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PODPORA ZNEVÝHODNĚNÝCH OBČANŮ 
 

1. E-šance: kombinovaný vzdělávací program pro znevýhodněné skupiny občanů v 

Praze 10 
 

Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/ 31631 

Termín realizace 

projektu: 

1. 11. 2008 – 30. 4. 2011 

Poskytovatel dotace: MHMP, program OPPA 

Částka dotace pro 

Prahu 10: 

6 969 876,78 Kč 

 

Popis projektu: 

Cílem projektu bylo podpořit účast osob ze znevýhodněných skupin na trhu práce. Jednalo se o 

osoby dlouhodobě i krátkodobě nezaměstnané, se strukturou vzdělávání nevyhovující 

požadavkům trhu práce, národnostní menšiny, osoby starší 50 let, osoby po návratu z výkonu 

trestu a zdravotně znevýhodněné osoby. Jednalo se o vzdělávací kurzy na PC, pracovněprávní 

minimum, komunikační a prezentační dovednosti, psychosociální dovednosti apod. V rámci 

projektu byl vytvořen komplexní vzdělávací program, který kombinoval prezenční způsob 

vzdělávání se vzděláváním pomocí e-learningových modulů. Projekt vytvořil věcný obsah 

vzdělávacích kurzů, jednalo se o 6 tematických okruhů: Základy práce s počítačem, Internet a  

e-mail, Občansko-správní kompetence, Pracovněprávní minimum, Komunikační a prezentační 

dovednosti a Psychosociální dovednosti. 

Projekt komplexně řešil vzdělávání a aktivizaci znevýhodněných osob pomocí kombinace 

prezenčních a e-learningových kurzů. 

Výstupy projektu: 

Spokojenost s kurzy v rámci projektu byla 93%. 85% účastníků kurzů uvedlo, že našli v kurzech 

všechny informace, které hledali. Skutečný počet podpořených osob byl 196. V rámci projektu 

vzniklo 19 pracovních míst. 
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2. Podpora nezaměstnaných osob 50+ při začleňování na trh práce v oblasti 

sociálních služeb 
 

Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/35111 

Termín realizace 

projektu: 

1. 10. 2013 – 31. 3. 2015 

Poskytovatel dotace: MHMP, program OPPA 

Částka dotace pro 

Prahu 10: 

5 197 219,92 Kč 

 

Popis projektu: 

Cílem projektu bylo podpořit cílovou skupinu nezaměstnaných osob starších 50 let v uplatnění na 

trhu práce tím, že těmto osobám bylo zdarma poskytnuto vzdělání v oblasti práce v sociálních 

službách (akreditovaný kurz v délce 150 hodin), tréninková pracovní místa přímo v zařízeních, 

která poskytují registrované sociální služby, poradenství v oblasti uplatnění na trhu práce a 

podporu při vstupu na trh práce. Projekt řešil dva současné problémy – zvýšenou nezaměstnanost 

osob nad 50 let a nedostatek kvalifikovaných pracovníků na pozici zaměstnance v sociálních 

službách. Osoby podpořené projektem měly vzhledem ke specifickému a komplexně zaměřenému 

vzdělání lepší pozici pro vstup a uplatnění na trhu práce. 

Výstupy projektu: 

Od 27. 1. 2014 do 25. 8. 2014 proběhly tři běhy kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních 

službách, v nichž ze 75 účastníků projektu uspělo 73. Na tyto kvalifikační kurzy navazovaly čtyři 

specializované kurzy. Pro vybrané úspěšné absolventy byla dále připravena tréninková placená 

pracovní místa u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, kde si mohli získané teoretické 

vědomosti vyzkoušet v praxi. Tříměsíční tréninkové zaměstnání absolvovalo celkem 31 účastníků 

projektu. Přidanou hodnotou Projektu 50+ byla pro jeho účastníky psychologická podpora a 

pomoc při hledání zaměstnání. Za úspěch projektu a jeho absolventů lze jistě považovat 

skutečnost, že se k 30. 3. 2015 celkem 35 účastníků projektu (47%) uplatnilo na trhu práce, 

přičemž 16 osob z tohoto počtu je zaměstnáno přímo v sociální oblasti. 
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PODPORA PODNIKÁNÍ 
 

3. Úřad přátelský podnikatelům 
 

Číslo projektu: CZ.2.16/3.2.00/ 21068 

Termín realizace 

projektu: 

1. 2. 2009 – 28. 2. 2010 

Poskytovatel dotace: MHMP, program OPPK 

Částka dotace pro 

Prahu 10: 

10 929 386,59 Kč 

 

Popis projektu: 

Cílem projektu bylo zlepšit prostředí, v němž podnikatelé jednají s úředníky, a rozšířit celkové 

poskytování dalších služeb podnikatelům. Byl zaveden vyvolávací systém, který umožňuje 

rezervaci návštěvy předem prostřednictvím internetu i pomocí SMS.  

