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32. jednání Řídicího výboru Integrované teritoriální investice 
(ŘV ITI) ostravské aglomerace 2014-2020 - korespondenční 

 

Datum jednání:  24. – 31. března 2020 

Program:   

1. Změny Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 
2. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Odborné učebny v ZŠ Vratimov, 

Datyňská 690 – 2. etapa“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010650 
3. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu “Modernizace a bezbariérovost na ZŠ a 

MŠ Gustawa Przeczka s p.v.j., Třinec“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010706 
4. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Vybudování školní dílny v Základní 

škole Ostrava – Michálkovice, u Kříže 28, p.o.“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010793 
5. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Specializovaná multimediální učebna 

pro výuku grafiky a dalších předmětů“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010808 
6. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „ITI – Modernizace tramvajových tratí“ 

CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000419 
7. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „ITI - Zvyšování rychlosti tramvajové 

dopravy v DPO“ CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000399 
8. Investiční strategie Fondu fondů (finanční nástroj programu „Nemovitosti“ v OP PIK 

pro území ITI ostravské aglomerace) 
9. Informace k připravované Strategii ITI ostravské metropolitní oblasti 2021-2027 (aktualizace 

socioekonomické analýzy) 
10. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Interaktivní technika v Domě dětí a 

mládeže Orlová“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010864 
11. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Modernizace učeben – AGEL Střední 

zdravotnická škola s.r.o.“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010752 
 
Dne 24. 3. 2020 byli členové Řídicího výboru ITI (dále jen ŘV ITI) emailem osloveni se žádostí 
o projednání a korespondenční hlasování k zaslaným materiálům a dále dodatečně oslovení 
se žádostí o projednání a korespondenční hlasování k dalším zaslaným žádostem o změnu dvou 
projektů. Ke korespondenčnímu hlasování bylo přistoupeno z důvodu zrušení původního řádného 
jednání naplánovaného na tentýž den. Zrušení proběhlo na základě výjimečné situace celosvětové 
pandemie SARS CoV-2 a v této souvislosti vydaného nařízení vlády v souladu s čl. 5 a 6 ústavního 
zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Jedná se o materiály, které musí být 
projednány v nejbližších dnech a jejich povaha dovoluje projednání korespondenční formou. 
Hlasování probíhalo ve dnech 24. 3. – 31. 3. 2020 (do 15:00 h). 

Postup pro hlasování dle platného Jednacího řádu ŘV ITI 
V případě korespondenčního hlasování hlasují pouze členové ŘV ITI, z hlasování jsou vyloučeni 
náhradníci. Členové měli na hlasování minimálně 5 pracovních dnů od dne odeslání návrhu, 
tj. do 31. 3. 2020 (do 15:00 h). V případě, že se nevyjádřili, má se za to, že se hlasování neúčastnili. 
K přijetí usnesení korespondenčním hlasováním je nutná prostá většina všech členů ŘV ITI 
s hlasovacím právem. Nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení korespondenčního hlasování bude 
všem členům ŘV ITI elektronickou cestou zaslán celkový výsledek hlasování. 

Hlasování se zúčastnilo 12 členů ŘV ITI (z celkem 14 členů ŘV ITI), usnesení byla přijata.  

 

 
 
 



 

Zápis 
 

 

Bod 1 – Změny Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 
 
Důvodová zpráva: 

Ke konci ledna 2020 byla podána Změna Strategie ITI č. 5, jejímž předmětem byla úprava finančního 

plánu ve specifických cílech IROP v jednotlivých letech. Důvodem úpravy není navýšení ani snížení 

příspěvku ERDF, ale požadavek ŘO IROP na aktualizaci ročních finančních plánů s ohledem 

na skutečné čerpání v letech 2018 a 2019 a s ohledem na výhled čerpání v následujících letech. 

 
Další avizovanou změnou Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 je navýšení alokace Fondu 

soudržnosti (dále jen FS) v OP Doprava, specifickém cíli 1.4 na podporu městské drážní dopravy 

v aglomeracích ITI/IPRÚ. 

