Zápis z jednání
17. jednání Řídicího výboru Integrované teritoriální investice (ŘV ITI) pro
ostravskou aglomeraci 2014-2020
Datum jednání:
Místo jednání:

11. září 2018, 14:00 - 15:00 hod.
Magistrát města Ostravy, místnost 206a

Program:
1. Aktuální informace o ITI
2. Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 18 nositele ITI – Školicí
střediska (OPPIK 2.4)
3. Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 22 nositele ITI - Zájmové,
neformální a celoživotní vzdělávání (IROP 2.4)
4. Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 26 nositele ITI - Nízkoemisní
a bezemisní vozidla – drážní vozidla pro MHD (IROP 1.2)
5. Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 27 nositele ITI - Nízkoemisní
a bezemisní vozidla – veřejná hromadná autobusová doprava (IROP 1.2)
6. Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 28 nositele ITI - Zvýšení
zaměstnatelnosti osob s důrazem na dluhové poradenství (OPZ 1.1.1)
7. Žádosti o změny integrovaných projektů
8. Organizační a různé
Přítomní členové ŘV ITI:

12 členů ze 14 (86% účast)

ŘV je usnášeníschopný

T. Macura přivítal účastníky na 17. jednání Řídicího výboru ITI, konstatoval, že ze 14 členů je na
jednání účastno 12 členů nebo jejich náhradníků, tzn., že Řídicí výbor je usnášeníschopný. Od
posledního řádného jednání 17. července nedošlo k personálním změnám v obsazení ŘV ITI.
Poděkoval členům za účast na srpnovém korespondenčním hlasování, kde se řešily urgentní žádosti
o změny integrovaných projektů.
Na jednání přivítal hosty: Petru Sojkovou za Zprostředkující subjekt ITI a Václava Paličku jako
koordinátora poradních skupin, oba z Magistrátu města Ostravy.
Představil návrh programu a požádal členy ŘV ITI o schválení programu.
Hlasování: 12 Pro - 0 Proti 0 - Zdržel se
Řídicí výbor ITI schválil program jednání 17. Řídicího výboru ITI
T. Macura informoval přítomné, že v rámci jednání je pořizován pro účely zápisu z jednání
audiozáznam a pro účely technické pomoci fotografie, které se nezveřejňují. Předal slovo Jiřímu
Svobodníkovi k představení prvního bodu, včetně vstupu Petry Sojkové ze Zprostředkujícího subjektu
ITI.

Bod 1 - Aktuální informace o ITI
J. Svobodník prezentoval informace ke stavu realizace integrované strategie ostravské aglomerace.
P. Sojková jako zástupce Zprostředkujícího subjektu ITI prezentovala informace ke stavu
předložených žádostí o podporu v rámci ZS ITI. J. Svobodník prezentoval harmonogram výzev do
konce roku 2018.
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Usnesení č. 114/17:
Hlasování: 12 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se
Řídicí výbor ITI projednal Harmonogram výzev Nositele ITI ostravské aglomerace dle přeloženého
materiálu.

Bod 2 - Projednání záměrů v rámci výzvy č. 18 nositele ITI – Školicí střediska
(OPPIK 2.4)
D. Mocek prezentoval informace k výzvě, základní informace k předloženému projektovému záměru
a návrh poradní skupiny k souhrnu projektových záměrů.
T. Macura požádal členy ŘV o hlasování a požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil na nutnost
zdržení se hlasování.

Usnesení č. 115/17:
Hlasování: 12 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se
Řídicí výbor konstatuje, že soubor projektových záměrů, který obsahuje záměr
- „Budova školícího zařízení PTS Josef Solnař, s.r.o. “ ITIOVA/2.1.2/18/OPPIK/177/0457
přispívá k naplnění integrované strategie a zároveň ŘV ITI konstatuje soulad tohoto projektového
záměru se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předložených projektových záměrů.

Bod 3 - Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 22
nositele ITI - Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (IROP 2.4)
J. Hudec prezentoval informace k výzvě, základní informace k předloženým projektovým záměrům
a návrh poradní skupiny k souhrnu projektových záměrů.
V průběhu projednání bodu 3 se k jednání připojil J. Světlík
Přítomní členové ŘV ITI:
13 členů ze 14 (93% 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. 116/17:
Hlasování: 11 Pro - 0 Proti - 2 Zdrželi se
Řídicí výbor konstatuje, že soubor projektových záměrů, který obsahuje 12 záměrů
- Hukvaldský biskupský environmentální resort - ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0321,
- Podpora technického vzdělávání v DDM Kopřivnice - ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0325
- Volnočasový inkubátor DDM Bohumín - ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0326
- Rekonstrukce části budovy č. p. 1609 – vytvoření zázemí pro Dům dětí a mládeže Rychvald ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0327
- Interaktivní technika v Domě dětí a mládeže Orlová - ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0328
- Vybudování učeben k neformálnímu vzdělávání včetně zajištění bezbariérovosti ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0331
- Od řemesla k technice - ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0333
- Vzdělávací institut kovo-průmysl 4.0 - ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0340
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-