Okruh poskytovaných služeb a informací byl rovněž rozšířen o instalaci tzv. informačních kiosků s 

možností nahlédnout do živnostenského a obchodního rejstříku, s předvolbami na strategické 

úřady, apod. Pořídili jsme nové vybavení chodby i kancelářských prostor, byla vybudována nová 

recepce, pořídily se nápojové automaty zejména na kávu a chlazené nápoje a bylo vybudováno 

WC pro veřejnost. 

Výstupy projektu: 

Roční návštěvnost živnostenského úřadu je 14 389 osob. Průměrná čekací doba na obsloužení je 

4 minuty 14 sekund. Vznikly 2 informační kiosky. 
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PODPORA RODIN 
 

4. Do práce po rodičovské dovolené s „Desítkou“ 
 

Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/ 32159 

Termín realizace 

projektu: 

1. 2. 2010 – 30. 11. 2011 

Poskytovatel dotace: MHMP, program OPPA 

Částka dotace pro 

Prahu 10: 

4 967 526,98 Kč 

 

Popis projektu: 

Díky projektu jsme vytvořili komplexní vzdělávací a poradenský program pro osoby na rodičovské 

dovolené za účelem jejich integrace na trh práce. Program se skládal z individuální pracovní 

psychologické diagnostiky, tréninku klíčových kompetencí a odborných rekvalifikací. Cílem 

projektu bylo zvýšení adaptability a uplatnitelnosti zástupců/kyň cílové skupiny na trhu práce při 

jejich návratu z rodičovské dovolené zpět na trh práce, a to prostřednictvím individuálního a 

cíleného přístupu, který se vůči těmto osobám po celou dobu projektu uplatňoval. Významnou 

součástí projektu byla i doprovodná služba hlídání dětí, nabízená rodičům, po dobu jejich 

vzdělávání a rekvalifikace, přímo v místě konání vzdělávacích aktivit v plně vybavené herně. 

Výstupy projektu: 

Proběhlo 7 rekvalifikačních kurzů. Do rekvalifikačních kurzů bylo přijato 31 osob. 
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5. Práce a rodina – jde to! 
 

Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/ 35110 

Termín realizace 

projektu: 

1. 3. 2013 – 31. 8. 2014 

Poskytovatel dotace: MHMP, program OPPA 

Částka dotace pro 

Prahu 10: 

4 629 099,88 Kč 

 

Popis projektu: 

Náplní projektu byla podpora rodičů na a krátce po rodičovské dovolené, kteří mají trvalé bydliště 

na území Prahy 10, při jejich návratu na trh práce. Rodičům byly v rámci projektu nabízeny 

poradenské a vzdělávací aktivity podpořené doprovodnou službou hlídání dětí. Cílem projektu 

bylo zvýšení adaptability a uplatnitelnosti osob pečujících o závislého člena rodiny na trhu práce 

při jejich návratu z rodičovské dovolené, a to prostřednictvím zvýšení jejich dosud získaných 

obecných znalostí a dovedností, rozšířením pracovně-právního povědomí a poskytnutím 

individuální psychologické podpory při skloubení rodinných a pracovních záležitostí. V neposlední 

řadě byly vytvořeny dvě tematické příručky pro CS. 

Výstupy projektu: 

Počet úspěšně podpořených osob v projektu: 127; Počet úspěšných absolventů rekvalifikačních 

kurzů: 28; Počet úspěšných absolventů IT kurzů: 62; Počet úspěšných absolventů Anglického 

jazyka: 69; Počet úspěšných absolventů tréninků Kompetencí pro podporu souladu rodinného a 

pracovního života (sociální dovednosti): 77; Počet vydaných informačních brožur: 2; Služba hlídání 

dětí byla využita: 1.638krát; Počet sociálně – psychologických seminářů: 7; Počet pracovně – 

právních seminářů: 11 Všechny ukazatele byly splněny, v některých případech dokonce výrazně 

převýšily předem stanovená kritéria. Na kvalitě pořádaných kurzů se však vyšší počet účastníků 

neprojevil, protože jsme před začátkem každé z aktivit jednali s příslušnými lektory o tom, jaká je 

možná max. kapacita jednotlivých kurzů tak, aby nedošlo právě k nižší kvalitě pořádaných kurzů. 

K přijetí více osob do projektu nás vedl velký zájem maminek na mateřské a rodičovské dovolené 

o námi realizované aktivity. 
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6. Práce a rodina – jde to! II. 
 

Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/ 37033 

Termín realizace 

projektu: 

1. 1. 2015 – 31. 10. 2015 

Poskytovatel dotace: MHMP, program OPPA 

Částka dotace pro 

Prahu 10: 

2 421 243,70 Kč 

 

Popis projektu: 

Projektové aktivity byly zaměřeny na podporu rodičů na mateřské/rodičovské dovolené (či těch, 

kteří jsou krátce po jejím ukončení registrováni na ÚP) při jejich návratu do zaměstnání. Rodičům 

byla po dobu jejich účasti na výuce nabízena doprovodná služba hlídání dětí v dětské herně přímo 

v místě konání projektových aktivit. Cílem projektu bylo zvýšení adaptability a uplatnitelnosti 

zástupců cílové skupiny při jejich návratu z rodičovské dovolené zpět na trh práce prostřednictvím 

cíleného přístupu.  

Přihlášení rodiče se mohli zdokonalit v oblasti jazykových kurzů, konkrétně v anglickém jazyce, IT 

dovedností zaměřených na MS Excel a v rekvalifikačních kurzech, jejichž oblasti si zvolili podle 

individuálních preferencí. Rekvalifikační kurzy se uskutečnily v oblasti účetnictví, mzdového 

účetnictví a tvorby webových stránek. Dále si mohli účastníci projektu zvolit kratší dvoudenní 

kurzy zaměřené na rozličné sociální dovednosti, například na komunikaci s dětmi, rétoriku, 

sebeprezentaci u přijímacího pohovoru, asertivitu v rodině a další. V rámci projektu bylo 

poskytováno poradenství v oblasti pracovně-právní a sociálně-psychologické. Účastníci projektu 

nejčastěji řešili problematiku rodinných vztahů, majetku po rozvodu, péči o děti, návrat do 

zaměstnání a další situace vztahující se k rodině či práci.  

Výstupy projektu: 

V rámci projektu bylo podpořeno celkem 86 osob, vstupní motivační pohovory absolvovalo 

celkem 110 osob. Úspěšně podpořených osob bylo 62 (úspěšně podpořené jsou osoby, které 

úspěšně dokončily alespoň dvě vzdělávací aktivity).  

Počet úspěšných absolventů rekvalifikačních kurzů: 12; Počet úspěšných absolventů IT kurzů: 30; 

Počet úspěšných absolventů Anglického jazyka: 45; Počet úspěšných absolventů tréninků 

Kompetencí pro soulad rodinného a pracovního života (sociální dovednosti): 65; Služba hlídání 

dětí byla využita: 941krát.  
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ENERGETICKÉ ÚSPORY, OPRAVY ŠKOL A ŠKOLEK 
 

7. Instalace solárního systému pro přípravu TV na objektu DPS Sámova 
 

Číslo projektu: CZ.1.02/3.1.00/09.04079 

Termín realizace 

projektu: 

25. 5. 2012 – 12. 12. 2012 

Poskytovatel dotace: SFŽP, program OPŽP 

Částka dotace pro 

Prahu 10: 

6 563 025,90 Kč 

 

Popis projektu: 

Předmětem projektu byla montáž a dodávka fototermické technologie pro přípravu teplé vody. 

Konkrétně se jednalo o dodávku fototermických speciálních vakuových trubicových kolektorů, 

které byly umístěny na střeše budovy. Součástí byly také akumulační nádoby pro ohřev TV 

s příslušnými trubicovými výměníky, pojistná zařízení, zařízení měření a regulace solární soustavy 

a propojovací potrubí vč. měření a regulace. Opatření vedlo ke snížení nákladů na dodávku teplé 

vody a zároveň snížení provozních nákladů objektu. 

Výstupy projektu: 

Díky tomuto projektu se snížily emise ročně o 26t/rok. Dále se zvýšil instalovaný tepelný výkon o 

0,1290 MW. Také se zvýšila výroba tepla ročně o 404 GJ. 
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8. Instalace solárního systému pro přípravu TV na objektu DPS Zvonková 
 

Číslo projektu: CZ.1.02/3.1.00/09.04101 

Termín realizace 

projektu: 

25. 5. 2012 – 16. 11. 2012 

Poskytovatel dotace: SFŽP, program OPŽP 

Částka dotace pro 

Prahu 10: 

3 248 734,50 Kč 

 

Popis projektu: 

Předmětem projektu byla montáž a dodávka fototermické technologie pro přípravu teplé vody. 

Konkrétně se jednalo o dodávku fototermických speciálních vakuových trubicových kolektorů, 

které byly umístěny na střeše budovy. Součástí byly také akumulační nádoby pro ohřev TV 

s příslušnými trubicovými výměníky, pojistná zařízení, zařízení měření a regulace solární soustavy 

a propojovací potrubí vč. měření a regulace. Opatření vedlo ke snížení nákladů na dodávku teplé 

vody a zároveň snížení provozních nákladů objektu. 

