Zápis
28. jednání Řídicího výboru Integrované teritoriální investice
(ŘV ITI) ostravské aglomerace 2014-2020 - korespondenční
Datum jednání:

22. – 30. října 2019

Program:
1. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Rekonstrukce tramvajové trati včetně
výstavby
nových
tramvajových
mostů
na
ul.
Výškovická,
Ostrava“,
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_020/0000119
2. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Modernizace učebny fyziky - chemie“,
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/ 0010824
3. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Odborné učebny ZŠ Boženy Němcové“,
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/ 0010576
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 "Multifunkční posluchárna základní školy
Hello“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/ 0010815
6. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektového záměru "Odborné učebny a
bezbariérovost na Střední uměleckoprůmyslové škole s. r. o.“, ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0385
7. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektového záměru "Dopravní terminál
Bohumín“, ITIOVA/3.1.1/29/IROP/50/0547
Dne 22. 10. 2019 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 časového důvodu a charakteru projednávaných bodů. Hlasování probíhá ve dnech
22. 10. – 30. 10. 2019 (do 16:00).
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 minimálně 5 pracovních dnů od odeslání návrhu, tj. do 30. 10.
2019 (do 16:00). 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 10 členů ŘV ITI (z celkem 14 členů ŘV ITI), usnesení byla přijata.

Bod 1 – Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Rekonstrukce
tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů na ul.
Výškovická, Ostrava“, CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_020/0000119
Důvodová zpráva:
Předkladatel Dopravní podnik Ostrava a.s. předložil dne 11. 10. 2019 žádost o vyjádření ke změně
posunutí termínu ukončení realizace projektu z důvodu posunu postupu prací oproti plánovanému
harmonogramu, následkem čehož nedošlo k finančnímu plnění ze strany zhotovitele. Tento posun je
vyvolán skluzem v postupu prací na sousední stavbě financované Moravskoslezským krajem – objevení
neidentifikované inženýrské sítě, která prodloužila realizaci projektu MSK. Jedná se o synergický
projekt k projektu Dopravního podniku Ostrava.
Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být tato
změna projednána v ŘV ITI.

Zápis
Ukončení realizace projektu
Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 1.

Původní stav:
31.12.2019

Plánovaná změna:
30. 6. 2020

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. 9, tj. 31. 12. 2020.
Usnesení č. 223/28:
Hlasování: 9 pro - 0 proti - 1 zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu "Rekonstrukce
tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů na ul. Výškovická, Ostrava“,
CZ.04.1.40/0.0/0.0/16_020/0000119 dle předložené žádosti.
Původní stav:
Schválená změna:
Ukončení realizace projektu
31. 12. 2019
30. 6. 2020

Bod 2 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Modernizace
učebny fyziky - chemie“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/ 0010824
Důvodová zpráva:
Předkladatel statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava předložil dne 14. 10. 2019
žádost o vyjádření ke změně posunutí termínu ukončení realizace projektu. Důvodem je doba
hodnocení projektu, rozhodnutí o poskytnutí podpory bylo vydáno 20.9.2019, realizace ve stanoveném
termínu není možná. Vzhledem k novému datu ukončení realizace projektu 30.9.2020 (milníkové
datum), 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.

Ukončení realizace projektu
Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 2.

Původní stav:
31. 12. 2019

Plánovaná změna:
30. 9. 2020

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. 224/28
Hlasování: 9 pro - 0 proti - 1 zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu "Modernizace
učebny fyziky - chemie“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/ 0010824 dle předložené žádosti.
Původní stav:
Schválená změna:
Ukončení realizace projektu
31. 12. 2019
30. 9. 2020

Zápis
Bod 3 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Odborné učebny
ZŠ Boženy Němcové“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/ 0010576
Důvodová zpráva:
Předkladatel statutární město Opava, předložil dne 21. 10. 2019 žádost o vyjádření ke změně posunutí
termínu ukončení realizace projektu. V loňském roce byla vyhlášena veřejná zakázka na zhotovení
stavby, která musela být podepsaná nejpozději v dubnu letošního roku. Vzhledem k tomu, že projekt
byl ale v té době hodnocen a nebylo jistá, zda podporu obdrží, musela být veřejná zakázka zrušena a
veřejná zakázka na nového dodavatele je v současnosti vyhlášena a celá realizace projektu musí být
posunuta. Vzhledem k novému datu ukončení realizace projektu 30.6.2021 (milníkové datum je pak
30.9.2020), je 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.

Ukončení realizace projektu
Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 3.

Původní stav:
30.6.2020

Plánovaná změna:
30. 6. 2021

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. 225/28
Hlasování: 9 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu "Odborné učebny ZŠ
Boženy Němcové“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/ 00108576 dle předložené žádosti s požadavkem na
předložení průběžné žádosti o platbu do konce září 2020 dle podmínek dotačního programu.
Původní stav:
Schválená změna:
Ukončení realizace projektu
30. 6. 2020
30. 6. 2021

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 21. 10. 2019 žádost
o vyjádření ke změně posunutí termínu ukončení realizace projektu. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí
o poskytnutí dotace předkladatel obdržel 21.9.2019 je nemožné realizovat projekt do konce tohoto
roku. Vzhledem k novému datu ukončení realizace projektu 30.6.2020 (milníkové datum je pak
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.

Zápis
Ukončení realizace projektu
Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 4.

