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Působnost oddělení EU fondů 

Oddělení EU fondů koordinuje zapojení Městské části Praha 5 do dotačních programů poskytovaných 

Evropskou unií nebo dalšími subjekty. Stejně jako ostatní oddělení v rámci odboru legislativního, 

funguje jako „procesní oddělení“, které poskytuje služby a poradenství ostatním odborům.  

Podílí se na přípravě a zpracování projektových záměrů, zajišťuje nezbytnou součinnost příslušným 

gesčním odborům při přípravě, realizaci a průběžné kontrole projektů v rámci dotačních programů. 

Oddělení zajišťuje komunikaci a schvalovací procesy s poskytovatelem dotace. Provádí kontrolní 

a metodickou činnost v rozsahu své působnosti v průběhu přípravy i realizace projektů. Monitoruje 

připravované a otevřené výzvy v rámci jednotlivých Operačních programů. Zabezpečuje konzultace 

a školení s poskytovateli dotací či dalšími odborníky pro zpracování projektu. 

 

Proces přípravy a realizace projektu 

1. Oddělení EU fondů zasílá pravidelný přehled dotačních výzev 

2. Výběr vhodné výzvy pro projekt gesčním odborem 

3. Konzultace návrhu projektu s oddělením EU fondů 

4. Projednání s gesčním radním 

5. Vypracování podnětu k realizaci projektu 

6. Schválení podnětu k realizaci projektu Komisí investic, dotací a EU fondů 

7. Příprava podkladů pro Žádost o dotaci – projektový záměr 

8. Administrace Žádosti o dotaci – příprava rozpočtu, povinných příloh 

9. Schválení podání Žádosti o dotaci Radou MČ Praha 5 

10. Podání Žádosti o dotaci 

11. Vypořádání Výzev o doplnění žádosti o podporu na ex-ante kontrole 

12. Schválení žádosti 

13. Schválení Smlouvy o financování projektu z prostředků EU Radou městské části Praha 5 

14. Realizace projektu – výběrová řízení, stavební práce, dodávky zboží a služeb, spolupráce s gesčním 

odborem, fakturace, vedení účetnictví, archivace, povinná publicita, kontroly, administrace, lidské 

zdroje (DPP/DPČ) 

15. Žádosti o platbu a Zprávy o realizaci projektu 

16. Vypořádání projektu – vyúčtování, provádění rozpočtových opatření a účetních oprav, Závěrečná 

zpráva, hodnocení 

17. Období udržitelnosti projektu – zpravidla 5 let 
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1) PROJEKTY V REALIZACI 

Podpora komunitního života v Městské části Praha 5 

Registrační číslo projektu:  CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000737 

Operační program:   OP Praha – pól růstu, výzva č. 34 

Období realizace:   01. 01. 2019 – 31. 12. 2020 

Stav projektu:   projekt v realizaci 

Gesční odbory:   Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 

Celkové náklady projektu: 3 996 230,- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 3 996 230,- Kč 

Výše podpory:  3 796 418,- Kč 

Cílem projektu je podpora komunitních aktivit a místní sociální soudržnosti v Městské části 

Praha 5 prostřednictvím 2 významných komunitních center v této lokalitě. Došlo k posílení 

provozu obou KC, která nabídnou své aktivity zejména seniorům a částečně i dětem a mládeži 

z rodin v nepříznivé sociální situaci. Realizovány jsou zejména aktivizační, poradenské, 

kulturní, vzdělávací a pohybové aktivity. Délka projektu je stanovena na 24 měsíců. 
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Vytvoření nové učebny dílen FZŠ V Remízku 

Registrační číslo projektu:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001100 

Operační program:   OP Praha – pól růstu, výzva č. 37 

Období realizace:   01. 06. 2019 – 30. 11. 2019 

Stav projektu:  schvalování žádosti o dotaci 

Gesční odbory:   Odbor školství 

Celkové náklady projektu: 1 219 106,- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 1 219 106,- Kč 

Výše podpory:  1 097 195,- Kč 

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje 

gramotnosti a kompetencí žáků Fakultní základní školy a mateřské školy Barrandov II v oblasti 

polytechnické výchovy. Cílem projektu je vytvořit jednu novou odbornou učebnu Dílen pro 

polytechnickou výuku včetně vybavení nábytkem a nezbytnými pomůckami. Učebna bude 

vytvořena rekonstrukcí stávající učebny keramiky a grafiky. 
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Modernizace zařízení a vybavení MŠ Peroutkova 