Výstupy projektu: 

Díky tomuto projektu se snížily emise ročně o 16t/rok. Dále se zvýšil instalovaný tepelný výkon o 

0,0540 MW. Také se zvýšila výroba tepla ročně o 191 GJ. 
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9. Instalace solárního systému pro přípravu TV na objektu LDN Oblouková 
 

Číslo projektu: CZ.1.02/3.1.00/09.04082 

Termín realizace 

projektu: 

25. 5. 2012 – 12. 12. 2012 

Poskytovatel dotace: SFŽP, program OPŽP 

Částka dotace pro 

Prahu 10: 

1 683 073,80 Kč 

 

Popis projektu: 

Předmětem projektu byla montáž a dodávka fototermické technologie pro přípravu teplé vody. 

Konkrétně se jednalo o dodávku fototermických speciálních vakuových trubicových kolektorů, 

které byly umístěny na střeše budovy. Součástí byly také akumulační nádoby pro ohřev TV 

s příslušnými trubicovými výměníky, pojistná zařízení, zařízení měření a regulace solární soustavy 

a propojovací potrubí vč. měření a regulace. Opatření vedlo ke snížení nákladů na dodávku teplé 

vody a zároveň snížení provozních nákladů objektu. 

Výstupy projektu: 

Díky tomuto projektu se snížily emise ročně o 7,5t/rok. Dále se zvýšil instalovaný tepelný výkon 

o 0,0320 MW. Také se zvýšila výroba tepla ročně o 114 GJ. 
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10. Instalace solárního systému pro přípravu TV na objektu ZŠ U Roháčových 

kasáren 
 

Číslo projektu: CZ.1.02/3.1.00/09.04102 

Termín realizace 

projektu: 

25. 5. 2012 – 16. 11. 2012 

Poskytovatel dotace: SFŽP, program OPŽP 

Částka dotace pro 

Prahu 10: 

2 351 898,90 Kč 

 

Popis projektu: 

Předmětem projektu byla montáž a dodávka fototermické technologie pro přípravu teplé vody. 

Konkrétně se jednalo o dodávku fototermických speciálních vakuových trubicových kolektorů, 

které byly umístěny na střeše budovy. Součástí byly také akumulační nádoby pro ohřev TV 

s příslušnými trubicovými výměníky, pojistná zařízení, zařízení měření a regulace solární soustavy 

a propojovací potrubí vč. měření a regulace. Opatření vedlo ke snížení nákladů na dodávku teplé 

vody a zároveň snížení provozních nákladů objektu. 

Výstupy projektu: 

Díky tomuto projektu se snížily emise ročně o 15t/rok. Dále se zvýšil instalovaný tepelný výkon o 

0,0400 MW. Také se zvýšila výroba tepla ročně o 143 GJ. 
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11.  Komplexní snížení energetické náročnosti budovy MŠ Nedvězská, Praha 10 

 
Číslo projektu: CZ.2.16/2.2.00/ 22219 

Termín realizace 

projektu: 

1. 12. 2009 – 30. 4. 2011 

Poskytovatel dotace: MHMP, OPPK 

Částka dotace pro 

Prahu 10: 

16 156 140,71 Kč 

 

Popis projektu: 

MŠ Nedvězská je sídlištní škola postavená v roce 1974. Budova je jednopodlažní se suterénem a 

navazující hospodářskou částí. V přízemí i v 1. patře jsou vždy dvě třídy s vlastním vchodem, 

šatnou, pracovnou (slouží i jako jídelna), hernou (v době odpočinku je i ložnicí) a sociálním 

zařízením. U každé třídy je také šatna pro personál, kabinety na pomůcky, kuchyňka - přípravna.  

V 1. patře je i metodický kabinet a sborovna. Na herny v přízemí navazuje venkovní terasa. 

V suterénu školy je zařízena tělocvična, sauna, společenská místnost a keramická dílna. V 

hospodářské budově je umístěna kuchyně a sklady, prádelna, kancelář ředitelky a vedoucí školní 

jídelny, sociální zařízení. Škola je postavena v krásné, rozlehlé zahradě se vzrostlými stromy, v 

klidném prostředí mimo hlavní dopravní komunikaci. Má výhodnou polohu a je snadno dostupná 

metrem. 

