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13. jednání Řídicího výboru Integrované teritoriální investice (ŘV ITI) 
pro ostravskou aglomeraci 2014-2020 
 

Datum jednání:  24. května 2018, 14:00 - 15:30 hod. 
Místo jednání:   Magistrát města Ostravy, místnost 206a 
 

Program:   
1. Aktuální informace o ITI  

2. Projednání záměrů v rámci výzvy č. 16 nositele ITI – Výstavba a modernizace přestupních 
terminálů (IROP)  

3. Projednání záměrů v rámci výzvy č. 19 nositele ITI – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy II 
(IROP)  

4. Projednání záměrů v rámci výzvy č. 20 nositele ITI – Předaplikační výzkum II (OPVVV)  

5. Projednání záměrů v rámci výzvy č. 11 nositele ITI – Technologie (OPPIK)  

6. Projednání záměrů v rámci výzvy č. 17 nositele ITI – Spolupráce - Klastry (OPPIK)  

7. Projednání záměrů v rámci výzvy č. 18 nositele ITI - Školicí střediska (OPPIK)  
8. Organizační a různé 

 
Přítomní členové ŘV ITI:   12 členů ze 14 (86% účast)                    ŘV je usnášeníschopný 
 

T. Macura přivítal účastníky na 13. jednání Řídicího výboru ITI a konstatoval, že ze 14 členů je na 

jednání aktuálně účastno 12 členů nebo jejich náhradníků, tzn., že Řídicí výbor je usnášeníschopný.  

Od posledního březnového jednání nedošlo k personálním změnám v obsazení ŘV ITI. Na jednání 

přivítal hosty - Ivanu Projsovou z Ministerstva pro místní rozvoj za Řídicí orgán IROP a Petru 

Sojkovou za Zprostředkující subjekt ITI, Magistrát města Ostravy.  

Představil návrh programu a požádal členy ŘV o schválení programu. 

 

Hlasování: 12 Pro - 0 Proti 0 - Zdržel se  

Řídicí výbor ITI schválil program jednání 13. Řídicího výboru ITI 

 

T. Macura informoval přítomné, že v rámci jednání je pořizován audio záznam pro účely zápisu 

z jednání a předal slovo Jiřímu Svobodníkovi k představení prvního bodu, se vstupem Petry Sojkové 

ze Zprostředkujícího subjektu ITI. 

 

Bod 1 - Aktuální informace o ITI  
 

J. Svobodník prezentoval informace ke stavu realizace integrované strategie ostravské aglomerace 

 

V průběhu prezentace se k jednání připojil člen ŘV ITI rektor VŠB-TUO prof. V. Snášel a host 

jednání - koordinátor poradních skupin RSK/ITI D. Sventek.  Počet přítomných členů Řídicího 

výboru ITI vzrostl na 13 členů z celkových 14. 

 

Přítomní členové ŘV ITI:   13 členů ze 14 (93% účast)                    ŘV je usnášeníschopný 
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P. Sojková jako zástupce Zprostředkujícího subjektu ITI prezentovala informace ke stavu 

předložených žádostí o podporu v rámci ZS ITI.  

 

J. Svobodník prezentoval aktualizovaný harmonogram výzev a specifické informace k vybraným 

připravovaným výzvám. 

 

Usnesení č.  77/13:  
Hlasování: 13 Pro  -  0 Proti  -   0 Zdržel se  

Řídicí výbor ITI projednal Harmonogram výzev Nositele ITI ostravské aglomerace na období  

6 – 12 / 2018 dle přeloženého materiálu. 

 
 
Bod 2 -  Projednání záměrů v rámci výzvy č. 16 nositele ITI – Výstavba 
a modernizace přestupních terminálů (IROP)   
 

D. Mocek prezentoval informace k výzvě, základní informace k předloženým projektovým záměrům a 

návrh poradní skupiny k souboru projektových záměrů. 

 

D. Sventek upozornil, že po ukončení hodnocení národní výzvy bude případná další výzva ITI 

příležitostí pro neúspěšné projekty z této výzvy. Zároveň poznamenal, že nastavení kritérií většího 

počtu přestupujících a spojů je legitimní, ale pokud je dostatečná alokace a nedostatečná absorpce, 

mohla by se kritéria snížit.  

P. Sojková doplnila, že na posledním Monitorovacím výboru IROP byla schvalována nová hodnotící 

kritéria pro výzvy Zprostředkujícího subjektu, kde došlo ke snížení limitů, zveřejněny budou v nejbližší 

době.  