Registrační číslo projektu:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001097 

Operační program:   OP Praha – pól růstu, výzva č. 37 

Období realizace:   01. 04. 2019 – 30. 09. 2019 

Stav projektu:  schvalování žádosti o dotaci 

Gesční odbory:   Odbor školství 

Celkové náklady projektu: 658 250,- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 658 250,- Kč 

Výše podpory:  592 425,- Kč 

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje 

gramotnosti a kompetencí žáků školy v oblasti polytechnické výchovy v Mateřské škole 

Peroutkova. Cílem projektu je vytvořit 1 novou venkovní učebnu pro polytechnickou výuku 

včetně nezbytného vybavení a posílit tím kompetence žáků mateřské školy v oblasti 

polytechnické výchovy. Projekt je v souladu Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání pro 

MČ Praha 5.  
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Modernizace zařízení a vybavení ZŠ Drtinova 

Registrační číslo projektu:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001098 

Operační program:   OP Praha – pól růstu, výzva č. 37 

Období realizace:   01. 04. 2019 – 30. 09. 2019 

Stav projektu:  schvalování žádosti o dotaci 

Gesční odbory:   Odbor školství 

Celkové náklady projektu: 740 070,- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 740 070,- Kč 

Výše podpory:  666 063,- Kč 

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje 

odborných kompetencí žáků školy v oblasti fyziky v FZŠ Drtinova. Cílem projektu je 

modernizovat zařízení a vybavení učebny fyziky a posílit tím odborné kompetence žáků. 

Uvedeného cíle bude dosaženo prostřednictvím nákupu a následné instalace zařízení 

a vybavení odborné učebny. 

 

Ilustrační foto 
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Modernizace učeben pro polytechnickou výuku ZŠ 

Waldorfská 

Registrační číslo projektu:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001099 

Operační program:   OP Praha – pól růstu, výzva č. 37 

Období realizace:   01. 04. 2019 – 30. 09. 2019 

Stav projektu:  schvalování žádosti o dotaci 

Gesční odbory:   Odbor školství 

Celkové náklady projektu: 2 474 460,- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 2 474 460,- Kč 

Výše podpory:  2 227 014,- Kč 

Smyslem projektu je vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje 

odborných kompetencí žáků školy v oblasti polytechnické výchovy v ZŠ. Cílem projektu je 

modernizovat učebny polytechnické výuky včetně vybavení nábytkem a nezbytnými 

pomůckami a vytvořit v ZŠ Waldorfská kvalitně vybavené „polytechnické hnízdo“, které bude 

využíváno dalšími základními školami z území hlavního města Prahy pro polytechnickou výuku. 
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Místní akční plán II 

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0010677 

Operační program:   OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_17_047 

Období realizace:   01. 01. 2019 – 31. 12. 2022 

Stav projektu:  projekt v realizaci 

Gesční odbory:   Odbor školství 

Celkové náklady projektu: 11 393 829,- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 11 393 829,- Kč 

Výše podpory:  10 824 138,- Kč 

Projekt je zaměřen na pokračování a prohloubení partnerství aktérů působících v oblasti 

základního a předškolního vzdělávání nastaveného během MAP I. Během MAP II. budou blíže 

definovány cíle a priority vzdělávací politiky na území MČ Praha 5 a v rámci implementace 

MAP také dojde k realizaci konkrétních naplánovaných cílů. Projektu se účastní 35 škol s RED 

IZO působících na území MČ. Hlavním výstupem projektu bude finální dokument MAP II. 

Projekt bude realizován v letech 2019 až 2022. 
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MŠ Kroupova – Praha 5 – snížení energetické náročnosti 

objektu 

Registrační číslo projektu:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004254 

Operační program:   OP Životní prostředí, výzva č. 39 

Období realizace:   01. 06. 2017 – 04. 10. 2018 

Stav projektu:   závěrečné finanční vypořádání 

Gesční odbory:   Odbor majetku a investic ve spolupráci s Odborem školství 

Celkové náklady projektu: 7 226 646,- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 3 563 235,- Kč  

Výše podpory:  1 465 364,- Kč 

Projekt řeší zlepšení tepelně technických vlastností objektu MŠ Kroupova - č.p. 2775, (p.č. 