Žadatel Dopravní podnik Ostrava, a.s. požádal nositele ITI ostravské aglomerace o navýšení alokace 

FS na své dva projekty, které úspěšně prošly procesem hodnocení předběžných žádostí o podporu a 

měly být dopracovány pro předložení plných žádostí o podporu. Žadatel argumentoval zvýšením 

projektových cen oproti kalkulacím v době předkládání projektového záměru a předběžné žádosti 

o podporu a požádal o zvýšení alokace na své dva projekty ve výši 60 mil. Kč z FS. Nositel ITI 

předběžně jednal s ostatními aglomeracemi ITI/IPRÚ, které přislíbily pokrýt výše uvedenou částku 

vlastní nevyužitou alokací. Primátor Ing. Tomáš Macura zaslal v tomto smyslu dopis ministru 

průmyslu a obchodu a ministru dopravy Karlu Havlíčkovi, který se týkal návrhu na přerozdělení 

prostředků v rámci specifického cíle 1.4 OPD. 

Ministr Karel Havlíček odpověděl dopisem ze dne 5. 3. 2020, ve kterém přislíbil navýšení alokace 

pro ITI ostravské aglomerace o 30 mil. Kč. 

Tým manažera ITI po schválení ze strany ŘV ITI předloží v tomto smyslu oficiální žádost o změnu č. 6 

Strategie ITI v monitorovacím systému ISKP14+. 

 

Upravený finanční plán Strategie ITI ostravské aglomerace (na základě změny č. 5 Strategie ITI) je 
přílohou č. 1 tohoto materiálu. 
Odpověď Ministerstva dopravy k navýšení alokace OPD pro ITI ostravské aglomerace je přílohou č. 2 
tohoto materiálu.  
 

Usnesení č. 249/32 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI schvaluje Změnu č. 5 Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020, spočívající 

v aktualizaci Finančního plánu IROP a Změnu č. 6 Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020, 

spočívající v navýšení alokace SC 1.4 OPD o 30 mil. Kč z Fondu soudržnosti (ze 720 mil. Kč 

na 750 mil. Kč). 

 
Bod 2 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Odborné 
učebny v ZŠ Vratimov, Datyňská 690 – 2. etapa“, 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010650 
 

Důvodová zpráva: 

Předkladatel Základní škola Vratimov předložila dne 21. 2. 2020 žádost o vyjádření ke změně – 

posunutí termínu ukončení realizace projektu z důvodu posunutí dodávky vybavení nábytku 



 

Zápis 
 

 

do jazykové laboratoře, učebních pomůcek a IT vybavení. Plnění financování projektu neohrožuje 

plnění finančního plánu Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 pro rok 2020. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být 
tato změna projednána v ŘV ITI. 
 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu 31. 8. 2020 31. 12. 2020 

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 3 tohoto materiálu. 
 

Závěr manažera ITI:  

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek 

pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou 

nositele ITI č. 24, tj. 31. 12. 2021. 

 

Usnesení č. 250/32 

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. 8. 2020 31. 12. 2020 
 

Bod 3 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu “Modernizace a 
bezbariérovost na ZŠ a MŠ Gustawa Przeczka s p.v.j., Třinec“, 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010706 
 
Důvodová zpráva: 

Předkladatel statutární město Třinec předložil dne 10. 3. 2020 žádost o vyjádření ke změně – 

posunutí termínu ukončení realizace projektu o 2 měsíce. Důvodem je z pohledu žadatele potřebná 

doba na finanční ukončení projektu.  Vzhledem k navrhovanému datu ukončení realizace projektu 

31. 3. 2020 (milníkové datum 30. 9. 2020), není nutné vyžadovat etapizaci projektu. Součástí 

požadavku je i výměna některých položek v rozpočtu. Na celkovou výši požadavku ERDF tato změna 

nemá vliv.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být 
tato změna projednána v ŘV ITI. 
 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu 31. 1. 2020 31. 3. 2020 

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 4 tohoto materiálu. 
 

Závěr manažera ITI:  

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek 

pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou 

nositele ITI č. 24, tj. 31. 12. 2021. 

 



 

Zápis 
 

 

Usnesení č. 251/32 

Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu “Modernizace a 

bezbariérovost na ZŠ a MŠ Gustawa Przeczka s p.v.j., Třinec“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010706 

dle předložené žádosti a další předloženou nepodstatnou změnou projektu. 

