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Působnost odd ělení strategického řízení a Evropských fond ů 

Oddělení strategického řízení a Evropských fondů je součástí Odboru Kancelář starosty. Ve své 

působnosti má agendu evropských fondů a dalších dotačních programů, ze kterých může městská 

část čerpat podporu. Věnuje se také přípravě strategických dokumentů městské části, především 

pak Strategii rozvoje městské části. 

Oddělení se podílí na přípravě koncepčních, rozvojových a strategických materiálu městské části 

Praha 5. Koordinuje zapojení Městské části Praha 5 do schválených dotačních programů 

poskytovaných EU nebo třetími státy, podílí se na přípravě, zpracování projektových záměrů při 

využití prostředků EU a dalších fondů zahraniční podpory.  

Zajišťuje nezbytnou součinnost příslušných oddělení a konečných subjektů při přípravě, realizaci 

a průběžné kontrole projektů v rámci dotačních programů, komunikaci a schvalovací procesy 

s poskytovatelem dotace. Provádí kontrolní a metodickou činnost v rozsahu své působnosti 

v průběhu přípravy i realizace projektů EU a dalších mezinárodních programů finanční podpory.  

Monitoruje připravované a otevřené výzvy v rámci jednotlivých Operačních programů. 

Zabezpečuje konzultace a školení s poskytovateli dotace či dalšími odborníky pro zpracování 

projektu nebo v průběhu jeho realizace. Posuzuje vhodnost dotačních titulů pro konkrétní záměr 

na základě podnětu gesčního odboru nebo orgánu MČ. V zastoupení MČ zajišťuje potřebné 

podklady pro získání dotačních zdrojů. Provádí kontrolní a metodickou činnost v oblasti rozpočtu 

a účetnictví projektů, ve spolupráci a gesčními odbory připravuje návrhy na rozpočtová opatření 

a účetní opravy.  

Poskytuje součinnost poskytovatelům dotací při kontrolách projektů. Zajišťuje nástroje povinné 

publicity. Podílí se na výběru projektů vhodných pro MČ. Kontroluje činnosti realizačních týmů 

a navrhuje opatření při zjištění nedostatků. 
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Proces p řípravy a realizace projektu 

1. Pravidelné rozesílání přehledu dotačních výzev napříč úřadem 
2. Výběr vhodné výzvy pro projekt gesčním odborem 
3. Konzultace návrhu projektu s oddělením strategického řízení a Evropských fondů 
4. Projednání s gesčním radním 
5. Vypracování podnětu k realizaci projektu 
6. Doporučení podnětu k realizaci projektu komisí/výborem 
7. Příprava podkladů pro žádost o dotaci – projektový záměr 
8. Příprava žádosti o dotaci – příprava rozpočtu a všech povinných příloh 
9. Schválení podání žádosti o dotaci Radou MČ Praha 5 
10. Podání žádosti o dotaci 
11. Vypořádání výzev k 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, neinvestiční projekty nemívají udržitelnost 
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1) PROJEKTY V REALIZACI 

Místní ak ční plán rozvoje vzd ělávání II pro M Č Praha 5 

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

Operační program:   OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

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 v projektu MAP I. Během projektu 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 je realizován v letech 2019 až 2022. V rámci projektu byla opakovaně uspořádána 
charitativní akce pro děti nazvaná „Splněná přání do školních lavic“. Primárně byla určena pro 
rodiče samoživitele, kterým měla pomoci s finančně náročným začátkem školního roku tak, aby 
mohla být splněna přání a potřeby jejich dětí, pak se rozšířila na přání v průběhu celého školního 
roku. Byla zřízena e-mailová adresa pranidolavic@praha5.cz, kam přichází přání a nabídky, ty pak 
zveřejňujeme na webu MČ Praha 5. Lidé mohou zakoupit, případně přinést z domova zachovalé 
věci a předat je na dvou sběrných místech (ZŠ Grafická a oddělení strategického řízení a 
evropských fondů ÚMČ), odkud putují k dětem, převážně prostřednictvím škol. Aktuálně bude 
akce zopakována na konci projektu MAP II na podzim roku 2022. Pro děti také pořádáme soutěž 
Múzy na dálku, kde mohou literárně či výtvarně vyjádřit své pocity spojené se školou a volným 
časem (https://muzynadalku.praha5.cz/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

výjezdní zasedání ředitelů a ředitelek ZŠ Prahy 5 v Trnové  
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Bezpečný p řechod nové generace 