918/2), zateplením obvodového pláště budovy (756 m2), otvorových výplní  (56 m2) a osazení 

samostatných vzduchotechnických jednotek s rekuperací. Dojde k úsporám energie na 

vytápění a ke zlepšení vnitřního mikroklimatu. Tepelně izolační vlastnosti stávajících 

konstrukcí jsou nedostatečné a objekt je hodnocen jako nevyhovující. Po realizaci se budova 

zařadí do kategorie C - ÚSPORNÁ.  
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Smart vzdělávání MČ Praha 5 

Registrační číslo projektu:  CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_117/0007382 

Operační program:   OP Zaměstnanost, výzva č. 03_16_117 

Období realizace:   01. 03. 2018 – 06. 05. 2019 

Stav projektu:   závěrečné finanční vypořádání 

Gesční odbory:   - 

Celkové náklady projektu: 3 357 798,- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 3 357 798,- Kč 

Výše podpory:  3 189 908,- Kč 

MČ Praha 5 předkládá projekt se zaměřením na vzdělávání celkem 151 pracovníků. Cílem je 

zvýšit odborné znalosti a dovednosti těchto zaměstnanců v oblasti veřejných zakázek, 

přestupkového řízení, ochrany osobních údajů, trestněprávní odpovědnosti, správního řízení 

a rovněž téma "chytrých měst", čímž budou připraveni na změny ve veřejné správě 

a implementaci nového strategického dokumentu. Projekt bude trvat celkem 15 měsíců 

a výstupem bude 151 pracovníků MČ Praha 5 s osvědčením či certifikátem. Tento projekt byl 

dne 6. 5. 2019 ukončen usnesením Rady MČ Praha 5 č. RMČ/19/515/2019. Nyní probíhá 

závěrečné finanční vypořádání projektu. 
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2) PROJEKTY V UDRŽITELNOSTI 

MŠ Lohniského 851 - Praha 5 - snížení energetické 

náročnosti objektu 

Registrační číslo projektu:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004271 

Operační program:   OP Životní prostředí, výzva č. 39 

Období realizace:   22. 11. 2017 – 30. 11. 2019 

Stav projektu:   závěrečné finanční vypořádání 

Gesční odbory:   Odbor majetku a investic 

Celkové náklady projektu: 9 534 937,- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 3 752 173,- Kč 

Výše podpory:  1 500 869,- Kč 

Projekt řeší zlepšení tepelně technických vlastností objektu MŠ Lohniského - č.p. 851 (p.č. 

1040/56) zateplením obvodového pláště budovy (670 m2), konstrukce k nevytápěným 

prostorům (139 m2) a osazením samostatných vzduchotechnických jednotek s rekuperací. 

Dojde k úsporám energie na vytápění a ke zlepšení vnitřního mikroklimatu. Tepelně izolační 

vlastnosti stávajících konstrukcí jsou nedostatečné a objekt je hodnocen jako nevyhovující. Po 

realizaci se budova zařadí do kategorie C - ÚSPORNÁ. 
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Pasportizace zeleně na území MČ Praha 5 

Registrační číslo projektu:  - 

Dotace:    ze Státního fondu životního prostředí 

Období realizace:   01. 12. 2015 – 14. 12. 2015 

Stav projektu:   udržitelnost do roku 2020 

Gesční odbory:   Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 

Celkové náklady projektu: 1 058 031,- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 1 058 031,- Kč 

Výše podpory:  846 505,- Kč 

Cílem projektu bylo zajištění podkladů pro efektivní údržbu a revitalizaci veřejné zeleně 

v Městské části Praha 5. Díky podrobně zpracovanému pasportu je možné nastavit co 

nejefektivnější způsob správy zeleně a to: četnost údržby, použití správné mechanizace 

a zahájení prací ve vhodném agrotechnickém termínu. Byl vypracován digitální pasport, 

databáze prvků a členění ploch v k.ú. Hlubočepy, Jinonice, Košíře, Malá Strana, Motol, Smíchov 

a Radlice. Celková zmapovaná plocha: 870 500 m2 a 5000 ks stromů.  
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Parky Barrandov – Regenerace a úpravy pěších zón 