L. Macura se zeptal, zda parametry nové výzvy splní připravovaný projekt v Bohumíně. D. Mocek 

odpověděl, že tato kritéria již nebudou pro projekty limitovat jejich způsobilost ve výzvě nositele, ale 

budou nadále hrát roli při vyhodnocení projektových záměrů v případě většího zájmu než je nabízená 

alokace ve výzvě. 

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

hlasování.  

 

Usnesení č.  78/13:  
Hlasování: 12 Pro  -  0 Proti  -   1 Zdržel se  

Řídicí výbor konstatuje, že soubor projektových záměrů: 

1. ITIOVA/3.1.1/16/IROP/50/0299 „Přednádražní prostor Havířov“  

2. ITIOVA/3.1.1/16/IROP/50/0300 „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“  

přispívá k naplnění integrované strategie a zároveň ŘV ITI konstatuje soulad jednotlivých 

projektových záměrů (uvedených v souboru projektových záměrů) se Strategií ITI ostravské 

aglomerace dle předložených projektových záměrů. 

pozn. Střet zájmu nahlásila J. Feberová 
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Usnesení č.  79/13:  
Hlasování: 13 Pro  -  0 Proti  -   0 Zdržel se  

Řídicí výbor konstatuje pro projektový záměr ITIOVA/3.1.1/16/IROP/50/0301 „Dopravní terminál 
v Jablunkově“ nesoulad se Strategií ITI ostravské aglomerace z důvodu nesouladu s podmínkami 
výzvy č. 16 nositele ITI. 

 
 
Bod 3 -  Projednání záměrů v rámci výzvy č. 19 nositele ITI – Vybrané úseky 
silnic II. a III. třídy II (IROP)  
 

D. Mocek prezentoval informace k výzvě, základní informace k předloženému projektovému záměru 

 a návrh poradní skupiny k souboru projektových záměrů.  

J. Světlík poznamenal, že stav betonových mostů v celé republice je nadále velmi špatný. 

 

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

zdržení se hlasování.                                                                                       

 

Usnesení č.  80/13:  
Hlasování: 12 Pro  -  0 Proti  -   1 Zdržel se  

Řídicí výbor konstatuje, že soubor projektových záměrů, který obsahuje záměr 

ITIOVA/2.2.2/19/IROP/42/0304 „Rekonstrukce a modernizace silnice II/479 Ostrava, ul. Opavská“ 

přispívá k naplnění integrované strategie a zároveň ŘV ITI konstatuje soulad tohoto projektového 

záměru se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru. 

pozn. Střet zájmu nahlásila M. Šůstková 

 
 

Bod 4 -  Projednání záměrů v rámci výzvy č. 20 nositele ITI – Předaplikační 
výzkum II (OPVVV)            

     

D. Mocek prezentoval informace k výzvě, základní informace k předloženým projektovým záměrům 

a návrh poradní skupiny k souboru projektových záměrů.  

 

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

zdržení se hlasování.                                                                                       

 

Usnesení č.  81/13:  
Hlasování: 12 Pro  -  0 Proti  -   1 Zdržel se  

Řídicí výbor konstatuje, že soubor projektových záměrů, který obsahuje záměr 

ITIOVA/2.3.1/20/OPVVV/69/0310 „Výzkum identifikace spalování nežádoucích látek a systémů 

autodiagnostiky kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností“ přispívá k naplnění integrované 

strategie a zároveň ŘV ITI konstatuje soulad tohoto projektového záměru se Strategií ITI ostravské 

aglomerace dle předloženého projektového záměru. 

pozn. Střet zájmu nahlásil V. Snášel 
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Usnesení č.  82/13:  
Hlasování: 12 Pro  -  0 Proti  -   1 Zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje u projektových záměrů: 
1. ITIOVA/2.3.1/20/OPVVV/69/0312 „Centrum výzkumu vysokorychlostních kapalinových 

paprsků“  
2. ITIOVA/2.3.1/20/OPVVV/69/0311 „Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku“  

nesoulad se Strategií ITI ostravské aglomerace z důvodu překročení alokace výzvy č. 20 nositele ITI 
k předkládání projektových záměrů. 

pozn. Střet zájmu nahlásil P. Drozd 

 
 
Bod 5 – Projednání předloženého opraveného projektového záměru v rámci 
výzvy č. 11 nositele ITI – Technologie (OPPIK)  
 

D. Mocek prezentoval informace k výzvě, základní informace k opravenému předloženému 

projektovému záměru a návrh poradní skupiny k soubortomuto projektovému záměru.  

 

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

zdržení se hlasování.       