Registrační číslo projektu:  - 

Operační program:   finanční rezerva Smart Cities MHMP pro rok 2017 

Období realizace:   2018 - 2022 

Stav projektu:   projekt v realizaci, nyní probíhá pilotní provoz 

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 byl vybudován na křižovatce ulic V Zářezu a Puchmajerova, 
u stanice metra Jinonice, v blízkosti areálu Univerzity Karlovy a ZŠ Tyršova. Kombinuje 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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Zavedení modelu řízení kvality CAF na ÚM Č Praha 5  

Registrační číslo projektu:   CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_120/0016715 

Operační program:    OP Zaměstnanost 

Období realizace:    01. 02. 2021 – 31. 01. 2023 

Stav projektu:    projekt v realizaci 

Gesční odbory:    Odbor Kancelář tajemníka 
     Odbor informatiky 

Celkové náklady projektu:  2 904 750,-- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 2 904 750,-- Kč 

Výše podpory:     2 759 513,-- Kč 

Cílem projektu je zavedení řízení kvality dle metodiky CAF 2013/2020 do praxe Úřadu MČ Praha 
5 (dále jen ÚMČ). V projektu bude vytvořen 10 členný CAF tým, který bude ve spolupráci s externím 
dodavatelem zodpovědný za implementaci metodiky CAF. Součástí celého procesu bude realizace 
školení pro CAF tým i cílovou skupinu, 2 kola sebehodnocení, zpracování 2 sebehodnotících zpráv, 
včetně akčních plánů zlepšování. Zavedení metodiky CAF bude uplatněné v rámci celého ÚMČ. 

Společný hodnotící rámec - CAF je nástroj řízení kvality, který byl vytvořen speciálně pro podmínky 
organizací veřejné správy s cílem využívat techniky řízení kvality pro zlepšování výkonnosti 
organizace. ÚMČ Praha 5 takovýto nástroj řízení kvality v současné době velmi postrádá. Na ÚMČ 
je sice zavedeno ISO 9001 a ISO 27001, ale tyto nástroje cílí na řešení jiných oblastí fungování 
úřadu než metodika CAF. 

Zavedení řízení kvality dle metodiky CAF bude uplatněné v rámci celého ÚMČ. Bude mít tedy vliv 
na všech jeho 340 zaměstnanců, 43 volených zástupců a také 91 921 obyvatel MČ Praha 5 (údaj 
platný k 31. 12. 2019 pro celý správní obvod P5, vč. MČ Praha - Slivenec). Obyvatelé, jako klienti 
služeb ÚMČ, by měli pocítit pozitivní změny v jeho fungování nejvýrazněji. 
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Podpora vzd ělávacích aktivit sm ěřujících k integraci 
cizinc ů v roce 2022 na území m ěstské části Praha 5  

Registrační číslo projektu:   11/2022/IC OBCE 

Operační program:    Ministerstvo vnitra ČR 

Období realizace:    1. 4. 2022 – 31. 12. 2022 

Stav projektu:    projekt v realizaci  

Gesční odbor:   Odbor školství 

Celkové náklady projektu:  864 864,-- Kč 

Způsobilé náklady projektu:   78 624,-- Kč 

Výše podpory:    786 240,-- Kč 

Cílem projektu je jako v předchozích letech navázat na nejžádanější aktivity a tím usnadnit 
integraci a vzájemné poznávání. Aktivity se zaměřují na zlepšení informovanosti cizinců, rozvíjení 
komunikačních dovedností, především formou vzdělávacích aktivit dětí a dospělých cizinců. 
Zdokonalením cizinců v komunikačních dovednostech se zkvalitní soužití mezi cizinci a většinovou 
společností. V rámci projektu budou probíhat aktivity Doučování ČJ na MŠ a ZŠ a Doučování ČJ 
pro dospělé online formou. 
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Snížení energetické náro čnosti MŠ Nad Palatou 613 

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

Operační program:    OP Životní prostředí 

Období realizace:    10. 06. 2019 – 28. 02. 2021 

Stav projektu:    projekt v realizaci, podána Závěrečná zpráva 

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, 
instalací nového kondenzačního plynového kotle, instalací systému nucené ventilace s rekuperací 
odpadního tepla a dalšími opatřeními včetně energetického managementu. 