Registrační číslo projektu:  CZ.2.16/2.1.00/20512 

Operační program:   OP Praha - Konkurenceschopnost 

Období realizace:   01. 12. 2012 – 31. 12. 2014 

Stav projektu:   udržitelnost do roku 2019 

Gesční odbory:   Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 

Celkové náklady projektu: 41 721 918,- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 32 432 381,- Kč 

Výše podpory:  24 179 333,- Kč 

Hlavním cílem projektu Rekonstrukce pěších zón a revitalizace městských parků Barrandov 

(zkráceně Parky Barrandov) byla revitalizace veřejných prostranství v obytném území MČ 

Praha 5 Barrandov a rekonstrukce zpevněných i nezpevněných parkových ploch určených 

k veřejnému využití. Předmětem projektu bylo vytvoření moderní odpočinkové zóny v MČ 

Praha 5. Konkrétně se jedná o území zahrnující pěší zónu od Tilleho náměstí po Štěpařskou 

ulici, pěší zónu od Štěpařské ulice k Trnkovu náměstí, okolí polikliniky Barrandov a Trnkovo 

náměstí. Budou provedeny opravy parkových cest, výstavba drobné architektury, dětských 

hřišť, vodních prvků, vybavení mobiliářem a vegetační a sadovnické úpravy. Účelem projektu 

je vytvořit vhodné zázemí pro relaxaci a rekreaci všech občanů a návštěvníků městské části 

Praha 5, odpovídající současným vysokým standardům, které budou v souladu s celkovou 

koncepcí ochrany životního prostředí a zvyšování kvality života v MČ Praha 5. Projekt bude 

realizován ve dvou etapách. 
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Rekonstrukce parku Sady Na Skalce 

Registrační číslo projektu:  CZ.2.16/2.1.00/23516 

Operační program:   OP Praha - Konkurenceschopnost 

Období realizace:   01. 09. 2014 – 31. 08. 2015 

Stav projektu:   projekt v udržitelnosti do roku 2020 

Gesční odbory:   Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 

Celkové náklady projektu: 25 637 730,- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 21 573 078,- Kč 

Výše podpory:  19 955 097,- Kč 

Hlavním cílem projektu je regenerovat stávající historický park Sady Na Skalce, ležící v MČ 

Praha 5 Smíchov.  Projekt navazuje na již provedenou revitalizaci vodních prvků v parku 

(dokončenou 2012) a jeho účelem je dokončit komplexní regeneraci parku. Cíl bude naplněn 

pomocí úpravy stávající zeleně, obnovení průhledů parkem a výhledů na Prahu, dále 

rekonstrukcí cestní sítě, dětského hřiště a výměnou městského mobiliáře parku. 

Nejpodstatnější je především úprava stávající zeleně a výsadba zeleně nové. Úpravami by tak 

mělo dojít ke zlepšení stavu zeleně, bezpečnosti, přehlednosti a nemalou měrou také čistoty 

území. Na základě dendrologického průzkumu bude upravena především stávající zeleň, 

v rámci které budou označeny dřeviny, které se odstraní a provede se náhradní a nová 

výsadba. Revitalizované veřejné prostranství bude po rekonstrukci cest ještě doplněno novými 

odpočinkovými plochami s modernizovaným mobiliářem a rozšířením dětského hřiště. 
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Projekt „MŠ Na Pláni“ 

Registrační číslo projektu:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_035/0000270 

Operační program:   OP Praha - pól růstu ČR, výzva č. 19 

Období realizace:   01. 10. 2016 – 31. 12. 2017 

Stav projektu:   projekt v udržitelnosti do roku 2023 

Gesční odbory:   Odbor majetku a investic ve spolupráci s Odborem školství 

Celkové náklady projektu: 19 603 680,- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 18 254 600,- Kč 

Výše podpory:  15 682 944,- Kč 

V bývalém školském objektu Na Pláni vznikly dvě nové třídy pro potřeby mateřské školy.  

Celkem byla rozšířena kapacita předškolního vzdělávání v zájmovém území o 50 nových míst 

s celodenním provozem péče o děti.  
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Projekt ZŠ Pod Žvahovem – rekonstrukce 3. patra 

Registrační číslo projektu:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_039/0000385 

Operační program:   OP Praha – pól růstu 

Období realizace:   2017 

Stav projektu:   projekt v udržitelnosti do roku 2024 

Gesční odbory:   Odbor majetku a investic ve spolupráci s Odborem školství 

Celkové náklady projektu: 9 446 630,- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 3 719 983,- Kč 

Výše podpory:  2 975 986,- Kč 

V ZŠ a MŠ Kořenského (objekt Pod Žvahovem) vznikly 2 kmenové učebny, kapacita 2x30 žáků 

a odborná učebna (18 žáků). Nové učebny podpoří rovný přístup ke vzdělání pro všechny žáky. 
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3) PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY 

Rozšíření kapacity MŠ Korálek II. 

