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34. jednání Řídicího výboru Integrované teritoriální investice (ŘV ITI) 
pro ostravskou aglomeraci 2014-2020 
 
Datum jednání:  13. srpna 2020, 14:00 – 15:00 
Místo jednání:   Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava 

 
Program:   

1. Aktuální informace o ITI  
2. Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 38 Technologie II 
3. Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 40 Silnice IV  
4. Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 41 Služby infrastruktury II 
5. Žádosti o změny integrovaných projektů 
6. Organizační a různé 

 
Přítomní členové ŘV ITI: 11 členů ze 14 (79% účast)                                                 ŘV je usnášeníschopný 
            

T. Macura přivítal účastníky na 34. jednání Řídicího výboru ITI a konstatoval, že ze 14 členů je na 

jednání účastno 11 členů nebo jejich náhradníků, tzn., že Řídicí výbor je usnášeníschopný. 

Od posledního řádného jednání 21. ledna 2020 nedošlo k personálním změnám v obsazení ŘV ITI. 

Poděkoval členům za účast na dvou korespondenčních hlasováních v březnu a květnu 2020, které se 

s ohledem na epidemiologickou situaci řešily touto formou.  

 

T. Macura představil návrh programu a požádal členy ŘV o schválení programu. 

Hlasování: 11 pro - 0 proti - 0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI schválil program jednání 34. Řídicího výboru ITI. 

 
T. Macura informoval přítomné, že v rámci jednání je pořizován audio záznam pro účely zápisu 
z jednání a pro účely technické pomoci jsou pořizovány fotografie, které se nezveřejňují. Dále předal 
slovo D. Mockovi k představení prvního bodu. 

 
 
Bod 1 - Aktuální informace o ITI  
 
D. Mocek prezentoval pololetní Zprávu o plnění integrované strategie ostravské aglomerace za 
období 1. 1. - 30. 6. 2020 se vstupem P. Sojkové ze Zprostředkujícího subjektu ITI.  
 
V průběhu projednání bodu 1 se k jednání připojil J. Světlík 
Přítomní členové ŘV ITI: 12 členů ze 14 (86% účast)                                                  ŘV je usnášeníschopný 
 
T. Macura požádal členy ŘV ITI o schválení pololetní zprávy plnění Strategie ITI.  
 
Usnesení č. 271/34 
Hlasování: 12 pro - 0 proti - 0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie ITI ostravské aglomerace za období 
1. 1. 2020 - 30. 6. 2020 dle předloženého materiálu. 
 
D. Mocek dále informoval o návrhu harmonogramu plánovaných výzev nositele ITI. T. Macura 

požádal členy ŘV o hlasování k prezentovaným informacím v rámci harmonogramu výzev nositele ITI. 
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Usnesení č. 272/34 
Hlasování: 12 pro - 0 proti - 0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI projednal Harmonogram výzev Nositele ITI ostravské aglomerace. 

 
 

Bod 2 - Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 38 
Technologie II  
 
D. Mocek představil výzvu č. 38 zaměřenou na Technologie pro MSP, doporučení poradní skupiny a 
okomentoval tabulku předložených projektových záměrů a indikátory. Informoval, že zástupci 
projektů nepředstavili své záměry na jednání poradní skupiny, o této skutečnosti proběhla diskuze. 
 

T. Macura požádal členy ŘV o hlasování a požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil v takovém 

případě na nutnost zdržení se hlasování.                                                                                       

 
Usnesení č. 273/34 
Hlasování: 12 pro - 0 proti - 0 zdržel se  

Řídicí výbor konstatuje, že soubor projektových záměrů, který obsahuje 3 projektové záměry: 

- „Digitální transformace společnosti Isora, a.s.“, ITIOVA/2.1.2/38/OPPIK/296/0616  

- „Digitální transformace společnosti Aurum, s.r.o.“, ITIOVA/2.1.2/38/OPPIK/296/0619 

- „Digitální transformace společnosti Vital trend, s.r.o.“, ITIOVA/2.1.2/38/OPPIK/296/0620 

přispívá k naplnění integrované strategie 

a zároveň ŘV ITI konstatuje soulad těchto projektových záměrů se Strategií ITI ostravské 
aglomerace dle předložených projektových záměrů s výjimkou projektového záměru „Digitální 
transformace společnosti Isora, a.s.“ ITIOVA/2.1.2/38/OPPIK/296/0616, u kterého je soulad 
podmíněn snížením celkových způsobilých výdajů projektového záměru do maximální částky 
16.581.172,- Kč za předpokladu, že nebudou do způsobilých výdajů projektu zahrnuty náklady 
na technologie 3D tiskárna, virtuální brýle, scanner ruční 3D a PC pracoviště 3D dle přílohy č. 1 
projektového záměru Seznam technologií. 