 Původní stav: Schválená změna: 

Ukončení realizace projektu 31. 1. 2020 31. 3. 2020 

 
Bod 4 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Vybudování 
školní dílny v Základní škole Ostrava – Michálkovice, u Kříže 28, p.o.“, 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010793 

 
Důvodová zpráva: 

Předkladatel statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice předložil dne 11. 3. 2020 žádost 

o vyjádření ke změně – posunutí termínu ukončení realizace projektu. U projektu došlo 

v důsledku personální změny ke zpoždění zpracování zadávací dokumentace, které projekt prodlouží 

o 2 měsíce. Vzhledem k novému datu ukončení realizace projektu 30. 8. 2020 (milníkové datum 

30. 9. 2020), není nutné vyžadovat etapizaci projektu.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být 
tato změna projednána v ŘV ITI. 
 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu 30. 6. 2020 30. 8. 2020 

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 5 tohoto materiálu. 
 

Závěr manažera ITI:  

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek 

pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou 

nositele ITI č. 24, tj. 31. 12. 2021. 

 

Usnesení č. 252/32 

Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu “ „Vybudování 

školní dílny v Základní škole Ostrava – Michálkovice, u Kříže 28, p.o.“, 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010793 dle předložené žádosti. 

 Původní stav: Schválená změna: 

Ukončení realizace projektu 30. 6. 2020 30. 8. 2020 

 

Bod 5 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Specializovaná 
multimediální učebna pro výuku grafiky a dalších předmětů“, 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010808 

 
Důvodová zpráva: 
Předkladatel Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, p. o. předložilo dne 12. 3. 2020 žádost 

o vyjádření ke změně – posunutí termínu ukončení realizace projektu. Žádost o prodloužení realizace 



 

Zápis 
 

 

je předložena na základě delší přípravy veřejné zakázky, která byla vyhlášena teprve v prosinci 2019. 

Vzhledem k novému datu ukončení realizace projektu 15. 7. 2020 (milníkové datum 30. 9. 2020), 

posunutí o cca 3,5 měsíce, není nutné vyžadovat etapizaci projektu.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být 
tato změna projednána v ŘV ITI. 
 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu 31. 3. 2020 15. 7. 2020 

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 6 tohoto materiálu. 
 

Závěr manažera ITI:  

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek 

pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou 

nositele ITI č. 25, tj. 31. 12. 2021. 

 

Usnesení č. 253/32 

Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Specializovaná 

multimediální učebna pro výuku grafiky a dalších předmětů“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010808 

dle předložené žádosti. 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu 31. 3. 2020 15. 7. 2020 

 
Úvod k bodům 6 a 7 
 
Na základě bodu 1 Změny Strategie ITI ostravské aglomerace, předloženého na 32. jednání Řídicího 
výboru ITI, mohou být předloženy žádosti o změny dvou projektových záměrů Dopravního podniku 
Ostrava a.s. „ITI - Modernizace tramvajových tratí DPO“ a „ITI-Zvyšování rychlosti tramvajové 
dopravy v DPO“ tak, aby byla alokována veškerá volná alokace s navýšením o 30 mil. Kč, tedy do výše 
750 mil. Kč. 
Termín pro předložení plných žádostí o podporu u těchto projektů je do 30. 4. 2020. 
 
Aktuální alokace u realizovaných projektů /hodnocených žádostí o podporu v opatření OPD 1.4 
Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci 
je: 
 

Název projektu Realizátor Požadovaná dotace 
EU (FS) 

Rekonstrukce tramvajové trati včetně 
výstavby nových tramvajových mostů na ul. 
Výškovická, Ostrava 

DP Ostrava a.s. 76 271 260,22 Kč 

Rekonstrukce a modernizace 
technologického vybavení měníren 
Čajkovského a Kylešovská a vlastních objektů 
měníren  

MDP Opava, a.s. 14 877 309,67 Kč 
 

ITI-Modernizace trakčních měníren DP Ostrava a.s. 86 628 310,74 Kč 

Celkem vyčerpáno  177 776 881,00 Kč 

  



 

Zápis 
 

 

V opatření OPD, SC 1.4 výše uvedenými projekty v tabulce je v současné době celkově vyčerpáno 
177 776 881 Kč z Fondu soudržnosti. Dopravní podnik Ostrava, a.s. předložil změny předběžných 
žádostí o podporu, které v této chvíli připravuje pro podání plné žádosti. Díky zpřesňování informací 
již dnes zná žadatel bližší údaje k projektům a potřebuje zvýšit výši dotace z Fondu soudržnosti 
v obou projektech a v jednom projektu i navýšení cílové hodnoty indikátoru.  V rámci obou návrhů 
na změnu projektu dojde k celkovému navýšení požadované alokace EU z Fondu soudržnosti 
na 572 223 119,37 Kč, čímž dojde k vyčerpání celkové alokace Strategie ITI ostravské aglomerace, 
která je ve výši 750 mil. Kč. 