Závěrečná zpráva o realizaci byla podána na SFŽP 7. 6. 2021. Po jejím schválení začne 5 letá doba 
udržitelnosti projektu. 
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Snížení energetické náro čnosti MŠ Renoirova 

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

Operační program:    OP Životní prostředí 

Období realizace:    15. 06. 2018 – 28. 02. 2021 

Stav projektu:    projekt v realizaci 

Gesční odbory:    Odbor majetku a investic 

     Odbor 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, instalací 
solárního ohřevu vody, instalací systému nucené ventilace s rekuperací odpadního tepla a dalšími 
opatřeními včetně energetického managementu. 

10. 6. 2019 byla vzhledem k úpravám odlišným od projektové dokumentace projektu podána 
žádost o změnu, která dosud nebyla SFŽP schválena. 
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Snížení energetické náro čnosti MŠ Lohniského 830 

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

Operační program:    OP Životní prostředí 

Období realizace:    15. 06. 2018 – 28. 02. 2021 

Stav projektu:    projekt v realizaci 

Gesční odbory:    Odbor majetku a investic 

     Odbor 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, instalací solárního ohřevu vody, instalací systému nucené ventilace s rekuperací 
odpadního tepla a dalšími opatřeními včetně energetického managementu. 

Závěrečná zpráva o realizaci projektu byla podána 28. 2. 2021, vzhledem k nedosažení 
plánovaných energetických úspor bude další zpráva o realizaci se sledovaným obdobím 2020-
2021 podána do 30. 6. 2022. 
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Retence a akumulace deš ťových vod Raudnitz ův dům 

Registrační číslo projektu:   CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013623 

Operační program:    OP Životní prostředí 

Období realizace:    2020 – 2021 

Stav projektu:    projekt v realizaci 

Gesční odbory:    Odbor přípravy a realizace investic 

Celkové náklady projektu:  5 043 557,28 Kč 

Způsobilé náklady projektu: 5 043 557,28 Kč 

Výše podpory:   4 287 023,68 Kč 

MČ Praha 5 zrealizovala projekt přestavby Raudnitzova domu pro sociální účely (bydlení pro 
seniory). V rámci projektu byly zbudovány 2 akumulační podzemní nádrže tvořené sestavou 3 ks, 
resp. 4 ks vzájemně propojených prefabrikovaných kruhových nádrží, kde zachycená srážková 
voda bude opětovně využita na zalévání zeleně na pozemku či splachování WC. Do obou nádrží 
povede dešťová odpadová voda ze šikmé střechy a z ploch nádvoří.  

Žádost o platbu bude podána do 30. 6. 2022. 
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Zavedení energetického managementu ve školských 
zařízeních MČ Praha 5 

Registrační číslo projektu:   122D222001305 

Operační program:    EFEKT II., Ministerstva průmyslu a obchodu 

Období realizace:    2021 - 2022 

Stav projektu:    projekt v realizaci 

Gesční odbory:    Odbor školství 

Celkové náklady projektu:  665 500,-- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 665 500,-- Kč 

Výše podpory:   465 850,-- Kč 

Zavedením energetického managementu – systému hospodaření s energií je investičně 
nenáročným procesem, kterým dojde k úsporám energií a tím nákladů na jejich pořízení, včetně 
včasného monitoringu případných nečekaných událostí v podobě havárií (úniky vody) či 
neopodstatněným vysokým spotřebám (teplo, elektrika). Cílem energetického managementu je 
zajistit efektivní, hospodárný, spolehlivý a šetrný k životnímu prostředí provoz jakéhokoliv 
subjektu nebo státní či veřejné správy k pokrytí všech energetických potřeb daného systému. 
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Projekt ZŠ Waldorfská – p řístavba pavilonu 

Registrační číslo projektu:   CZ.07.4.67/0.0/0.0/18_062/0001402 

Operační program:    OP Praha – pól růstu 

Období realizace:    3. 1. 2019 - 2. 1. 2021 

Stav projektu:    projekt v realizaci, odevzdaná Závěrečná zpráva 

Gesční odbory:    Odbor majetku a investic 
     Odbor školství 

Celkové náklady projektu:  61 383 940,- 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 má 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 má tři kmenové 
učebny, dvě půlené kmenové učebny a dvě speciální učebny.  
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2) PROJEKTY V UDRŽITELNOSTI 

Modernizace za řízení a vybavení ZŠ Drtinova  

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

Operační program:    OP Praha – pól růstu 

Období realizace:    01. 11. 2019 – 30. 09. 2020 

Stav projektu:   projekt v udržitelnosti do roku 2026 

Gesční odbory:    Odbor školství 

Celkové náklady projektu:  740 070,-- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 740 070,-- Kč 

Výše podpory:   666 063,-- Kč 

Smyslem projektu bylo vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje 
kompetencí žáků ve FZŠ Drtinova. Cílem projektu bylo modernizovat zařízení a vybavení učebny 
fyziky a posílit tím odborné kompetence žáků. Uvedeného cíle bylo dosaženo prostřednictvím 
nákupu a následné instalace zařízení a vybavení odborné učebny. 
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MŠ Na Pláni – navýšení kapacity 

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

Operační program:    OP Praha - pól růstu ČR 

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

Stav projektu:    projekt v udržitelnosti do roku 2023 

Gesční odbory:    Odbor majetku a investic 
     Odbor 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.  

