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

 

Datum jednání:  15. listopadu 2018 – 22. listopadu 2018 

 

Program:   

1. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Inovace výrobního prostředí a 
technologie výroby incizních fólií pro chirurgické zákroky - výroba zdravotnického materiálu”, 
CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/0013170 

2. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Pořízení špičkové tvářecí a obráběcí 
technologie pro společnost TrilLine s.r.o.“, CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/0012865 

3. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „METANET s.r.o. TECHNOLOGIE“, 
CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/0013107 

4. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Vybudování sociálního podniku na 
výrobu modulárního levitujícího pera a exkluzivních psacích potřeb a doplňků“, 
CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_064/0005825 

5. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Venkovní odborná učebna“, 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006132 

6. Žádost o vyjádření ke změně projektového záměru „Školní dílny u PZŠ Vendryně“, 
ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0336 

7. Žádost o vyjádření ke změně projektového záměru „Modernizace multimediálních učeben a 
učebny virtualizace počítačových sítí“, ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0424  
 

Dne 15. 11. 2018 byli členové Řídicího výboru ITI (dále jen ŘV ITI) emailem osloveni se žádostí o 
projednání a korespondenční hlasování k zaslaným materiálům. Ke korespondenčnímu hlasování bylo 
přistoupeno z důvodu charakteru projednávaných bodů.  Hlasování probíhalo ve dnech 15. 11. – 22. 
11. 2018. 

Postup pro hlasování dle platného Jednacího řádu ŘV ITI 
V případě korespondenčního hlasování hlasují pouze členové ŘV ITI, z hlasování jsou vyloučeni 
náhradníci. Členové mají na hlasování maximálně 5 pracovních dnů od odeslání návrhu, tj. do 22. 11. 
2018. Pokud se nevyjádří, má se za to, že se hlasování neúčastní. K přijetí usnesení korespondenčním 
hlasováním je nutná prostá většina všech členů ŘV ITI s hlasovacím právem.  

Hlasování se zúčastnilo 8 členů ŘV ITI (z celkem 14 členů ŘV ITI), usnesení byla přijata. 

 

Úvod k bodům 1 – 5 
Nositeli ITI bylo v průběhu října a začátku listopadu 2018 předloženo pět žádostí o změnu 
integrovaných projektů, a to o posun harmonogramu projektů předložených do výzev nositele ITI 
(Technologie pro ITI ostravské aglomerace, Sociální podnikání a Základní školy).  Projekty jsou již 
vyhodnoceny a jsou ve stavu fyzické realizace. Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu a 
údaje o harmonogramu projektu jsou obsahem Vyjádření ŘV ITI, musí být tato změna projednána 
v ŘV ITI. 

 
 
 
 
 



 

Zápis 
 

 

Bod 1 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Inovace 
výrobního prostředí a technologie výroby incizních fólií pro chirurgické 
zákroky - výroba zdravotnického materiálu”, CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/ 
0013170 

 

Důvodová zpráva: 

Předkladatel společnost INTERGAZE s.r.o. předložila dne 4. 11. 2018 žádost o vyjádření ke změně 
harmonogramu integrovaného projektu. Důvodem posunu termínu ukončení realizace projektu jsou 
dlouhé dodací lhůty dodavatelů specifického technologického zařízení.  

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu  31. 10. 2018 31. 10. 2019 

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 2.1. 
 

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, tj.  

7. 9. 2021. 

 

Usnesení č. 164/20: 

Hlasování:  8 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu "Inovace výrobního 
prostředí a technologie výroby incizních fólií pro chirurgické zákroky - výroba zdravotnického 
materiálu”, CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/0013170 dle předložené žádosti. 

 Původní stav: Schválená změna: 

Ukončení realizace projektu  31. 10. 2018 31. 10. 2019 

 
Bod 2 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Pořízení 
špičkové tvářecí a obráběcí technologie pro společnost TrilLine s.r.o.“, 
CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/0012865 
 

Důvodová zpráva: 

Předkladatel společnost TriLine s.r.o. předložila dne 8. 11. 2018 žádost o vyjádření ke změně 
harmonogramu integrovaného projektu. Důvodem posunu termínu ukončení realizace projektu je 
delší doba hodnocení žádosti o dotaci a v důsledku i problémy související s naplněním povinných 
minimálních náležitostí projektu – počet nově vytvořených pracovních míst.  

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu  31. 5. 2018 31. 12. 2018 

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 2.2 
 

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, tj.  

7. 9. 2021. 