Výstupy projektu: 

V rámci projektu byla navržena kompletní rekonstrukce vnějšího obalu objektu MŠ Nedvězská s 

tím, že byly provedeny kompletní výměny oken a dveřních prvků za plastové. Dále bylo provedeno 

zateplení fasády objektu a současně i instalace fotovoltaického systému. Součástí projektu, i když 

v rámci nezpůsobilých výdajů, byly zároveň rekonstrukce veškeré elektroinstalace, včetně výměny 

svítidel a dále pak kompletní výměny radiátorů. 
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12. Komplexní snížení energetické náročnosti vybraných MŠ Praha 10 
 

Číslo projektu: CZ.2.16/2.2.00/ 22232 

Termín realizace 

projektu: 

1. 12. 2009 – 30. 4. 2011 

Poskytovatel dotace: MHMP, OPPK 

Částka dotace pro 

Prahu 10: 

31 351 999,13 Kč 

 

Popis projektu: 

V rámci projektu byly navrženy kompletní rekonstrukce vnějšího obalu objektů tří vybraných MŠ 

na Praze 10 (MŠ Hřibská, MŠ Útulná, MŠ Ve Stínu). Byly uskutečněny kompletní výměny oken a 

dveřních prvků za plastové, zateplení fasády, dále možnost instalace fotovoltaického systému. 

Součástí projektu, i když v rámci nezpůsobilých výdajů, byly zároveň rekonstrukce veškeré 

elektroinstalace, včetně výměny svítidel a dále pak kompletní výměny radiátorů. 

Výstupy projektu: 

Rekonstrukce objektů MŠ Hřibská, MŠ Útulná, MŠ Ve Stínu. 
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13. Zelená úsporám – Bělocerkevská 3,5,7,9 
 

Číslo projektu: 10659407 

Termín realizace 

projektu: 

26. 10. 2011 – 24. 5. 2012 

Poskytovatel dotace: SFŽP, program OPŽP 

Částka dotace pro 

Prahu 10: 

4 434 000,- Kč 

 

Popis projektu: 

Byla provedena kompletní tepelná izolace fasády objektu, kompletní výměna oken a dveří a 

současně zateplení půdních prostor. 

Výstupy projektu: 

Díky projektu bylo zatepleno celkem 40 bytů. 

 

 

14. Zelená úsporám – Jakutská 15,17,19,21 
 

Číslo projektu: 10662207 

Termín realizace 

projektu: 

26. 10. 2011 – 24. 5. 2012 

Poskytovatel dotace: SFŽP, program OPŽP 

Částka dotace pro 

Prahu 10: 

6 516 000,- Kč 

 

Popis projektu: 

Byla provedena kompletní tepelná izolace fasády objektu, kompletní výměna oken a dveří a 

současně zateplení půdních prostor. 

Výstupy projektu: 

Díky projektu bylo zatepleno celkem 60 bytů. 
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15. Zelená úsporám – Novorossijská 2,4,6,8 
 

Číslo projektu 10660707 

Termín realizace 

projektu: 

26. 10. 2011 – 24. 5. 2012 

Poskytovatel dotace: SFŽP, program OPŽP 

Částka dotace pro 

Prahu 10: 

4 536 000,- Kč 

 

Popis projektu: 

Byla provedena kompletní tepelná izolace fasády objektu, kompletní výměna oken a dveří a 

současně zateplení půdních prostor. 

Výstupy projektu: 

Díky projektu bylo zatepleno celkem 41 bytů. 

 

16. Zelená úsporám – Jakutská 1,3,5,7,9,11,13 
 

Číslo projektu 10663307 

Termín realizace 

projektu: 

12. 3. 2012 – 21. 5. 2012 

Poskytovatel dotace: SFŽP, program OPŽP 

Částka dotace pro 

Prahu 10: 

2 036 220,- Kč 

 

Popis projektu: 

Byla provedena kompletní tepelná izolace fasády objektu, kompletní výměna oken a dveří a 

současně zateplení půdních prostor. 

Výstupy projektu: 

Díky projektu bylo zatepleno celkem 105 bytů. 
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17. Realizace úspor energie MŠ Podléškova a MŠ Rembrandtova, Praha 10 
 

Číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/12.13714 

Termín realizace 

projektu: 

1. 7. 2014 – 31. 8. 2014 

Poskytovatel dotace: SFŽP, program OPŽP 

Částka dotace pro 

Prahu 10: 

7 788 834,- Kč 

 

Popis projektu: 

Projekt řeší zlepšení tepelně technických vlastností objektů (zateplení střech, výměna výplní 

otvorů v obvodových stěnách, výměna dveří, zateplení podezdívek apod.).  

Výstupy projektu: 

Díky projektu došlo ke snížení provozních nákladů na budově školy, tzn. snížení finanční náročnosti 

provozu budovy a ke snížení celkové energetické spotřeby budovy. 