 

  



17 

 

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 
     Odbor 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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Vytvo ření nové u čebny dílen FZŠ V Remízku 

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

Operační program:    OP Praha – pól růstu 

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

Stav projektu:   projekt v udržitelnosti do roku 2025 

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 bylo 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 bylo vytvořit jednu novou odbornou učebnu Dílen pro 
polytechnickou výuku včetně vybavení nábytkem a nezbytnými pomůckami. Učebna byla 
vytvořena rekonstrukcí stávající učebny keramiky a grafiky. 
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Modernizace za řízení a vybavení MŠ Peroutkova 

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

Operační program:    OP Praha – pól růstu 

Období realizace:    01. 04. 2019 – 30. 10. 2019 

Stav projektu:   projekt v udržitelnosti do roku 2025 

Gesční odbory:    Odbor školství 

Celkové náklady projektu:  658 250,-- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 658 250,-- Kč 

Výše podpory:   592 425,-- Kč 

Smyslem projektu bylo vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje 
gramotnosti a kompetencí žáků školy v oblasti polytechnické výchovy v Mateřské škole 
Peroutkova. Cílem projektu bylo vytvořit 1 novou venkovní učebnu pro polytechnickou výuku 
včetně nezbytného vybavení a posílit tím kompetence žáků mateřské školy v oblasti polytechnické 
výchovy, v souladu Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání pro MČ Praha 5.  
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Modernizace u čeben 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 

Období realizace:    01. 04. 2019 – 30. 10. 2019 

Stav projektu:   projekt v udržitelnosti do roku 2025 

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 bylo vytvoření kvalitních materiálních podmínek pro inovaci výuky a rozvoje 
odborných kompetencí žáků školy v oblasti polytechnické výchovy v ZŠ. Cílem projektu bylo 
modernizovat učebny polytechnické výuky včetně vybavení nábytkem a nezbytnými pomůckami 
a vytvořit v ZŠ Waldorfská kvalitně vybavené „polytechnické hnízdo“, které je využíváno dalšími 
základními školami z území hlavního města Prahy pro polytechnickou výuku. 
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MŠ Kroupova – Praha 5 – snížení energetické 
náro čnosti objektu 

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

Operační program:    OP Životní prostředí 

Období realizace:    01. 06. 2017 – 29. 02. 2020 

Stav projektu:    projekt v udržitelnosti do roku 2025 

Gesční odbory:    Odbor majetku a investic 
     Odbor školství 

Celkové náklady projektu:  7 226 646,-- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 3 563 235,-- Kč  

Výše podpory:   1 465 364,-- Kč 

Projekt řešil 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. Došlo k úsporám energie na vytápění a 
ke zlepšení vnitřního mikroklimatu. Tepelně izolační vlastnosti konstrukcí byly nedostatečné a 
objekt byl hodnocen jako nevyhovující. Po realizaci je budova zařazena do kategorie C - 
ÚSPORNÁ.  
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MŠ Lohniského 851 - Praha 5 - snížení energetické 
náro čnosti objektu 

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

Operační program:    OP Životní prostředí 

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

Stav projektu:    projekt v udržitelnosti do roku 2025 

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 řešil 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. Došlo k úsporám 
energie na vytápění a ke zlepšení vnitřního mikroklimatu. Tepelně izolační vlastnosti konstrukcí 
byly nedostatečné a objekt byl hodnocen jako nevyhovující. Po realizaci je budova zařazena do 
kategorie C - ÚSPORNÁ. 
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3) PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY   

Rozvoj komunitního života v M ěstské části Praha 5 

Registrační číslo projektu:   CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001750 

Operační program:    OP Praha – pól růstu 

Období realizace:    01. 01. 2021 – 31. 12. 2022 

Stav projektu:    v pořadníku čekajících projektů 

Gesční odbory:    Odbor sociální problematiky a prevence kriminality 

Celkové náklady projektu:  4 456 540,-- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 4 456 540,-- Kč 