 
Bod 6 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „ITI – 
Modernizace tramvajových tratí“ CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000419 

 
Důvodová zpráva: 
Předkladatel Dopravní podnik Ostrava a.s., předložil dne 23. 3. 2020 žádost o vyjádření ke změně 

předběžné žádosti o podporu. V rámci zpřesňování projektové dokumentace při přípravě plné žádosti 

do systému ISKP14+ došlo k navýšení indikátorů a v této souvislosti i k navýšení požadované dotace 

EU. K největším změnám došlo v rámci úseku na ulici Hlučínská, kde došlo ke koordinaci s projektem 

na modernizaci tramvajové zastávky Důl Odra a úsekem na ul. Pavlovova, kde projektovaná pevná 

jízdní dráha (PJD) byla po konzultaci s projektantem prodloužena pro zvýšení dopadu výhod PJD 

na okolní zástavbu. V rámci celkové volné alokace územního nástroje ITI (v jiných ITI) bylo 

Ministerstvo dopravy požádáno o přesun částí této volné alokace do ITI ostravské aglomerace. 

Ministerstvo dopravy vyhovělo požadavku ITI ostravské aglomerace zčásti a povolilo navýšení alokace 

ITI o 30 mil. Kč. Z výše uvedeného důvodu a z důvodu částečně volné alokace v OPD 1.4 je možné 

navýšení požadované dotace předloženého projektu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být 
tato změna projednána v ŘV ITI. 
 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Indikátor 745 00 -  
Celková délka nových nebo  
modernizovaných linek metra,  
tramvajových tratí nebo  
trolejbusových tratí  

3,54 km 4,151 km 

MAX. POŽADOVANÁ DOTACE Z FS (V KČ) 372 223 500  418 517 708,86 

MAX. CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (V KČ) 437 910 000 492 373 775,13 

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 7 tohoto materiálu. 
 

Závěr manažera ITI:  

Schválení změny Řídicím výborem ITI je nutnou podmínkou pro předložení plných žádostí 
s navýšenou alokací. Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění 
všech podmínek pro získání dotace. 
 

Usnesení č. 254/32 

Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu “ITI – Modernizace 

tramvajových tratí“ CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000419 dle předložené žádosti. 

 Původní stav: Plánovaná změna: 



 

Zápis 
 

 

Indikátor 745 00 -  
Celková délka nových nebo  
modernizovaných linek metra,  
tramvajových tratí nebo  
trolejbusových tratí  

3,54 km 4,151 km 

MAX. POŽADOVANÁ DOTACE Z FS (V KČ) 372 223 500  418 517 708,86 

MAX. CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (V KČ) 437 910 000 492 373 775,13 

 

Bod 7 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „ITI - Zvyšování 
rychlosti tramvajové dopravy v DPO“ CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000399 

 
Důvodová zpráva: 

Předkladatel Dopravní podnik Ostrava a.s., předložil dne 23. 3. 2020 žádost o vyjádření ke změně 

předběžné žádosti o podporu. V rámci zpřesňování projektové dokumentace při přípravě plné žádosti 

o podporu do systému ISKP14+ došlo k navýšení požadované dotace EU. V rámci zpracování 

projektových dokumentací pro jednotlivé úseky dochází ke zpřesňování rozpočtů a jsou 

zapracovávány místní realizační podmínky. 

V rámci celkové volné alokace územního nástroje ITI (v jiných ITI) bylo Ministerstvo dopravy 

požádáno o přesun částí této volné alokace do ITI ostravské aglomerace. Ministerstvo dopravy 

vyhovělo požadavku ITI ostravské aglomerace zčásti a povolilo navýšení alokace ITI o 30 mil. Kč. 

Z výše uvedeného důvodu a z důvodu částečně volné alokace v OPD 1.4 je možné navýšení 

požadované dotace předloženého projektu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být 
tato změna projednána v ŘV ITI. 
 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

MAX. POŽADOVANÁ DOTACE Z FS (V KČ) 117 716 500,00 153 705 410,51 

MAX. CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (V KČ) 138 490 000,00 180 829 894,72 

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 8 tohoto materiálu. 
 