Registrační číslo projektu:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0001310 

Operační program:   OP Praha – pól růstu 

Období realizace:   2019 

Stav projektu:   žádost byla zařazena mezi náhradní projekty 

Gesční odbory:   žadatelem o dotaci je školka, MČ Praha 5 je partnerem projektu 

Celkové náklady projektu: 9 738 031,- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 9 738 031,- Kč 

Výše podpory:  8 764 228,- Kč 

Projekt "Rozšíření kapacity MŠ Korálek" poskytne 18 nových míst péče o děti od dvou let věku 

v lokalitě Praha 5. Kapacita předškolního vzdělávání je ve zkoumaném území dlouhodobě 

vytížena a neumožňuje uspokojit zvyšující se poptávku po službách péče o děti. V rámci aktivit 

projektu vznikne úpravou stávajícího objektu nová třída MŠ pro celodenní provoz péče o děti. 

Projekt umožní cílové skupině - rodičům, resp. zákonným zástupcům zlepšit své postavení na 

trhu práce. 

 

Ilustrační foto 
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Snížení energetické náročnosti MŠ Nad Palatou 613 

Registrační číslo projektu:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005881 

Operační program:   OP Životní prostředí, výzva č. 70 

Období realizace:   15. 06. 2018 – 23. 09. 2019 

Stav projektu:   příprava projektu 

Gesční odbory:   Odbor majetku a investic ve spolupráci s Odborem školství 

Celkové náklady projektu: 11 625 229,- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 8 606 814,- Kč 

Výše podpory:  3 442 725,- Kč 

Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy zateplením obvodových stěn, výměnou 

nevyhovujících otvorových výplní (oken, prosklených stěn a dveří), zateplením ploché střechy, 

zateplením stropu nad suterénem, instalací nového kondenzačního plynového kotle, instalací 

systému nucené ventilace s rekuperací odpadního tepla a dalšími opatřeními včetně 

energetického managementu. 
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Snížení energetické náročnosti MŠ Renoirova 

Registrační číslo projektu:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005882 

Operační program:   OP Životní prostředí, výzva č. 39 

Období realizace:   15. 06. 2018 – 23. 09. 2019 

Stav projektu:   příprava projektu 

Gesční odbory:   Odbor majetku a investic ve spolupráci s Odborem školství 

Celkové náklady projektu: 11 499 306,- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 8 980 725,- Kč 

Výše podpory:  3 592 290,- Kč 

Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy zateplením obvodových stěn, 

zateplením ploché střechy, zateplením stropu nad suterénem, instalací solárního ohřevu vody, 

instalací systému nucené ventilace s rekuperací odpadního tepla a dalšími opatřeními včetně 

energetického managementu. 
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Snížení energetické náročnosti MŠ Lohniského 830 

Registrační číslo projektu:  CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005880 

Operační program:   OP Životní prostředí, výzva č. 70 

Období realizace:   15. 06. 2018 – 27. 12. 2019 

Stav projektu:   příprava projektu 

Gesční odbory:   Odbor majetku a investic ve spolupráci s Odborem školství 

Celkové náklady projektu: 10 657 501,- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 7 970 038,- Kč 

Výše podpory:  3 188 015,- Kč 

Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy zateplením obvodových stěn, 

zateplením ploché střechy, zateplením stropu nad suterénem, instalací solárního ohřevu vody, 

instalací systému nucené ventilace s rekuperací odpadního tepla a dalšími opatřeními včetně 

energetického managementu. 

 

Stav MŠ Lohniského č.p.  830 před realizací projektu. 
 