Výše podpory:   4 233 713,-- Kč 

Navazující projekt na pilotní ročník „Podpory komunitního života v Městské části Praha 5“, který 
probíhal v období 2019 – 2020. Cílem projektu je pokračování v podpoře komunitních aktivit a 
místní sociální soudržnosti v Městské části Praha 5 prostřednictvím 2 významných komunitních 
center v této lokalitě. Dojde k posílení provozu obou KC, která nabídnou své aktivity zejména 
seniorům a částečně i dětem a mládeži z rodin v nepříznivé sociální situaci. Realizovány budou 
zejména vzdělávací aktivity pro seniory, aktivity pro zdravý životní styl seniorů, kulturní a 
společenské aktivity pro seniory, výtvarné workshopy a dílny pro seniory i pro mládež a poznávací 
výlety pro seniory. Součástí projektu budou také poradenské služby pro seniory. 
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Snížení energetické náro čnosti Polikliniky Barrandov 

Registrační číslo projektu:   - 

Operační program:    OP Životní prostředí, Národní plán obnovy 

Období realizace:    2021 – 2022 

Stav projektu:    v pořadníku čekajících projektů 

Gesční odbory:    Odbor přípravy a realizace investic 

Celkové náklady projektu:  76 608 881,-- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 26 829 684,-- Kč 

Výše podpory:     10 731 873,6,-- Kč 

V současné době probíhají stavební práce na snížení energetické náročnosti budovy Polikliniky 
Barrandov. Projekt řeší zlepšení tepelně technických vlastností budovy. V rámci projektu budou 
vyměněna okna na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů a bude zateplen plášť 
budovy. Stávající okna s dvojsklem budou nahrazena okny s trojsklem. Bude zvýšena izolace 
střechy. V zimním období dojde k úsporám energie na vytápění budovy, v letních měsících na 
chlazení (klimatizaci). 

Žádost o dotaci z OP ŽP byla zařazena jako náhradní v pořadí schválených projektů. Proto RMČ 
schválila podání žádosti z Národního plánu obnovy, která je nyní zpracovávána. Max. výše 
podpory je v NPO 55 % uznatelných nákladů. 
 

     

Stav před zahájením projektu 
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Bydlení pro seniory se sociální službou Poštovka 

Registrační číslo projektu:    - 

Operační program:     dle aktuálně vypsaných výzev 

Období realizace:     2022 - 2024 

Stav projektu:     projekt v přípravě 

Gesční odbory:     Odbor majetku a investic  

Předpokládané náklady projektu:  155 550 000,-- Kč 

Výše podpory:    dle vypsané dotační výzvy 

U projektu je zpracována studie proveditelnosti a příprava žádosti o dotaci. 

V rámci projektu bude přebudován nynější Kulturní klub Poštovka, na bydlení pro seniory. 
Seniorům bude v jejich přirozeném prostředí poskytována sociální služba prostřednictvím CSOP 
Praha 5 p. o. Celkem bude v objektu zbudováno 33 bytových jednotek s komunitními prostory ve 
kterých bude možnost aktivit nejen pro klienty, ale i mezigenerační. Cílem projektu je zvýšení 
kapacity zázemí pro poskytování terénní pečovatelské služby v domácnostech klientů a jejich 
podpoře plnohodnotného soběstačného života.  

Hlavním problémem řešeným v rámci projektu je ohrožení cílové skupiny seniorů v MČ Praha 5 
sociálním vyloučením, sociální izolací. Budování této inovativní formy dostupného bydlení pro 
seniory ve svém komplexním pojetí je krokem ke změně chápání života seniorů v MČ Praha 5, 
jejichž počty se zvyšují a dle demografického vývoje se budou zvyšovat i nadále. 

Projekt zároveň přispívá ke snížení energetické náročnosti bydlení pro cílovou skupinu. Realizace 
energetických úspor je dlouhodobým zájmem MČ Praha 5. Další aktivitou podpořenou tímto 
projektem je hospodárné nakládání s dešťovou vodou vybudováním retenčních nádrží k jejímu 
dalšímu využití na zálivku vegetace. 
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Bydlení pro seniory se sociální službou Hlubo čepy 

Registrační číslo projektu:    CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017348 

Operační program:     IROP REACT -EU 101. výzva 

Období realizace:     2022 - 2023 

Stav projektu:     podání žádosti o dotaci 

Gesční odbory:     Odbor majetku a investic  

Předpokládané náklady projektu:  86 041 631,-- Kč 

Výše podpory:    53 895 249,-- Kč 

U projektu je zpracována studie proveditelnosti a 25. ledna 2022 byla podána žádost o dotaci na 
IROP. V rámci projektu bude vybudována novostavba v k. ú. Hlubočepy, určená výhradně pro 
bydlení seniorů. Seniorům bude v jejich přirozeném prostředí poskytována sociální služba 
prostřednictvím CSOP Praha 5 p. o. 

