat provozem pojízdných kaváren 
a s tím spojeným prodejem kávy a čaje. V podniku bude vytvořeno celkem 9 nových pracovních míst, z toho 4 
pozice budou vyčleněny pro osoby z vybraných cílových skupin, na jejichž zaměstnávání je projekt zaměřen. 
Hlavním cílem projektu je tak vytvoření nových pracovních příležitostí pro osoby z cílových skupin v nově 
vytvořeném sociálním podniku. 
Žadatel předpokládá, že v důsledku zaměstnání znevýhodněných osob v nově vzniklém sociálním podniku na 
pozici barista, jež nepředstavuje náročnou či vysoce odpovědnou pracovní pozici, dojde k rozvoji pracovních 
dovedností zaměstnaných jedinců, získání nové kvalifikace v obsluze kávovarů a rozvoji komunikačních 
dovedností, přístupu k zákazníkům a tím i k celkovému posílení jejich socioekonomické soběstačnosti. 

Cílové skupiny:  

Osoby dlouhodobě nezaměstnané 
Dle aktuální statistiky Úřadu práce je k 30. 12. 2018 v Praze registrováno celkem 7 190 osob dlouhodobě 
nezaměstnaných, tedy osob nezaměstnaných déle než 6 měsíců. Tato skupina tvoří 39,1 % z celkového počtu 
nezaměstnaných v Praze. Z toho 1 940 osob je nezaměstnaných 6 až 9 měsíců, 1 230 osob 9 až 12 měsíců, 1 
627 osob 12 až 24 měsíců a 2 441 osob je nezaměstnaných více než 24 měsíců. Poměrně vysoký počet osob 
registrovaných úřadem práce dokládá existenci této cílové skupiny a předpokládá zájem těchto osob o 
zaměstnání. U osob dlouhodobě nezaměstnaných (minimálně 6 měsíců) dochází, z důvodu delšího období 
absence pravidelných návyků v podobě docházky do zaměstnání, velmi často, ke ztrátě pracovních návyků, 
současně také ke snížení výše příjmu a snížení schopnosti v oblasti nakládání s finančními prostředky a omezené 
samostatnosti při výkonu práce. Tyto osoby tak lze zařadit ke specifickým skupinám, které jsou ohrožené 
sociálním vyloučením, či se jedná již o sociálně vyloučené jedince. Pracovní začlenění těchto osob je tedy zásadní 
a je žádoucí pro tyto účely využívat veškeré nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, včetně vytváření pracovních 
míst nastavených tak, aby byly vhodné i pro tyto skupiny obyvatel. Nabízená pozice je vhodná pro tuto cílovou 
skupinu zejména z důvodu počáteční nenáročnosti pracovních povinností. 
 
Osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin 
Osoby v rámci této cílové skupiny představují jedince ve věku 18-26 let, kteří opouští ústavní zařízení, tj. dětské 
domovy či výchovné ústavy pro mládež nebo se jedná o osoby v daném věku vyrůstající bez rodin. Počet 
uchazečů o zaměstnání této cílové skupiny není možné uvést z důvodu neshromažďování podstatných informací a 
dat prostřednictvím úřadů práce k těmto osobám, tedy osobám do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení 
zaregistrovaných na úřadu práce. Současně také nejsou zveřejněna žádná data o počtu osob umístěných v 
zařízeních ústavní péče či počty osob, které každoročně tyto ústavy opouštějí z důvodu zletilosti a zároveň se 
nevrací do rodiny. Dle průzkumu žadatele, který proběhl v několika ústavních zařízeních v Praze a blízkém okolí, 
je v ústavních zařízeních dostatek uchazečů o zaměstnání, kteří projevili zájem o typ pracovní pozice, jež bude v 
rámci projektu nabízena. 
Osoby opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin vyžadují specifický přístup zejména z důvodu 
absence standartních návyků, které děti vychovávané v domácnosti převážně pochytí od svých rodičů. Tyto děti 
jsou často fixovány na vychovatelky, chybí jim praktické informace pro život, a jsou velmi často omezeny a 
znevýhodněny v oblasti vzdělávání a tím i na trhu práce. Chybí jim tak návyky, které jsou potřebné v rámci 
pracovní morálky a osvojení pracovních návyků, jako je pravidelný a včasný příchod do práce, hospodaření s 
finančními prostředky, časová koordinace svých aktivit během dne. Současně jsou velmi často omezeni výší 
vlastněných finančních prostředků a omezenou samostatností při výkonu práce, a potýkají se s problémy s 
nalezením vhodného pracovního uplatnění. Tyto osoby tak lze řadit ke specifickým skupinám, které jsou ohrožené 
sociálním vyloučením, či se jedná již o sociálně vyloučené jedince. Pracovní začlenění osob z této cílové skupiny 
je tedy významným cílem a je vhodné pro tyto účely využívat veškeré nástroje politiky zaměstnanosti. 
 
Příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů 
Příslušníky etnických menšin včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí jsou (mimo jiné) občané České 
republiky, kteří se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní 
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menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. Imigrantem (přistěhovalcem) je pak osoba, jež 
přichází ze zahraničí na území jiného státu a usazuje se zde. Koná tak většinou z důvodů ekonomických, 
politických či náboženských. Azylant je cizinec, kterému byl podle zákona o azylu udělen azyl, a to po dobu 
platnosti rozhodnutí o azylu. 
Počet uchazečů o zaměstnání této skupiny nelze přesně určit, neboť nejsou přístupná data, jež by identifikovala 
počty osob z této cílové skupiny, jež jsou registrováni na úřadech práce. Odhady je možné uvést na základě 
statistických údajů pro dané území tedy konkrétně pro hl. m. Prahu, o výskytu různých podskupin této cílové 
skupiny. Obecně je možné uvést, že v hl. m. Praha je výskyt těchto osob častější než v ostatních krajích České 
republiky. Počet uchazečů o zaměstnání z EU a EHP (kromě uchazečů z České republiky) byl k 31. 12. 2018 v 
Praze 839 a uchazečů o zaměstnání ze třetích zemích bylo 912. Tyto skupiny však nepředstavují přesné počty 
nezaměstnaných osob v rámci této cílové skupiny v oblasti Prahy. 
Příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigrantů a azylantů mají z 
důvodu jiných pracovních návyků, které jsou odlišné v porovnání s návyky zaměstnanců v České republice, časté 
omezení v podobě jazykové bariéry a možné omezené výši finančních prostředků a omezené samostatnosti při 
výkonu práce, problémy s nalezením vhodného pracovního uplatnění. Tyto osoby tak lze opět zařadit ke 
specifickým skupinám, které jsou ohrožené sociálním vyloučením, či se jedná již o sociálně vyloučené jedince. 
Pracovní začlenění osob z této cílové skupiny je tedy významným cílem a je vhodné pro tyto účely využívat 
veškeré nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. 

Partneři projektu: NE 

Podmínky realizace projektu: 

Připomínky hodnotitelů a podmínky realizace projektu budou vypořádány v rámci kontroly ex-ante před podpisem 
smlouvy o financování. 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. 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: 

3 999 910,00 Kč 

Výše spolufinancování příjemcem: 0% 

Počet bodů ve věcném hodnocení: 64,25 

 

 

 



OP PPR – PO3 strana 1 (celkem 2) 

Důvodová zpráva k tisku Z-8085 

 
Dne 16. ledna 2018 Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 83 schválila vyhlášení třicáté osmé výzvy 
k předkládání žádostí o podporu v rámci specifického cíle 3.2 prioritní osy 3 „Podpora sociálního 
začleňování a boj proti chudobě“ Operačního programu Praha – pól růstu ČR (OP PPR). Výzva byla 
vyhlášena dne 24. ledna 2018 s alokací 42 mil. Kč. Alokace byla následně usn. Rady hl. m. Prahy č. 
2263 ze dne 21. října 2019 navýšena na celkových 49 mil. Kč. 
 
Jedná se o tzv. průběžnou výzvu k předkládání žádostí o podporu. Žádosti o podporu byly v rámci 
výzvy č. 38 přijímány průběžně od 23. února 2018 do 23. ledna 2019 a jsou hodnoceny průběžně 
podle data přijetí. Průběžně probíhá i jejich schvalování v Radě a Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Celkem 
bylo k 23. lednu 2019 přijato 22 žádostí o podporu s celkovými požadavky ve výši 78,28 mil. Kč. První 
část - celkem 3 žádosti o podporu ve výši 9,49 mil. Kč, byla schválena usn. Zastupitelstva hl. m. Prahy 
č. 39/15 dne 6. září 2018, druhá část - celkem 5 žádostí o podporu ve výši 18,63 mil. Kč, byla 
schválena usn. Zastupitelstva hl. m. Prahy 5/4 ze dne 21. března 2019, třetí část – celkem 3 žádosti o 
podporu ve výši 10,43 mil. Kč, byla schválená usn. Zastupitelstva hl. m. Prahy 8/3 ze dne 20. června 
2019. Celkem bylo dosud schváleno 11 žádostí o podporu, schválení dalších 3 žádostí o podporu 
(posledních předložených ve 38. výzvě) je předmětem tohoto materiálu. 
 

 celkem 

Počet předložených žádostí o podporu  22 

Alokace pro 38. výzvu (v mil. Kč) 49 

Celková požadovaná podpora (v mil. Kč) 78,28 

Typ výzvy průběžná 

 
Průběh hodnocení žádostí o podporu 
Po ukončení příjmu žádostí o podporu bylo zahájeno jejich několikastupňové posuzování 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. října 2015. 

 
Jako první 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 projektů byla vyřazena 1 žádost o podporu, v rámci tohoto balíku byly 
všechny žádosti v této fázi úspěšné. 
 
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, a 
nebyly vyřazené na žádném z kombinovaných kritérií, splnily podmínky pro poskytnutí podpory. Ve 
věcném hodnocení bylo vyřazeno celkem 5 žádosti o podporu, z toho 1 žádost o podporu je z tohoto 
balíku. 
 