Závěr manažera ITI:  

Schválení změny Řídícím výborem je nutnou podmínkou pro předložení plné žádosti o podporu 
s navýšenou alokací. Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění 
všech podmínek pro získání dotace. 
 

Usnesení č. 255/32 

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: Plánovaná změna: 

MAX. POŽADOVANÁ DOTACE Z FS (V KČ) 117 716 500,00 153 705 410,51 

MAX. CELKOVÉ ZPŮSOBILÉ VÝDAJE (V KČ) 138 490 000,00 180 829 894,72 

 
 
 



 

Zápis 
 

 

Bod 8 - Investiční strategie Fondu fondů (finanční nástroj v programu 
„Nemovitosti“ v OP PIK pro území ITI ostravské aglomerace) 
 
Důvodová zpráva: 

V rámci plnění Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 se připravuje v Operačním programu 

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) finanční nástroj v rámci programu 

„Nemovitosti“.  Cílem finančního nástroje má být regenerace lokalit typu brownfields na území 

definovaných Strategií ITI ostravské aglomerace za účelem podpory podnikání malých a středních 

podniků, v souladu s platným zněním Strategie ITI ostravské aglomerace. Tento program bude 

fungovat pro podnikatele formou půjčky. Za účelem implementace finančního nástroje bude založen 

fond fondů. Tento fond založí a spravuje společnost ČMZRB investiční, a.s., na základě Dohody 

o financování mezi řídicím orgánem OPPIK (MPO) a bankou. Z hlediska programu budou 

podporovány následující aktivity /projekty: 

 
a) Projekt regenerace zóny – projekt, jehož realizací dojde k přeměně technicky a účelově 

nevyhovujícího areálu nebo brownfieldu na podnikatelskou zónu včetně dostavby a výstavby nových 

objektů na regenerované ploše.  

 

b) Projekt rekonstrukce nájemního objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky 

nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt určený 

k pronájmu včetně dostavby a výstavby nových objektů na regenerované ploše. 

  

c) Projekt rekonstrukce objektu – projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky 

nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt včetně dostavby a 

výstavby nových objektů na regenerované ploše.  

 

V souladu s požadavkem programu Nemovitosti musí být nemovitost, která je 

předmětem projektu, zařazena v Národní databázi brownfieldů a být umístěna na území definované 

Strategií ITI. Výsledkem bude vyšší dostupnost infrastruktury zejména pro podnikání MSP. 

 

V rámci programu se očekává podpora cca 6 projektů v průměrné výši investice z Rozvojového fondu 

na jeden projekt 70 mil. Kč.   

Znění Investiční strategie Fondu fondů je obsahem přílohy č. 9 tohoto materiálu. 

 
Usnesení č. 256/32 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI souhlasí se zněním předloženého materiálu Investiční strategie Fond fondů. 

 

Bod 9 - Informace k připravované Strategii ITI ostravské metropolitní oblasti 
2021-2027 (aktualizace socioekonomické analýzy) 
 
Důvodová zpráva: 

Tým manažera ITI – v souladu s informacemi z národní úrovně – připravuje novou Strategii ITI 

ostravské metropolitní oblasti na programové období 2021-2027. Dle pokynů z jednání s odborem 



 

Zápis 
 

 

regionální politiky MMR má jít o aktualizaci stávajícího dokumentu, zvláště v analytické části, ne 

o zpracování zcela nového dokumentu. 

Firma BeePartner, a.s. – na základě objednávky týmu manažera ITI – od prosince 2019 provádí 

aktualizaci Socioekonomické analýzy (viz příloha č. 10 zaslaných podkladů). Zároveň zpracovala 

shrnutí analýzy (Executive Summary – 48 hlavních zjištění pro ITI Ostravsko, viz příloha č. 11 

zaslaných podkladů). Oba dokumenty byly představeny na jednáních poradních skupin RSK a ITI – dne 

7. 3. 2020 na jednání PS Vzdělanější a zaměstnanější region a dne 13. 3. 2020 na jednání PS 

Propojenější a chytřejší region. Ostatním poradním skupinám byly dokumenty (z důvodu 

mimořádných opatření kvůli koronaviru) zaslány korespondenčně. Tým manažera ITI sbírá 

připomínky poradních skupin ITI k oběma dokumentům.  