Původní stav:
31.12.2019

Plánovaná změna:
30. 6. 2020

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. 226/28
Hlasování: 9 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
31.12.2019
30. 6. 2020

Bod 5 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Multifunkční
posluchárna základní školy Hello“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/ 0010815
Důvodová zpráva:
Předkladatel Gymnázium, základní školy a mateřská škola Hello s.r.o. předložil dne 7. 10. 2019 žádost
o vyjádření ke změně posunutí termínu ukončení realizace projektu. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí
o poskytnutí dotace předkladatel obdržel později, než přepokládal, není schopen realizaci projektu
zajistit v původním termínu. Vzhledem k novému datu ukončení realizace projektu 30.9.2020
(milníkové datum), 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.

Ukončení realizace projektu
Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 5.

Původní stav:
30.6.2020

Plánovaná změna:
30. 9. 2020

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. 227/28
Hlasování: 10 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu "Multifunkční
posluchárna základní školy Hello“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/ 0010815 dle předložené žádosti.
Původní stav:
Schválená změna:
Ukončení realizace projektu
30. 6. 2020
30. 9. 2020

Zápis

Bod 6 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektového záměru
"Odborné učebny a bezbariérovost na Střední uměleckoprůmyslové škole
s. r. o.“, ITIOVA/1.1.1/24/IROP/66/0385
Důvodová zpráva:
Předkladatel Střední uměleckoprůmyslová škola s.r.o. předložil dne 21. 10. 2019 žádost o vyjádření ke
změně posunutí termínu ukončení realizace projektu. Dalšími požadovanými změna je změna aktivit a
zvýšení hodnoty indikátoru 5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích
zařízení. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o poskytnutí dotace předkladatel obdržel později, než
přepokládal, není schopen realizaci projektu zajistit v původním termínu. Vzhledem k novému datu
ukončení realizace projektu 31.12.2020 (milníkové datum je pak 30.9.2020), je nutné vyžadovat
etapizaci projektu. Nicméně žadatel má sám v plánu projekt rozdělit do dvou etap s tím, že první etapa
bude ukončena 25.9.2020 (splňuje milníkové datum pro podání průběžné žádosti o platbu), druhá
etapa bude ukončena s datem ukončení realizace projektu 31.12.2020. V závislosti na výkladu
podmínky – projektový záměru musí být v souladu s KAP (Krajský akční plán vzdělávání – seznam
investičních priorit) musí předkladatel změnit aktivity projektového záměru s tím, že jeho počet
zůstává nezměněn (realizace 2 odborných učeben), změní se pouze jejich zaměření. Původně bylo
předpokládáno, že se zrealizuje 1 jazyková odborná učebna a 1 multimediální. Nově budou realizovány
2 jazykové učebny. Požadovaná integrace cizího jazyka do dalších vyučovacích předmětů zůstává
nezměněna. V souvislosti s požadovanou změnou se zvýší plnění výše uvedeného indikátoru ze 120
osob na 270. Navrhovaná změna nemá vliv na výši požadované dotace.
Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být tato
změna projednána v ŘV ITI.

Ukončení realizace projektu
Hodnoty závazných indikátorů projektového záměru

Původní stav:
31.12.2019

Plánovaná změna:
31.12.2020

5 00 01 Kapacita
podporovaných
zařízení péče o děti
nebo vzdělávacích
zařízení: 120

5 00 01 Kapacita
podporovaných
zařízení péče o děti
nebo vzdělávacích
zařízení: 270

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 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 nositele
ITI č. 25, tj. 31. 12. 2021.
Usnesení č. 228/28
Hlasování: 10 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektového záměru
"Odborné učebny a bezbariérovost na Střední uměleckoprůmyslové škole s. r. o.“,

Zápis
ITIOVA/1.1.1/25/IROP/66/0385 a zároveň s dalšími nepodstatnými změnami dle předložené žádosti
a umožňuje upravit projektový záměr v rozsahu schválené změny.
Původní stav:
Schválená změna:
Ukončení realizace projektu
31.12.2019
31.12.2020
5 00 01 Kapacita
5 00 01 Kapacita
Hodnoty závazných indikátorů projektového záměru
podporovaných
zařízení péče o děti
nebo vzdělávacích
zařízení: 120

podporovaných
zařízení péče o děti
nebo vzdělávacích
zařízení: 270

Bod 7 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektového záměru
"Dopravní terminál Bohumín“, ITIOVA/3.1.1/29/IROP/50/0547
Důvodová zpráva:
Předkladatel město Bohumín předložil dne 13. 9. 2019 žádost o vyjádření ke změně posunutí termínu
předložení projektové žádosti do systému ISKP2014+, prodloužení platnosti Vyjádření Řídicího výboru
ITI. Důvodem pro prodloužení termínu je časový posun při zpracování projektové dokumentace,
především při zajišťování potřebných stanovisek dotčených orgánů a jejich zapracování do
dokumentace.
Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být tato
změna projednána v ŘV ITI.

Nejzazší termín pro předložení žádosti o podporu na ZS ITI
Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 7.

Původní stav:
30.9.2019

Plánovaná změna:
19. 12. 2019

Závěr manažera ITI:
Plánovaná změna nemá negativní vliv na úspěšnou realizaci projektu a splnění všech podmínek pro
získání dotace.
Usnesení č. 229/28
Hlasování: 10 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektového záměru
"Dopravní terminál Bohumín“, ITIOVA/3.1.1/29/IROP/50/0547 dle předložené žádosti.
Původní stav:
Schválená změna:
Nejzazší termín pro předložení žádosti o podporu na ZS ITI
30. 9. 2019
19.12.2019
Přílohy podkladu:
1. – 7. Žádosti o změnu projektů/projektových záměrů¨
8. Hlasovací listina
Zapsala: Mgr. Dagmar Vdolečková

_________________________

Schválil: Ing. Tomáš Macura, MBA

_________________________