V návaznosti na věcné hodnocení probíhá v současné chvíli ex-ante kontrola prováděná formou 
administrativního ověření. Cílem ex-ante kontroly je ověření způsobilých výdajů. Při posouzení 
způsobilosti výdajů budou zohledněna a posouzena doporučení hodnotitelů z věcného hodnocení 
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(zejména u kritérií, která se týkají aspektu efektivnosti projektu) včetně možných dalších navržených 
relevantních úprav ze strany poskytovatele dotace. Splnění podmínek pro realizaci projektu, 
stanovených při kontrole ex-ante, bude nezbytným předpokladem pro uzavření právního aktu s 
žadatelem.  
 
Na základě výsledků věcného hodnocení jsou Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy 
doporučeny k financování celkem 3 žádosti o podporu v maximální výši požadované podpory 
9,28 mil. Kč. Jedná se o poslední předložené projekty v rámci 38. výzvy, v případě jejich schválení 
bude tato výzva finálně vypořádaná. Finanční prostředky na uvedené projekty budou v případě přijetí 
usnesení postupně podle potřeby uvolňovány z rozpočtové akce 2000000 OPPPR – Spolufinancování 
projektů. Seznam projektů doporučených k financování a podmínky pro realizaci jsou uvedeny 
v příloze č. 2 Usnesení Rady HMP. 
 

Žádosti o podporu 

Celkem 

Počet žádostí 

(v ks) 

Objem žádostí 
(v mil. Kč) 

- doporučené k financování  3 9,28 

- vyřazené po fázi věcného hodnocení (za celou výzvu) 5 18,84 

- vyřazené po kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti 
(za celou výzvu) 

1 3,99 

- žádosti stažené žadatelem (za celou výzvu) 2 7,49 

- schválené k financování Usnesením č. 39/15 Zastupitelstva 
HMP ze dne 6. 9. 2018 

3 9,49 

- schválené k financování Usnesením č. 5/4 Zastupitelstva 
HMP ze dne 21. 3. 2019 

5 18,63 

- schválené k financování Usnesením č. 8/3 Zastupitelstva 
HMP ze dne 20. 6. 2019 

3 10,43 

 
 
Základní informace o projektech a seřazení žádostí o podporu dle registračního čísla jsou uvedeny 
v příloze č. 1 této důvodové zprávy. 
 
Výbor pro evropské záležitosti Zastupitelstva hl. m. Prahy projednal informaci o postupu 
hodnocení a výběru žádostí o podporu předložených v 38. výzvě v rámci prioritní osy 3 „Podpora 
sociálního začleňování a boj proti chudobě“ OP PPR na svém pravidelném zasedání před jednáním 
Zastupitelstva hl. m. Prahy. 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 
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 38. výzvy OP PPR 
Příloha č. 2 - Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 443 ze dne 9. 3. 2020 
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Příloha č. 1 Důvodové zprávy k tisku Z-8085 

 

Seznam projektů doporučených k financování v rámci 38. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR, specifický cíl 3.2  

Pořadí 

předlože
ní 

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.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001347 
Charita chráněné pracoviště - 
vznik tří pracovišť 

Charita Chráněné pracoviště 3 022 220,00 Kč 3 022 220,00 Kč 0% 91 
doporučen k 
financování 

2.  CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001350 Chráněné nudle Tradegoods s.r.o. 2 254 000,00 Kč 2 254 000,00 Kč 0% 76,75 
doporučen k 
financování 

3.  CZ.07.3.58/0.0/0.0/17_055/0001352 PUNK COFFEE Jura & Scheuring, s.r.o. 3 999 910,00 Kč 3 999 910,00 Kč 0% 64,25 
doporučen k 
financování 

Celkové způsobilé výdaje ze žádosti celkem (v Kč) 9 276 130,00 Kč 

Navrhovaná maximální výše podpory včetně vlastních zdrojů příjemců celkem (v Kč) 9 276 130,00 Kč 

Schválené projekty - maximální výše podpory schválená ZHMP usn. č. 39/15  ze dne 6. 9. 2018 9 494 938,05 Kč 

Schválené projekty - maximální výše podpory schválená ZHMP usn. č. 5/4  ze dne 21. 3. 2019 18 628 827,00 Kč 

Schválené projekty - maximální výše podpory schválená ZHMP usn. č. 8/3  ze dne 20. 6. 2019 10 433 315,22 Kč 

Alokované prostředky pro výzvu (v Kč) 49 000 000,00 Kč 

Rozdíl – zbývající prostředky (v Kč) 1 166 789,73 Kč 

 

 



Hlavní město Praha 

 

RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 

 

U S N E S E N Í  

Rady hlavního města Prahy 
 

číslo 443 
ze dne  9.3.2020 

ke schválení projektů v rámci 38. 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 38. výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci 
Operačního 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 9.276.130,00 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.  primátorovi hl.m. Prahy 

1.  předložit Zastupitelstvu hl.m. Prahy návrh dle bodu II. tohoto usnesení 
Termín: 19.3.2020 



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: 31.12.2020 

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: 31.12.2020 

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: 31.12.2020 

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 

 

 
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-35869  
Provede: primátor hl.m. Prahy, MHMP - FON MHMP  
Na vědomí: odborům MHMP  
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