 
Usnesení č. 274/34 
Hlasování: 12 pro - 0 proti - 0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI vyzývá k dopracování v kritériu 4 „Potřebnost realizace projektu je odůvodněná“ 
a opětovnému předložení na jednání poradní skupiny ITI Podnikavější a inovativnější region 
a následně na nejbližší jednání Řídicího výboru ITI projektový záměr „Digitální transformace 
společnosti GARVIN COMPANY s.r.o.“, ITIOVA/2.1.2/38/OPPIK/296/0621. 

 
 
Bod 3 - Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 40 
Silnice IV 
               
D. Mocek představil výzvu nositele ITI č. 40 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy (IV), doporučení poradní 
skupiny a okomentoval tabulku k výzvě.  
 

T. Macura požádal členy ŘV o hlasování a požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil v takovém 

případě na nutnost zdržení se hlasování.                                                                                       
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Usnesení č. 275/34 
Hlasování: 11 pro - 0 proti - 1 zdržel se  

Řídicí výbor konstatuje, že projektový záměr „Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek“ 
ITIOVA/2.2.2/40/IROP/42/0636 přispívá k naplnění integrované strategie ITI a zároveň ŘV ITI 
konstatuje soulad tohoto projektového záměru se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 
předloženého projektového záměru s podmínkou průběžného financování ve výši 50 % požadované 
dotace do 30. 9. 2022. 

pozn. střet zájmu nahlásil M. Radvan 

 

 

Bod 4 - Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 41 
Služby infrastruktury II 
 
D. Mocek představila výzvu č. 41 Služby infrastruktury II, doporučení poradní skupiny a okomentoval 
tabulku k výzvě.  
 

J. Světlík se dotázal na bližší obsah projektu. D. Mocek citoval předmět projektu z projektového 

záměru a upozornil na vazbu projektu k návazné plánované akci – projektu REFRESH. J. Světlík 

vyjádřil zklamání nad plánovaným projektem REFRESH. Upozornil na to, že je potřebné financovat 

věci, které dále posunou region, přinesou kvalitativní změnu, nikoliv se věnovat současným 

technologiím, zároveň vyzdvihl roli vodíku pro nové období. Dále podpořil zaměření na cirkulární 

ekonomiku. Na základě diskuze byla domluvena prezentace projektu REFRESH na dalším jednání ŘV 

ITI. 

 

T. Macura požádal členy ŘV o hlasování a požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil v takovém 

případě na nutnost zdržení se hlasování.                                                                                       

 
Usnesení č. 276/34 
Hlasování: 11 pro - 0 proti - 1 zdržel se  

Řídicí výbor konstatuje, že projektový záměr „Centrum energetických a enviromentálních technologií 
- Explorer“ ITIOVA/2.3.1/41/OPPIK/311/0646 přispívá k naplnění integrované strategie ITI a zároveň 
ŘV ITI konstatuje soulad tohoto projektového záměru se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 
předloženého projektového záměru. 

pozn. Střet zájmu nahlásila D. Vedrová 

 
 
Bod 5 - Žádosti o změny integrovaných projektů 

 
J. Krátká prezentovala informace k došlým sedmi žádostem o změnu integrovaných projektů, tj. šest 
avizovaných a jedna žádost o změnu je předložena na stůl (ZŠ Vratimov).  
 

T. Macura požádal členy ŘV o hlasování a požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil na nutnost 

zdržení se hlasování.  

 
Usnesení č. 277/34 
Hlasování: 12 pro - 0 proti - 0 zdržel se  
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Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Příprava OZP na 

zaměstnávání přednostně pro technické a řemeslné obory v ostravské aglomeraci“, 

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0009760 a dalšími změnami dle předložené žádosti. 

 Původní stav: Schválená změna: 

Ukončení realizace projektu 28.2.2021 31.5.2021 
 

Usnesení č. 278/34 
Hlasování: 12 pro - 0 proti - 0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny dle předložené žádosti 

projektu „BEZ OBAV společně“, CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0010467 

 Původní stav: Schválená změna: 

Ukončení realizace projektu 31.8.2021 31.1.2022 
 

Usnesení č. 279/34 
Hlasování: 11 pro - 0 proti - 1 zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „ITI-Zvyšování 
rychlosti tramvajové dopravy v DPO“, CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000399 dle předložené žádosti. 