Cílem projektu je zvýšení kapacity zázemí pro poskytování terénní pečovatelské služby 
v domácnostech klientů. Hlavním problémem řešeným v rámci projektu je ohrožení cílové skupiny 
seniorů v MČ Praha 5 sociálním vyloučením, sociální izolací.  

Projekt bezprostředně navazuje na projekt přestavby Raudnitzova domu na bydlení pro seniory a 
rozšiřuje tak kapacitu pro velmi silně zastoupenou cílovou skupinu, která se bude dle 
demografických predikcí nadále navyšovat. 

 

 

foto ilustrační 
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Snížení energetické náro čnosti MŠ DUHA, Trojdílná 

Registrační číslo projektu:   - 

Operační program:    OP Životní prostředí, Národní plán obnovy 

Období realizace:    2021 – 2023 

Stav projektu:    v pořadníku čekajících projektů 

Gesční odbory:    Odbor přípravy a realizace investic 

Plánované zdroje financování: dotace ve výši 40 – 75% 

Cílem projektu je snížit energetickou náročnost veřejných budov. V současné době je 
zpracovávána projektová dokumentace. Projekt řeší snížení nákladů zejména na vytápění budovy, 
které je v současné době velmi neekonomické (přímotopy).  Zároveň zajistí lepší tepelný komfort 
i v letních měsících. V případě zateplení pláště budovy i povinnou instalaci rekuperační jednotky. 
Na střeše objektu bude instalován fotovoltaický panel, který svým výkonem bude přispívat na 
ohřev teplé užitkové vody. 

Žádost o dotaci z OP ŽP byla zařazena jako náhradní v pořadí schválených projektů. Proto RMČ 
schválila podání žádosti z Národního plánu obnovy, která je nyní zpracovávána. Max. výše 
podpory je v NPO 55 % uznatelných nákladů. 
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Modernizace p ředškolního a základního vzd ělávání na 
Praze 5 

Registrační číslo projektu:   CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002172 

Operační program:    OP Praha – pól růstu 

Období realizace:    01. 10. 2021 – 30. 11. 2022 

Stav projektu:    Věcné hodnocení / posouzení analýzy rizik 

Gesční odbor:  Odbor školství 

Celkové náklady projektu: 5 263 825,40 Kč 

Způsobilé náklady projektu: 5 263 825,40 Kč 

Výše podpory:    4 737 442,86 Kč 

Cílem plánovaného projektu je zlepšení prostředí pro výuku, rozšíření vzdělávacích aktivit 
a investice do odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností. 

Projekt přispěje ke zkvalitnění předškolního a základního vzdělávání ve vybraných školách na 
Praze 5. Cílem projektu je rozvoj klíčových kompetencí dětí/žáků zejména v oblasti přírodních věd 
a polytechniky prostřednictvím vybudování multifunkční roboticko-polytechnické učebny v ZŠ 
Chaplinovo nám., venkovní polytechnické a badatelské učebny v MŠ Slunéčko a modernizace 
a vybavení 2 tříd v MŠ Peroutkova moderními a funkčními polytechnickými prvky.  

 

Ilustrační fotografie k záměru MŠ Slunéčko  
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ZŠ a MŠ Kořenského, objekt MŠ nám. 14. října - 
snížení energetické náro čnosti objektu 

Registrační číslo projektu:    - 

Operační program:     Národní plán obnovy 

Období realizace:     2022 -2023 

Stav projektu:     projekt v přípravě 

Gesční odbory:     Odbor majetku a investic 
      Odbor školství 

Předpokládané náklady projektu:  25.500.000,- Kč 

Výše podpory:    max. 55 % 

V letošním roce bude vypracována/aktualizována projektová dokumentace, realizace snížení 
energetické náročnosti je předpokládána v roce 2023.  