 

Usnesení č.  83/13:  
Hlasování: 13 Pro  -  0 Proti  -   0 Zdržel se                            

Řídicí výbor ITI konstatuje pro projektový záměr ITIOVA/2.1.2/11/OPPIK/139/0229 „Moderní 

technologie pro zahájení inovací výroby firmy S-Profit Opava s.r.o.“ nesoulad se Strategií ITI 

ostravské aglomerace z důvodu překročení alokace výzvy č. 11 nositele ITI k předkládání 

projektových záměrů 

 

Bod 6 – Projednání záměrů v rámci výzvy č. 17 nositele ITI – Spolupráce - 
Klastry (OPPIK)  
 

J. Svobodník prezentoval informace k výzvě, základní informace k  předloženým projektovým 

záměrům a návrh poradní skupiny k souboru projektových záměrů.  

 

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

zdržení se hlasování.                                               

 

Usnesení č.  84/13:  
Hlasování: 11 Pro  -  0 Proti  -   2 Zdržel se                            

Řídicí výbor ITI vyzývá k doplnění projektových záměrů: 

1. ITIOVA/2.3.1/17/OPPIK/219/0305 „Posilování partnerství a spolupráce členů BTKlastru“ 

2. ITIOVA/2.3.1/17/OPPIK/218/0306 „Podpora mezinárodní spolupráce BTKlastru“ 

z důvodů: 

- neprovázanosti mezi cíli projektu, stručným popisem projektu a popisem aktivit 

- nedostatečného popisu zajištění udržitelnosti výstupů a výsledků projektu  

a stanovuje termín pro doplnění do 8. 6. 2018. 
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pozn. Střet zájmu nahlásili V. Snášel a J. Světlík 

 
Bod 7 – Projednání předloženého projektového záměru v rámci výzvy č. 18 
nositele ITI - Školicí střediska (OPPIK) 
  

J. Svobodník prezentoval informace k výzvě, základní informace k  předloženému projektovému 

záměru a návrh poradní skupiny k souboru projektových záměrů.  

 

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

zdržení se hlasování.                 

                               

Usnesení č.  85/13:  
Hlasování: 12 Pro  -  0 Proti  -   1 Zdržel se                            

Řídicí výbor konstatuje, že soubor projektových záměrů, který obsahuje záměr 

ITIOVA/2.1.2/18/OPPIK/177/0309 „Školicí středisko společnosti XEVOS Solutions s.r.o.“ přispívá 

k naplnění integrované strategie a zároveň ŘV ITI konstatuje soulad tohoto projektového záměru 

se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru. 

pozn. Střet zájmu nahlásil V. Snášel 

 
Bod 8 - Organizační a různé                                                       
   

8.1 Žádosti o změny projektů 

D. Vdolečková prezentovala tři žádosti o změnu projektů, které souvisí především s rozhodnutím 
Řídicího orgánu IROP umožnit změny harmonogramu u projektů s dlouhou dobou procesu 
hodnocení.  Spolu se souhlasem se změnou projektu je ale nutné Řídicí orgán IROP upozornit na vliv 
těchto změn na finanční plán a na plnění indikátorů Strategie ITI (ŘO IROP k tomu následně přihlédne 
při žádosti o převedení nevyčerpaných prostředků ITI do roku 2019). Zároveň u dvou projektů je - 
s ohledem na stav alokace výzvy (a na dodatečně navýšenou alokaci výzvy) dodatečně navrženo 
vydání souladu se Strategií ITI. 
 

V průběhu prezentace opustila jednání členka ŘV ITI J. Feberová.  

Přítomní členové ŘV ITI:           12 členů ze 14 (86% účast)                    ŘV je usnášeníschopný 

 

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

zdržení se hlasování.                                               

 

Usnesení č.  86/13:  
Hlasování: 11 Pro  -  0 Proti  -   1 Zdržel se                            

Řídicí výbor souhlasí se změnou projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006522 „Gymnázium Český 

Těšín - nové učebny cizích jazyků“ dle předložené žádosti. 

pozn. Střet zájmu nahlásila M. Šůstková 

 

Usnesení č.  87/13:  
Hlasování: 12 Pro  -  0 Proti  -   0 Zdržel se                            

Řídicí výbor vydává na základě aktuálního stavu administrace žádostí o podporu ve výzvě č. 

3Zprostředkujícího subjektu ITI dodatečný soulad se Strategií ITI projektu 
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CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005595 “Modernizace a rekonstrukce objektu základní školy včetně 

přístavby šaten – 1. etapa – ODBORNÉ UČEBNY“ a souhlasí se změnou projektu dle předložené 

žádosti (v souladu s Metodickým dopisem Řídicího orgánu IROP č. 5) 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  -8 602 991,10 Kč) a indikátoru 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích 

zařízení (snížení o 1 zařízení) pro rok 2018.  