 

18. Realizace úspor energie MŠ Chmelová, Praha 10 
 

Číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/12.13742 

Termín realizace 

projektu: 

1. 7. 2014 – 31. 8. 2014 

Poskytovatel dotace: SFŽP, program OPŽP 

Částka dotace pro 

Prahu 10: 

4 661 115,- Kč 

 

Popis projektu: 

Bylo provedeno zateplení ploché střechy pavilonů, výměna výplní otvorů v obvodových stěnách 

pavilonu, zateplení obvodových stěn pavilonů apod.  

Výstupy projektu: 

Došlo ke snížení provozních nákladů na budově školky, tzn. snížení finanční náročnosti provozu 

budovy a ke snížení celkové energetické spotřeby budovy. Navržená opatření výrazně přispěla ke 

zlepšení parametrů sledovaných v souvislosti s ochranou životního prostředí. 
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19. Energeticky úsporná opatření na objektu MŠ Mládežnická, Praha 10 
 

Číslo projektu CZ.1.02/3.2.00/12.13762 

Termín realizace 

projektu: 

1. 7. 2014 – 31. 8. 2014 

Poskytovatel dotace: SFŽP, program OPŽP 

Částka dotace pro 

Prahu 10: 

2 505 132,- Kč 

 

Popis projektu: 

Zateplení obvodového pláště zahrnuje zateplení všech fasád nadzemního podlaží, rekonstrukce 

okenních výplní, střešní rekonstrukce a provedení hydroizolační nové vrstvy. 

Výstupy projektu: 

Realizací projektu došlo ke snížení provozních nákladů na budově školky, tzn. snížení finanční 

náročnosti provozu budovy a ke snížení celkové energetické spotřeby budovy.  
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ÚPRAVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A KOMPOSTÉRY 
 

20. Revitalizace parku Malinová - Chrpová v MČ Praha 10 
 

Číslo projektu: CZ.2.16/2.1.00/ 22148 

Termín realizace 

projektu: 

1. 2. 2010 – 30. 4. 2011 

Poskytovatel dotace: MHMP, program OPPK 

Částka dotace pro 

Prahu 10: 

57 340 170,92 Kč 

 

Popis projektu: 

V rámci projektu byly propojeny parky Malinová a Chrpová do jednoho funkčního celku. Součástí 

byla celková obnova parků, která spočívala zejména v obnově sadových úprav. Došlo k 

rekonstrukci parkových cest, výstavbě dvou oddělených dětských hřišť pro různé věkové 

kategorie, instalace nového parkového mobiliáře a zejména vytvoření nového dominantního 

vodního prvku. Hlavním cílem této revitalizace bylo vytvoření ucelené centrální plochy kvalitní 

parkové zeleně na území Záběhlic, která poskytne dostatečnou plochu pro zajištění rekreace 

obyvatel této části Prahy 10.  

Význam obnovy celého parkového prostranství a jeho rozšíření spočívá v celkovém navýšení 

zeleně v lokalitě. Spojením parků došlo ke zrušení vozovky, která původně dva parky oddělovala. 

Kromě vysazené zeleně jsou v parku upravené herní prostory a doplněný rozsáhlý mobiliář 

zastoupený lavičkami, odpadkovými koši nebo také pítky. Pro malé cyklisty a in-line bruslaře byl v 

parku vytvořen zvlněný cyklistický okruh. Nově je v parku provedeno trasování pochozích cest z 

různých typů materiálu. Dominantními prvky jsou tzv. salla tereny, stříšky na vysokých sloupech, 

s vinoucí zelení a centrální vodní prvek ve tvaru koryta s protékající vodou a několika tryskami. 

Obnova parku přispěla i ke zklidnění dopravy na přilehlých vozovkách, které byly opraveny a kde 

vznikla nová parkovací místa. 

Výstupy projektu: 

Na ploše parku byly provedeny úpravy dle popisu projektu a bylo vysazeno 152 kusů nových 

dřevin. 
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21. Revitalizace Malešického parku 
 

Číslo projektu: CZ.2.16/2.1.00/ 27008 

Termín realizace 

projektu: 

1. 8. 2011 – 31. 7. 2013 

Poskytovatel dotace: MHMP, program OPPK 

Částka dotace pro 

Prahu 10: 

94 893 335,64 Kč 

 

Popis projektu: 

Cílem bylo vytvoření moderní odpočinkové zóny pro všechny věkové kategorie a zájmové skupiny.  