V rámci projektu dojde k zateplení objektu včetně střešního pláště, realizaci nové části fasády 
v místě předního schodiště (nyní samonosné zasklení), instalaci nové VZT pro větrání učeben, 
hygienických zařízení, šaten, kuchyněk), modernizaci zdroje pro přípravu tepla a teplé vody, 
výměně osvětlení.      
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MŠ Slunéčko, Beníškové – snížení energetické 
náro čnosti objektu 

Registrační číslo projektu:    - 

Operační program:     Národní plán obnovy 

Období realizace:     2022 - 2023 

Stav projektu:     projekt v přípravě 

Gesční odbory:     Odbor majetku a investic 
      Odbor školství 

Předpokládané náklady projektu:  15.500.000,- Kč 

Výše podpory:    max. 55 % 

V letošním roce bude vypracována/aktualizována projektová dokumentace, realizace snížení 
energetické náročnosti je předpokládána v roce 2023.  

V rámci projektu dojde k zateplení objektu včetně střešního pláště, výměnu oken a dveří, instalaci 
nové VZT pro větrání učeben, modernizaci zdroje pro přípravu tepla a teplé vody, výměně 
osvětlení. 
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Místní ak ční plán rozvoje vzd ělávání III pro M Č Praha 5 

Registrační číslo projektu:  - 

Operační program:   OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Období realizace:   01. 01. 2023 – 30. 11. 2023 

Stav projektu:  projekt v přípravě 

Gesční odbory:   Odbor školství 

Celkové náklady projektu: 1 555 337,-- Kč 

Způsobilé náklady projektu: 1 555 337,-- Kč 

Výše podpory:   1 477 570,15 Kč 

Do projektů MAP je MČ Praha 5 zapojená již od roku 2016. V rámci MAP I a II došlo k rozvoji 
spolupráce napříč širokým spektrem aktérů působících ve vzdělávání na území MČ Prahy 5 a MČ 
Praha - Slivenec. Došlo k vytvoření a následné opakované aktualizaci Strategického rámce a 
Ročního akčního plánu MAP. Byly realizovány aktivity společného vzdělávání, budování 
znalostních kapacit, přenosu a sdílení dobré praxe a společného plánování rozvoje vzdělávání 
spojeného s tvorbou strategických a koncepčních dokumentů definujících investiční i neinvestiční 
priority rozvoje vzdělávání v území. Spolupráce při tvorbě Strategického rámce MAP umožnila 
subjektům působícím na území MČ Praha 5 a MČ Praha - Slivenec podávat žádosti o financování 
investičních projektů z OP Praha  – pól růstu. MAP přinesl příležitost spoluvytvářet plán vzdělávání 
v daném území, možnost spolupráce s dalšími partnery i možnost přenesení stávající spolupráce 
a zkušeností do navazujících projektů. 
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 4) PŘEHLED NÁKLADŮ NA DOTAČNÍ 
PORADENSTVÍ 
Oddělení strategického řízení a Evropských fondů kromě výdajů spojených se Strategií rozvoje vynakládá 
prostředky na povinné přílohy k žádostem o dotaci (jako jsou energetická posouzení nebo studie 
proveditelnosti) a na poradenství spojené s přípravou a realizací projektů spolufinancovaných z dotací. 
Z uzavřených rámcových smluv na poradenství čerpají také školy zřizované městskou částí, které realizují 
další své projekty, především z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

Přehled nákladů na poradenské služby k jednotlivým projektům městské části je uveden v tabulce 
níže. Celkově získala městská část za níže uvedené projekty čisté dotace bez spoluúčasti ve výši 
84 230 386,70 Kč.  

Název projektu 
Získaná/požadovaná 

dotace 

Náklady na 
poradenství 
související se 
zpracováním 

žádosti 

z toho 
financováno z 
prostředků MČ 

Praha 5 
(spoluúčast) 

Náklady na 
poradenství 
související s 
administrací 

žádosti 

z toho 
financováno z 
prostředků MČ 

Praha 5  
(spoluúčast) 