 

Usnesení č.  88/13:  
Hlasování: 12 Pro  -  0 Proti  -   0 Zdržel se                            

Řídicí výbor vydává na základě aktuálního stavu administrace žádostí o podporu ve výzvě č. 

3Zprostředkujícího subjektu ITI dodatečný soulad se Strategií ITI projektu 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005370 „Rekonstrukce CZŠ sv. Zdislavy v Kopřivnici“ a souhlasí se 

změnou projektu dle předložené žádosti (v souladu s Metodickým dopisem Řídicího orgánu IROP č. 

5) 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  -6 172 266,16 Kč) a indikátoru 5 00 00 Počet 

podpořených vzdělávacích zařízení (snížení o 1 zařízení) pro rok 2018.  

 
8.2 Návrhy na úpravu indikátorů Strategie ITI   
 
J. Svobodník informoval o plánovaných změnách Strategie ITI, konkrétně změna indikátorů u OP 
Doprava. Po komunikaci s Ministerstvem dopravy se navrhuje zařazení nového indikátoru 74501 
Počet nových či zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy 
s cílovou hodnotou 8 (pro uplatnění nových aktivit), dále snížení hodnoty indikátoru 72401 Počet 
zařízení a služeb ITS z 80 ks na 13 ks (z důvodu zpřesněné metodiky ŘO OPD) a snížení výsledkového 
indikátoru „74510 Počet cestujících MHD v elektrické trakci“ z původních 8 760 000 mil. osob/rok 
nově na 60,1 mil. osob/rok (výchozí stav) a 60,7 mil. osob/rok (cílový stav) - napravení chyby v údaji. 

 

8.3 Různé 
 
D. Sventek informoval o spuštění nové iniciativy Evropské komise (EK) - „Platformy pro uhelné 
regiony procházející přeměnou“. ČR se stala součástí této platformy (Moravskoslezský, Ústecký a 
Karlovarský kraj). Na 7. 6. 2018 se chystá jednání s EK, kde budou představena navrhovaná opatření 
(vychází se z programu Restart a chystá se další velký zásobník projektů). EK nabízí při vyjednávání 
s ŘO intervenovat ve prospěch vybraných oblastí. Ze strany EK je velká vůle vůči uhelným oblastem, 
které se musí vyrovnávat s transformací, a je to tedy i příležitost pro ITI při vyjednávání dalšího 
období nebo při navýšení současných alokací.  

 
T. Macura vyzval přítomné, zda nemají další návrhy k diskuzi. 
 

 

Závěr 

T. Macura informoval, že další řádné jednání Řídícího výboru ITI je plánováno na 17. července 2018, 
kdy bude schvalována pololetní Zpráva o plnění integrované strategie a projednány projektové 
záměry z výzev na Spolupráce - Klastry, Služby infrastruktury, Školicí střediska (vše OPPIK) a Drážní 
infrastrukturu (OPD). 

 
T. Macura poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání.  
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Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 

2. Předložené materiály k bodům 1 - 8 

3. Prezentace 

Seznam účastníků: 

Příjmení a jméno Organizace 

Členové/náhradníci Řídicího výboru s hlasovacím právem 

BUCZKOVÁ JANA Statutární město Frýdek-Místek 

FEBEROVÁ JANA Statutární město Havířov 

DROZD PAVEL Ostravská univerzita 

MACURA TOMÁŠ Statutární město Ostrava 

SVĚTLÍK JAN Vítkovice 

MACURA LUMÍR Město Bohumín 

ŠŮSTKOVÁ MIRIAM Moravskoslezský kraj 

MARESZ RADOVAN Asociace Trigon 

SNÁŠEL VÁCLAV VŠB-TUO 

RASZYK LUKÁŠ Statutární město Karviná 

TULEJA PAVEL Slezská univerzita v Opavě 

VÝTISK TOMÁŠ Ostrava, Krásné Pole 

Hosté 

PROJSOVÁ IVANA Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, ŘO IROP 

SOJKOVÁ PETRA Magistrát města Ostravy Zprostředkující subjekt ITI 

SVENTEK DAVID Koordinátor poradních skupin RSK/ITI 

Manažeři ITI 

HUDEC JIŘÍ Magistrát města Ostravy 

KRÁTKÁ JANA Magistrát města Ostravy 

MOCEK DANIEL Magistrát města Ostravy 

SVOBODNÍK JIŘÍ Magistrát města Ostravy 

VDOLEČKOVÁ DAGMAR Magistrát města Ostravy 

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