V parku lze proto nalézt jak cvičební prvky pro seniory, tak i herní prvky pro pejskaře. Konkrétně 

se jedná o nové parkové cesty, nově vytvořené cyklookruhy, výstavbu drobné architektury a 

vodních prvků (salla terena, dětská hřiště, vodní herní prvky, z nichž nejoblíbenější je vodní les, 

síťová prolézačka, pergoly, přírodní amfiteátr s pódiem), vybavení mobiliářem (lavičky, odpadkové 

koše, stojany na kola, pítka, informační tabule, fontána, moderní plastika) a sadovnické úpravy 

(boskety, aleje, obří alej, květinové záhony, rozšíření travnatých ploch) atd. 

Revitalizace Malešického parku patří k nejvýznamnějším obnovám veřejných ploch, realizovaných 

v městské části Praha 10. Cílem úprav parku, který vznikl v 70. letech minulého století, byl vznik 

moderního rekreačního centra, plného zeleně s možností vyžití i odpočinku.  

Výstupy projektu: 

Bylo vysazeno 318 nových stromů. Bylo vystavěno 320 nových laviček. Bylo nainstalováno  

12 solárních svítidel a 34 LED svítidel. 
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22. Revitalizace parku U Vršovického nádraží 
 

Číslo projektu: CZ.2.16/2.1.00/20523 

Termín realizace 

projektu: 

1. 3. 2014 – 31. 8. 2015 (Projekt nebyl dosud uzavřen.) 

Poskytovatel dotace: MHMP, program OPPK 

Částka dotace pro 

Prahu 10: 

9 403 983,- Kč 

 

Popis projektu: 

Cílem projektu bylo obnovení zeleně včetně odpočívadel, předláždění chodníků, osazení herních 

prvků (3 trampolíny), instalace pítka, osvětlení, automatické závlahy apod. Trávník byl osazen 

cibulovinami (tulipány, atd.). 

Potřeba realizace projektu vznikla z důvodu zhoršeného stavu veřejných prostranství v blízkosti 

nádraží Vršovice. Zdejší veřejná prostranství byla zanedbaná, či nevyhovovala nárokům 

současného věkového složení obyvatel. Cílem projektu bylo zvýšení užitné hodnoty a bezpečnosti 

revitalizovaného parku a zabezpečení přitažlivého a kvalitního bydlení pro obyvatele žijící v 

blízkém okolí tohoto parku. Zároveň tak je občanům nabídnuta možnost klidného a kvalitního 

trávení volného času. Hlavními uživateli jsou občané žijící v okolí parku a žáci přilehlé ZŠ a jejich 

rodiče. Realizací projektu byla vytvořena moderní veřejná plocha, která se stala místem pro 

relaxaci.  

 Výstupy projektu: 

Zvýšení a zkvalitnění nabídky oddychových míst v Praze 10, zvýšení kvality bydlení v MČ Praha 10, 

zvýšení kvality životního prostředí MČ Praha 10, rozšiřování zeleně a vytvoření společensky 

zdravého prostředí, zvýšení bezpečnosti lokality, prevence a snížení kriminality v MČ Praha 10, 

pozitivní vliv na zdraví obyvatel Prahy 10. 
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23. Kompostéry pro občany městské části Praha 10 
 

Registrační číslo: IS SFZP 15239764 

Termín realizace 

projektu: 

Projekt je aktuálně ve fázi realizace. 

Poskytovatel dotace: SFŽP, program OPŽP 

Částka dotace pro 

Prahu 10: 

1 152 162,- Kč 

 

Popis projektu: 

Projekt „Kompostéry pro občany městské části Praha 10“ v současné době pokračuje vydáváním 

kompostérů jednotlivým žadatelům. To bylo započato v druhém říjnovém týdnu. Ke dni 23. 11. 

2015 bylo doručeno 345 žádostí o zapůjčení kompostérů. Fyzicky bylo ke stejnému termínu 

vydáno 253 kompostérů. 

Kompostér je občanům bezplatně zapůjčován na základě výpůjční smlouvy s předpokladem 

následujícího darování po pěti letech od zapůjčení. Kompostéry musí být umístěny na pozemku, 

který je ve smlouvě uveden (a který je na území MČ Praha 10).  

V průběhu listopadu byly ze strany MČ dokladovány Státnímu fondu životního prostředí ČR (SFŽP) 

veškeré fakturace, které s projektem souvisí. Jedná se o nákup kompostéru, zpracování a podání 

žádosti o poskytnutí podpory a propagační materiály k projektu (ty zahrnují informační leták pro 

zájemce; brožurku o kompostování a magnetku se základním rozlišením vhodných a nevhodných 

materiálů do kompostu – uvedené dostávají občané při převzetí kompostéru). Dle pokynu SFŽP 

byla vyplněna monitorovací zpráva o dosavadním průběhu projektu. 