 

 



22 
 

Projekt ZŠ Waldorfská – přístavba pavilonu 

Registrační číslo projektu:  CZ.07.4.67/0.0/0.0/18_062/0001349 

Operační program:   OP Praha – pól růstu, výzva č. 45 

Období realizace:   1. 12. 2018 – 31. 3. 2020 

Stav projektu:   podaná žádost o dotaci 

Gesční odbory:   Odbor majetku a investic ve spolupráci s Odborem školství 

Celkové náklady projektu: 61 383 940,00 Kč 

Způsobilé náklady projektu:  39 999 999,-Kč 

Výše podpory:   35 999 999,- Kč 

Projekt reaguje na zvyšující se potřebu umístění dětí v ZŠ. Nový pavilon školy bude mít dvě 

nadzemní podlaží. Novostavba je rozdělena na dvě funkční zóny, hlavní vstupní zónu 

a klidovou zónu – prostor školní zahrady. Kapacitně je pavilon navržen pro 120 žáků a 12 

učitelů a bude mít tři kmenové učebny, dvě půlené kmenové učebny a dvě speciální učebny. 
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Podnikatelské inovační akcelerační centrum na Praze 5 

Registrační číslo projektu:  CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_056/0001333 

Operační program:   OP Praha – pól růstu, výzva č. 39 

Období realizace:   1. 3. 2019 – 31. 12. 2021 

Stav projektu:   podaná žádost o dotaci 

Projekt řeší:  Kancelář starosty – Oddělení občanské společnosti, podpory 

podnikání a zahraničních styků 

Celkové náklady projektu:  63 029 066,00 Kč 

Způsobilé náklady projektu:  63 029 066,00,-Kč 

Výše podpory:   56 726 159,00,- Kč 

Základním cílem projektu je vznik a rozvoj kapacit a zprostředkovaně služeb podpůrné 

inovační infrastruktury se zaměřením na realizaci nových technologií a podporu 

konkurenceschopných výrobků a služeb na území MČ Praha 5. Dojde ke vzniku nové inovační 

infrastruktury inkubátoru a akcelerátoru s kvalitním týmem mentorů, koučů a poradců, kteří 

budou nabízet komplexní služby od raných fází vývoje firmy, základního mentoringu 

a poradenství až po specializované poradenství pro inovačně zdatné firmy. 
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Chytrý a bezpečný přechod 

Registrační číslo projektu:  - 

Operační program:   finanční rezerva Smart Cities MHMP pro rok 2017 

Období realizace:   2018 - 2020 

Stav projektu:   příprava projektové dokumentace 

Gesční odbory:   Odbor správy veřejného prostranství a zeleně 

Celkové náklady projektu: 2 000 000,- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 2 000 000,- Kč 

Výše podpory:  1 000 000,- Kč 

Pilotní projekt Bezpečný přechod před vybranou školní bodovou v Praze 5 bude kombinovat 

hned několik smart technologií s cílem zvýšit bezpečnost a informovanost o aktuální dopravní 

situaci. Instalace LED návěstidel, chytrých lamp a kamerového systému do blízkosti vybraného 

přechodu pro chodce. Díky LED návěstidlu ve vozovce navázaného na detektor budou 

přijíždějící vozidla upozorněna na přítomnost chodce. Instalace chytrých lamp zajistí nejen 

dostatečné osvětlení přechodu, ale i připojení k Wi-Fi, monitoring kvality ovzduší a poskytne 

informace o aktuální dopravní situaci. Kamerový systém zajistí vyhodnocování dopravní 

situace a sledování dění v dané lokalitě. 
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Rozšíření kapacity ZŠ Drtinova (budova bývalého česko-

rakouského gymnázia) 

Registrační číslo projektu:  NR 

Operační program:   OP Praha – pól růstu 

Období realizace:   2018 - 2020 

Stav projektu:   příprava žádosti o dotaci 

Gesční odbory:   Odbor majetku a investic ve spolupráci s Odborem školství 

Celkové náklady projektu: cca 41 mil. Kč 

Způsobilé náklady projektu:  - 

Výše podpory:   - 

V objektu historické školy se ve stávajících 3. NP provede kompletní rekonstrukce zahrnující 

opravu fasády, repase špaletových oken, úpravu příček, opravu části vnitřních omítek, nové 

podlahy, odizolování zdiva, nový výtah ve schodišťovém prostoru, novou plošinu na vstupním 

schodišti, nové rozvody vytápění, zařizovací předměty, obklady, elektrorozvody, osvětlení 

apod. Zateplení fasády bude provedeno pouze na severním štítu. Do původní půdy ve 4. NP 

budou vestavěny nové prostory knihovny a plynová kotelna.  

 