 Původní stav: Schválená změna: 

Celková délka nových nebo modernizovaných linek metra, 
tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí 

6,052 6,326 

Počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a 
napájecí infrastruktury městské drážní dopravy 

2 0 

pozn. Střet zájmu nahlásili T. Macura 

 
Usnesení č. 280/34 
Hlasování: 11 pro - 0 proti - 1 zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Zvýšení 
bezpečnosti na křižovatkách - ul. Hlavní - ul. Dobrovského“, CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000433 dle 
předložené žádosti. 

 Původní stav: Schválená změna: 

Ukončení realizace projektu 31.12.2020 31.12.2021 

pozn. Střet zájmu nahlásila J. Buczková 

 
Usnesení č. 281/34 
Hlasování: 11 pro - 0 proti - 1 zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Specializované 
laboratoře na SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010810  
dle předložené žádosti.  

 Původní stav: Schválená změna: 

Ukončení realizace projektu 31. 8. 2020 26. 2. 2021 

pozn. Střet zájmu nahlásil M. Radvan 

 
Usnesení č. 282/34 
Hlasování: 12 pro - 0 proti - 0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Vybudování 
multimediální učebny ateliéru – Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o. v Ostravě“,  
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0013029  dle předložené žádosti. 

 Původní stav: Schválená změna: 

Ukončení realizace projektu 30.8.2020 30.11.2020 
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Usnesení č. 283/34 
Hlasování: 12 pro - 0 proti - 0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Odborné učebny v 
ZŠ Vratimov, Datyňská 690 – 2. etapa“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010650 dle předložené žádosti. 

 Původní stav: Schválená změna: 

Ukončení realizace projektu 31.12.2020 30.6.2021 

 
 
Bod 5 - Organizační a různé                                                      
 
D. Mocek informoval o aktuálním stavu přípravy budoucí strategie ITI. 
 
O. Rosenbergerová se dotázala, zda se potřeba zlepšení připojení k internetu nezvažuje jako součást 
ITI s ohledem na problémy jejich organizace v rámci prostor MNO. V. Palička zmínil, že chystaná 5G 
síť zlepší internetové připojení obecně, zároveň připomněl, že městské organizace jsou vybaveny 
optickými kabely.  D. Mocek shrnul, že ITI tuto oblast samostatně nepodporuje. 
 
M. Radvan informoval o plánovaném vzniku samostatného OP (pro čerpání z Fondu pro spravedlivou 
transformaci JTF), který bude řídit MŽP. Zatím není jasná struktura řízení. Na jednání RSK dne 11. září 
bude na programu představení tohoto programu. 
 
J. Světlík pozval na tři akce - 3. září se otevírá nová technologická linka na vodíkové plnění, 5. září od 
11 hodin bude v DOV (Gong) pořádána přednáška na téma „Vodíkové město“, 1. října se otevírá nová 
montážní hala na vodíkové skladovací technologie (na požádání na email jan.svetlik@vitkovice.cz  
bude zaslána pozvánka). 
 
T. Macura informoval, že další řádné jednání Řídicího výboru ITI je plánováno na 30. září 2020. 

 

Závěr  

T. Macura poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání.  

Přílohy zápisu:  
1. Prezenční listina  

2. Předložené materiály k bodům  

3. Prezentace  
 

Seznam účastníků: 

 Příjmení a jméno Organizace 

1 BUCZKOVÁ JANA Statutární město Frýdek-Místek 

2 LATA JAN Ostravská univerzita 

3 MACURA TOMÁŠ Statutární město Ostrava 

4 NAVRÁTIL TOMÁŠ Statutární město Opava 

5 NIEMIEC BOHUSLAV Statutární město Havířov 

6 RADVAN MARTIN Moravskoslezský kraj 

7 RASZYK LUKÁŠ Statutární město Karviná 

mailto:jan.svetlik@vitkovice.cz
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 Příjmení a jméno Organizace 

8 ROSENBERGEROVÁ OLGA Asociace Trigon 

9 SVĚTLÍK JAN Vítkovice 

10 TULEJA PAVEL Slezská univerzita v Opavě 

11 VEDROVÁ DANIELA VŠB-TUO 

12 ŽONDOR PATRIK Statutární město Třinec 

13 PALIČKA VÁCLAV Koordinátor poradních skupin 

14 SOJKOVÁ PETRA Magistrát města Ostravy Zprostředkující 
subjekt ITI 15 KRÁTKÁ JANA Magistrát města Ostravy 

16 MOCEK DANIEL Magistrát města Ostravy 

 
 

 

Zapsala:  Jana Krátká     ……………………………… 
 
 
Schválil:  Tomáš Macura     ………………………………. 

 

 