Členové Řídicího výboru ITI mají možnost uplatnit své připomínky či doplnění k zaslaným podkladům 

do ukončení korespondenčního hlasování (případně požádat o prodloužení termínu) na emailovou 

adresu jsvobodnik@ostrava.cz . 

 

Aktualizace Socioekonomické analýzy Strategie ITI ostravské metropolitní oblasti 2021-2027 je 

přílohou č. 10 tohoto materiálu. 

Executive summary – 48 hlavních zjištění pro ITI Ostravsko (výtah ze Socioekonomické analýzy ITI) je 

přílohou č. 11 tohoto materiálu. 

 

Usnesení č. 257/32 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI bere na vědomí informace o zpracování aktualizace Socioekonomické analýzy 
Strategie ITI ostravské metropolitní oblasti na období 2021-2027. 
 
 
Dále bylo v dodatečném hlasování, které probíhalo ve stejném termínu jednáno o dvou změnách 
projektů. 
 
Hlasování se zúčastnilo 11 členů ŘV ITI (z celkem 14 členů ŘV ITI), usnesení byla přijata. 

Bod 10 – Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Interaktivní 
technika v Domě dětí a mládeže Orlová“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010864 

 

Důvodová zpráva: 

Předkladatel Dům dětí a mládeže Orlová předložil dne 24. 3. 2020 žádost o vyjádření ke změně 

posunutí termínu ukončení realizace projektu z důvodu delšího procesu hodnocení, a to o 7 měsíců. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být 
tato změna projednána v ŘV ITI. 
 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu 30. 4. 2020 30. 11. 2020 

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 12. 
 

Závěr manažera ITI:  

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek 

pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou 

nositele ITI č. 22, tj. 31. 12. 2021. 

mailto:jsvobodnik@ostrava.cz


 

Zápis 
 

 

Usnesení č. 258/32 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Interaktivní 
technika v Domě dětí a mládeže Orlová“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010864 dle předložené 
žádosti. 

 Původní stav: Schválená změna: 

Ukončení realizace projektu 30. 4. 2020 30. 11. 2020 

 

Bod 11 – Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Modernizace 
učeben – AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o.“, 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010752 
 

Důvodová zpráva: 

Předkladatel AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. předložil 

žádost o vyjádření ke změně - posunutí termínu ukončení realizace projektu z důvodu efektivnějšího 

využití plánované dotace, kterou obdržel pro realizaci projektu. V rámci realizace ušetřil 216 tis. Kč a 

za tyto prostředky chce dodatečně pořídit 7 ks dalšího vybavení. Z tohoto důvodů žádá o prodloužení 

realizace projektu o 6 měsíců. Vzhledem k tomu, že žádost o změnu projektu musí žadatel předložit 

Řídicímu orgánu IROP nejpozději do 31. 3. 2020 a v této době právě již probíhá korespondenční 

hlasování, dovolili jsme si jej přiložit jako dodatečné hlasování.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být 

tato změna projednána v ŘV ITI. 

 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu 31. 3. 2020 30. 9. 2020 

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 13. 
 

Závěr manažera ITI:  

Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek 

pro získání dotace, zároveň termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou 

nositele ITI č. 25, tj. 31. 12. 2021. 

 

Usnesení č. 259/32 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Modernizace 
učeben – AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o.“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010752 
dle předložené žádosti a další předloženou nepodstatnou změnou projektu. 

 Původní stav: Schválená změna: 

Ukončení realizace projektu 31. 3. 2020 30. 9. 2020 

 
Přílohy podkladu: 

1. Finanční plán Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 (IROP) 

2. Odpověď Ministerstva dopravy k navýšení alokace pro ITI ostravské aglomerace 

3. – 8. Žádosti o změnu projektů 

9. Investiční strategie Fondu fondů 

10. Aktualizace Socioekonomické analýzy Strategie ITI ostravské metropolitní oblasti 2021-2027 



 

Zápis 
 

 

11. Executive summary – 48 hlavních zjištění pro ITI Ostravsko (výtah ze Socioekonomické analýzy ITI) 

12.-13.  Žádost o změnu projektů  

 

 

Zapsala: Mgr. Dagmar Vdolečková   _________________________ 

 

 

Schválil: Ing. Tomáš Macura, MBA   _________________________ 

 