 

 

 



 

Zápis 
 

 

Usnesení č. 165/20: 

Hlasování:  8 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Pořízení špičkové 
tvářecí a obráběcí technologie pro společnost TrilLine s.r.o.“, CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/0012865 dle 
předložené žádosti. 

 Původní stav: Schválená změna: 

Ukončení realizace projektu  31. 5. 2018 31. 12. 2018 

 

Bod 3 – Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „METANET s.r.o. 
TECHNOLOGIE“, CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/0013107 
 
Důvodová zpráva: 

Předkladatel společnost METANET s.r.o. předložila dne 14. 11. 2018 žádost o vyjádření ke změně 
harmonogramu integrovaného projektu. Důvodem posunu termínu ukončení realizace projektu je 
zpoždění jiného provázaného projektu (nákup nemovitosti) a na něj navazujících aktivit. Na posunu 
harmonogramu se podílí jak situace na dodavatelském trhu s poptávanými stroji, tak finanční situace 
žadatele.   

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu  31. 12. 2020 7. 9. 2021 

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 2.3. 
 

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, tj.  

7. 9. 2021. 

 

Usnesení č. 166/20: 

Hlasování:  8 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „METANET s.r.o. 

TECHNOLOGIE“, CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/0013107 dle předložené žádosti. 

 Původní stav: Schválená změna: 

Ukončení realizace projektu  31. 12. 2020 7. 9. 2021 

 
Bod 4 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Vybudování 
sociálního podniku na výrobu modulárního levitujícího pera a exkluzivních 
psacích potřeb a doplňků“, CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_064/0005825 

 
Důvodová zpráva: 

Předkladatel společnost Infinity innovative s.r.o. předložila dne 26. 10. 2018 žádost o vyjádření ke 
změně harmonogramu integrovaného projektu. Důvodem posunu termínu ukončení realizace 
projektu je velké zpoždění dodávky stroje pořizovaného v rámci projektu. 
 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu  30. 10. 2018 31. 1. 2019 

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 2.4. 
Závěr manažera ITI:  



 

Zápis 
 

 

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

získání dotace. Jedná se o změnu, která zasahuje za nejzazší za termín stanovený ve výzvě nositele 

ITI, což bylo žadatelům umožněno Řídícím orgánem IROP. V této souvislosti je tak nutné Řídicí orgán 

IROP upozornit na vliv této změny na finanční plán a plnění indikátorů Strategie ITI (ŘO IROP k tomu 

následně přihlédne při žádosti o převedení nevyčerpaných prostředků ITI do roku 2019). 

 

Usnesení č. 167/20: 

Hlasování:  8 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídící výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Vybudování 
sociálního podniku na výrobu modulárního levitujícího pera a exkluzivních psacích potřeb a doplňků“ 
CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_064/0005825 dle předložené žádosti (v souladu s Metodickým dopisem 
Řídicího orgánu IROP č. 20) s upozorněním pro Řídicí orgán IROP, že tato změna může mít vliv na 
plnění finančního plánu ITI u opatření 1.2.3 - SC 2.2 IROP (ve výši příspěvku EU  - 2 938 031,80 Kč) a 
indikátoru 1 01 05 Počet nových podniků, které dostávají podporu (snížení o 1 podnik) pro rok 2018 

 Původní stav: Schválená změna: 

Ukončení realizace projektu  30. 10. 2018 31. 1. 2019 

 

Bod 5 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Venkovní 
odborná učebna“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006132 
 

Důvodová zpráva: 

Předkladatel Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná předložila dne 12. 11. 
2018 žádost o vyjádření ke změně harmonogramu integrovaného projektu. Důvodem posunu 
termínu ukončení realizace projektu jsou dodavatelské problémy a s tím související klimatické 
podmínky.  

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu  30. 9. 2018 30. 4. 2019 

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 2.5. 
 

Závěr manažera ITI:  

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

získání dotace. Jedná se o změnu, která zasahuje za nejzazší za termín stanovený ve výzvě nositele 

ITI, což bylo žadatelům umožněno Řídícím orgánem IROP. V této souvislosti je tak nutné Řídicí orgán 

IROP upozornit na vliv této změny na finanční plán a plnění indikátorů Strategie ITI (ŘO IROP k tomu 

následně přihlédne při žádosti o převedení nevyčerpaných prostředků ITI do roku 2019). 