Dne 2. 11. 2015 byla na MČ doručena k podpisu Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP a zároveň 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Přiznaná dotace je ve výši 1 152 162 Kč. Celková výše způsobilých 

výdajů projektu činí 1 280 180,00 Kč.  Spoluúčast MČ je stanovena ve výši 128 018 Kč (bez nákladů 

na administraci projektu). Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení projektu je 

stanoveno na 30. 1. 2016. 

Dne 18. 11. 2015 byla z elektronického systému SFŽP vygenerována „žádost o platbu“, která má 

být k podepsané smlouvě o poskytnutí podpory přiložena. Na základě žádosti o platbu a 

podepsané smlouvy o poskytnutí podpory budou MČ Praha 10 proplaceny způsobilé veřejné 

výdaje projektu dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro výše uvedený projekt, tedy v celkové výši 

1 152 162,00 Kč. 

 Výstupy projektu: 

Zapůjčení kompostérů občanům Prahy 10. K 23. 11. 2015 bylo zapůjčeno 253 kompostérů. 
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ZLEPŠENÍ PRÁCE ÚŘADU MČ 
 

24. Zavedení centrální administrace řízení projektů na Praze 10 
 

Číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00151 

Termín realizace 

projektu: 

1. 2. 2013 – 30. 9. 2014 

Poskytovatel dotace: MVČR, program OPLZZ 

Částka dotace pro 

Prahu 10: 

3 125 348,- Kč 

 

Popis projektu: 

Cílem projektu bylo zavést na MČ Praha 10 řízení projektů a jejich centrální administraci 

(projektovou kancelář), vycházející z principů celosvětově nejrozšířenější metodiky projektového 

řízení Prince2.  

Celková koncepce projektu byla navržena tak, aby umožnila implementovat a do praxe zavést 

metodiku a jasná pravidla pro řízení jakéhokoliv druhu projektu, poskytla klíčovým zaměstnancům 

dostatečné znalosti týkající se technik projektového řízení vycházejících z příkladů dobré praxe 

obsažených v metodice Prince2 a zavedla centrální evidenci projektů (projektovou kancelář). 

Výstupy projektu: 

Zavedení používání jedné z nejrozšířenějších metodik projektového řízení na světě Prince 2 na 

úřadě MČ Praha 10. Vytvoření projektové kanceláře. Certifikované proškolení 11 zaměstnanců 

úřadu na úrovni PRINCE2 Foundation. Necertifikované proškolení 22 zaměstnanců úřadu na 

úrovni PRINCE2 Foundation. 
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25. Profi úřad Praha 10 – modernizací řízení lidských zdrojů k vyšší efektivitě a 

zkvalitnění služeb poskytovaných MČ Praha 10 
 

Číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/89.000120 

Termín realizace 

projektu: 

1. 2. 2013 – 31. 1. 2015 

Poskytovatel dotace: MVČR, program OPLZZ 

Částka dotace pro 

Prahu 10: 

3 966 201,01 Kč 

 

Popis projektu: 

V rámci projektu se podařilo jasně a správně nastavit personální procesy, zavést do praxe moderní 

metody řízení lidských zdrojů a zlepšit vystupování a jednání zaměstnanců Úřadu. Všechny tyto 

prvky se pozitivně promítají do výkonnosti, profesionality a spokojenosti zaměstnanců a zvyšování 

efektivity a kvality řízení úřadu prostřednictvím optimálního využití lidského a technického 

potenciálu a služeb poskytovaných Úřadem. To se nepřímo projevuje také lepší komunikací a 

interakcí pracovníků Úřadu s občany a podnikateli Prahy 10. 

Klíčovou náplní projektu bylo vytvoření personální strategie, analýza pracovních pozic a tvorba 

kompetenčních modelů, implementace e360° zpětné vazby do systému hodnocení pracovníků, 

vytvoření individuálních rozvojových plánů zaměstnanců, rozvoj kompetencí a vzdělávání 

vedoucích úředníků v oblasti řízení lidských zdrojů, odborný rozvoj a vzdělávání personalistů a HR 

specialistů ve specifických oblastech řízení lidských zdrojů, zavedení personálního controllingu a 

analýza softwarových nástrojů v oblasti řízení lidských zdrojů. 

Výstupy projektu: 

Po vytvoření základních podkladů pro více než 370 zaměstnanců, postavených na centrálním 

dokumentu – personální strategii, proběhlo intenzivní, několikastupňové školení vedoucích 

pracovníků Úřadu, díky nimž měli možnost si prohloubit své znalosti a dovednosti usnadňující 

výkon funkce manažera ve specifických podmínkách veřejné správy a osvojit si moderní nástroje 

řízení. Pilířem projektu, který zajistil přenositelnost výstupů a zjištění projektu do budoucí praxe 

Úřadu, byly vzdělávací aktivity zaměřené na personalisty. 