Místní akční plán II 10 591 454,34 Kč 119 790,00 Kč 19 965,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
Chytrý a bezpečný 
přechod 1 000 000,00 Kč 90 750,00 Kč 90 750,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 
Snížení energetické 
náročnosti MŠ Nad 
Palatou 613 3 442 725,60 Kč 151 250,00 Kč 90 750,00 Kč 151 250,00 Kč 90 750,00 Kč 
Snížení energetické 
náročnosti MŠ Renoirova 3 592 290,00 Kč 151 250,00 Kč 90 750,00 Kč 151 250,00 Kč 90 750,00 Kč 
Snížení energetické 
náročnosti MŠ 
Lohniského 830 3 187 047,20 Kč 151 250,00 Kč 90 750,00 Kč 151 250,00 Kč 90 750,00 Kč 
Modernizace zařízení a 
vybavení ZŠ Drtinova 666 063,00 Kč 235 950,00 Kč 205 950,00 Kč 24 200,00 Kč 4 200,00 Kč 
ZŠ Waldorfská - 
přístavba pavilonu 39 999 999,00 Kč 242 000,00 Kč 242 000,00 Kč 280 720,00 Kč 60 720,00 Kč 
Podpora vzdělávacích 
aktivit směřujících k 
integraci cizinců v roce 
2022 na území městské 
části Praha 5 786 240,00 Kč 0,00 Kč 78 624,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

MŠ Na Pláni 3 935 810,22 Kč 46 585,00 Kč 9 317,00 Kč 111 925,00 87 985,39 Kč 
ZŠ Pod Žvahovem - 
rekonstrukce 3. patra 2 941 358,40 Kč 200 860,00 Kč 38 000,00 Kč 48 000,00 Kč 11 700,00 Kč  
Vytvoření nové učebny 
dílen FZŠ V Remízku 1 219 106,00 Kč 235 950,00 Kč 195 950,00 Kč 36 300,00 Kč 6 300,00 Kč 
Modernizace zařízení a 
vybavení MŠ Peroutkova 592 425,00 Kč 235 950,00 Kč 217 950,00 Kč 24 200,00 Kč 24 200,00 Kč 
Modernizace učeben pro 
polytechnickou výuku ZŠ 
Waldorfská 2 227 014,00 Kč 235 950,00 Kč 165 750,00 Kč 24 200,00 Kč 6 200,00 Kč 
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MŠ Kroupova - snížení 
energetické náročnosti 
objektu 890 360,88 Kč 100 430,00 Kč 100 430,00 Kč 85 305,00 Kč 85 305,00 Kč 
MŠ Lohniského 851 - 
snížení energetické 
náročnosti objektu 1 500 869,38 Kč 100 430,00 Kč 85 430,00 Kč 85 305,00 Kč 70 305,00 Kč 
Zavedení modelu řízení 
kvality CAF 2 904 750,00 Kč 127 776,00 Kč 127 776,00 Kč 150 403,00 Kč 150 403,00 Kč 

Snížení energetické 
náročnosti Polikliniky 
Barrandov 

projekt je ve fázi 
přípravy žádosti 265 386,53 Kč 265 386,53 Kč neproběhlo neproběhlo 

Modernizace 
předškolního a 
základního vzdělávání na 
Praze 5 

projekt je ve fázi 
věcného hodnocení 247 566,00 Kč 247 566,00 Kč neproběhlo neproběhlo 

Rozvoj komunitního 
života v MČ P5 

čekající v pořadníku 
projektů 117 128,00 Kč 117 128,00 Kč neproběhlo neproběhlo 

Retenční nádrže 
Raudnitzův dům 

4 287 023,68 Kč 251 016,90 Kč 251 016,90 Kč neproběhlo neproběhlo 
Zavedení energetického 
managementu na 
školských objektech MČ 
Praha 5 465 850,00 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Snížení energetické 
náročnosti MŠ DUHA, 
Trojdílná 1117 

projekt ve fázi 
přípravy žádosti 232 115,03 Kč 232 115,03 Kč neproběhlo neproběhlo 

Snížení energetické 
náročnosti MŠ Slunéčko, 
Beníškové 

projekt ve fázi 
přípravy projektu neproběhlo neproběhlo neproběhlo neproběhlo 

Snížení energetické 
náročnosti ZŠ a MŠ 
Kořenského, obj. MŠ 
nám. 14. října 

projekt ve fázi 
přípravy projektu neproběhlo neproběhlo neproběhlo neproběhlo 

Místní akční plán III 
projekt ve fázi 

přípravy projektu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Bydlení pro seniory 
Hlubočepy 

projekt ve fázi 
podání žádosti 360 235,13 Kč 360 235,13 Kč neproběhlo 0 Kč 

Bydlení pro seniory 
Poštovka 

projekt ve fázi 
přípravy žádosti dle 

aktuální vypsané 
výzvy       355 879,13 Kč 355 879,13 Kč neproběhlo 0 Kč 

Částky celkem 84 230 386,70 Kč 4 255 497,72 Kč   3 679 468,72 Kč    1 324 308,00 Kč 779 568,39 Kč 
 