 

Usnesení č. 168/20 

Hlasování:  8 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

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

učebna“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006132 dle předložené žádosti (v souladu s Metodickým 

dopisem Řídicího orgánu IROP č. 20) s upozorněním pro Řídicí orgán IROP, že tato změna může mít 

vliv na plnění finančního plánu ITI u opatření 1.1.1 - SC 2.4 IROP (ve výši příspěvku EU  -2 156 002,05 

Kč) a indikátoru 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení (snížení o 1 zařízení) pro rok 2018 

 Původní stav: Schválená změna: 

Ukončení realizace projektu  30. 9. 2018 30. 4. 2019 

 



 

Zápis 
 

 

Úvod k bodům 6 – 7 
Nositeli ITI byly na začátku listopadu 2018 předloženy dvě žádosti o změnu projektových záměrů 
předložených do výzev nositele ITI (Zájmové, neformální a celoživotního vzdělávání a Střední a vyšší 
odborné školy II).  Projekty jsou ve stavu před podáním žádosti o dotaci. Vzhledem k tomu, že 
měněné údaje jsou obsahem Vyjádření ŘV ITI, musí být tyto změny projednány v ŘV ITI. Po 
případném souhlasu se změnou bude žadatelům otevřen projektový záměr k úpravám v rozsahu 
schválené změny. 
 

Bod 6 - Žádost o vyjádření ke změně projektového záměru „Školní dílny u PZŠ 
Vendryně“, ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0336 
 

Důvodová zpráva: 

Předkladatel obec Vendryně předložila dne 12. 11. 2018 žádost o vyjádření ke změně harmonogramu 
projektového záměru. Důvodem posunu harmonogramu projektu je pozdější předložení žádosti o 
dotaci a především možnost realizace stavebních prací během letních prázdnin, s ohledem na 

bezpečnost dětí a provozu polské základní školy.    

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Zahájení realizace projektu 1. 7. 2019 31. 12. 2019 

Ukončení realizace projektu  1. 8. 2019 31. 12. 2020 

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 2.6. 
 

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, tj.  

31. 12. 2021. 

 

Usnesení č. 169/20: 

Hlasování:  8 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí se změnou projektového záměru ITI „Školní dílny u PZŠ Vendryně“, 
ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0336 dle předložené žádosti a umožňuje upravit projektový záměr 
v rozsahu schválené změny. 

 
Bod 7 - Žádost o vyjádření ke změně projektového záměru „Modernizace 
multimediálních učeben a učebny virtualizace počítačových sítí“, 
ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0424  
 
Důvodová zpráva: 

Předkladatel Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, p.o. předložila  
dne 13. 11. 2018 žádost o vyjádření k požadované změně projektového záměru – snížení aktivit 
projektového záměru (snížení počtu řešených odborných učeben) a s tím vyvolané další změny 
projektového záměru. Žadatel již pracuje na studii proveditelnosti pro podání žádosti do systému 
MS2014+ a při konzultaci s Centrem pro regionální rozvoj se dostal do konfliktu přijatelnosti 
vyučovaných předmětů v odborných učebnách a souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání. 
Z těchto důvodů je potřeba uvést skutečnosti do souladu a projektový záměr upravit. Na úrovni 
projektového záměru nejsou vyučované předměty a počty učeben předmětem hodnocení. Z výše 
uvedených důvodu je také potřeba adekvátně upravit název projektového záměru.  
 



 

Zápis 
 

 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Název projektového záměru Modernizace 

multimediálních učeben 

a učebny virtualizace 

počítačových sítí 

Modernizace 

multimediální učebny a 

učebny virtualizace 

počítačových sítí 

Modernizované učebny 4 2 

Celkové způsobilé výdaje 4 800 000 3 530 000 

Dotace EU 4 080 000 3 000 500 

5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení 
péče o děti nebo vzdělávacích zařízení – 
cílová hodnota 

312 48 

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 2.7. 
 

Závěr manažera ITI:  

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

získání dotace.  Zároveň jsou navrhované změny záměru promítnuty do cílových hodnot indikátorů a 

celkových nákladů projektu. Snížení cílové hodnoty indikátoru neovlivní negativně plnění indikátorů 

Strategie ITI. 

 
Usnesení č. 170/20: 

Hlasování:  8 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí se změnou projektového záměru ITI „Modernizace multimediálních učeben a 
učebny virtualizace počítačových sítí“, ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0424 dle předložené žádosti a 
umožňuje upravit projektový záměr v rozsahu schválené změny. 

pozn. Střet zájmu nahlásil I.Vondrák 
 

Přílohy zápisu: 

1. Hlasovací listina 

2. Žádosti o změnu 

 

 

Zapsala: Ing. Jana Krátká      ……………………………………….. 

 

 

Schválil: Ing. Tomáš Macura, MBA     ……………………………………….. 

 