Vybudování nových multifunkčních kluboven SVČ Fokus, Nový Jičín ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0323
- Podpora mimoškolních vzdělávacích aktivit na odborně-technické úrovni v DDM Třinec ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0330
- Přírodovědné učebny a pracovní dílny - rozvoj pracovních dovedností žáků hrádecké školy ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0345
- Vzdělávání v oblasti polytechniky - ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0349
přispívá k naplnění integrované strategie a zároveň ŘV ITI konstatuje soulad těchto projektových
záměrů se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předložených projektových záměrů.
pozn. Střet zájmu nahlásili L. Macura a D. Halátek

Usnesení č. 117/17:
Hlasování: 11 Pro - 0 Proti - 2 Zdrželi se
Řídicí výbor konstatuje pro projektový záměr „Modernizace ZŠ Kravaře, Komenského 14“ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0324 nesoulad se Strategií ITI ostravské aglomerace z důvodu nesouladu
s podmínkami výzvy č. 22 nositele ITI.
pozn. Střet zájmu nahlásili L. Macura a D. Halátek

Usnesení č. 118/17:
Hlasování: 11 Pro - 0 Proti - 2 Zdrželi se
Řídicí výbor ITI vyzývá k doplnění 11 projektových záměrů:
- Pořízení technologií ve vztahu k CNC a výuka vzdělávacích kurzů ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0322
- Slezské vzdělávací centrum - Mlynářova vila - ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0329
- Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělání – Rekonstrukce vzdělávacího
střediska společnosti Reducatia Ostrava s.r.o. - ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0334
- Centrum polytechnického vzdělávání - ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0335
- Školní dílny u PZŠ Vendryně - ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0336
- Rekonstrukce učeben ZŠ Petrovice u Karviné – 2. etapa - ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0337
- Přístavba a stavební úpravy fary v Orlové - ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0339
- Zájmové vzdělávání na gymnáziu a základní škole Hello - ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0341
- To tu ještě nebylo - Bublinka svět - ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0346
- Rekonstrukce budovy č. p. 1 v Jablunkově - ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0347
- Centrum zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0348
dle vyhodnocení jednotlivých projektových záměrů a stanovuje termín pro jejich doplnění do 23. 9.
2018.
pozn. Střet zájmu nahlásili L. Macura a D. Halátek

Bod 4 - Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 26
nositele ITI - Nízkoemisní a bezemisní vozidla – drážní vozidla pro MHD (IROP
1.2)
D. Mocek prezentoval informace k výzvě, základní informace k předloženým projektovým záměrům
a návrh poradní skupiny k souhrnu projektových záměrů.
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T. Macura požádal členy ŘV o hlasování a požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil na nutnost
zdržení se hlasování.

Usnesení č. 119/17:
Hlasování: 11 Pro - 0 Proti - 2 Zdrželi se
Řídicí výbor konstatuje, že soubor projektových záměrů, který obsahuje 2 záměry
- „Modernizace trolejbusového parku v MDPO, a.s. II – trolejbusy“
ITIOVA/3.1.1/26/IROP/50/0355
- „ITI - Obnova tramvají v DPO“ ITIOVA/3.1.1/26/IROP/50/0365
přispívá k naplnění integrované strategie a zároveň ŘV ITI konstatuje soulad těchto projektových
záměrů se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předložených projektových záměrů.
pozn. Střet zájmu nahlásili D. Halátek a T. Macura

Bod 5 - Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 27
nositele ITI - Nízkoemisní a bezemisní vozidla – veřejná hromadná autobusová
doprava (IROP 1.2)
D. Mocek prezentoval informace k výzvě, základní informace k předloženým projektovým záměrům a
návrh poradní skupiny k souhrnu projektových záměrů. Zmínil rizika projektových záměrů s ohledem
na povinnost udržitelnosti projektů a končících Smluv o závazku veřejné služby. T. Macura podotkl, že
statutární město Ostrava řeší toto riziko zajištěním Dodatku k příslušné Smlouvě o veřejných
službách.
J. Světlík se dotázal, co je míněno pod pojmem „nízkoemisní vozidla“. D. Mocek odpověděl, že se
jedná o CNG vozidla, žadatelé pojmenovali své záměry různě.
D. Mocek informoval Řídicí výbor ITI, že na případnou uvolněnou alokaci bude vyhlášena nová výzva
pro pořízení vozidel příměstské hromadné dopravy.
T. Macura požádal členy ŘV o hlasování a požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil na nutnost
zdržení se hlasování.

Usnesení č. 120/17:
Hlasování: 10 Pro - 0 Proti - 3 Zdrželi se
Řídicí výbor konstatuje, že soubor projektových záměrů, který obsahuje 4 záměry
- „ITI - Obnova vozového parku DPO elektrobusy“ ITIOVA/3.1.1/27/IROP/50/0366
- „ITI – Obnova vozového parku DPO autobusy CNG“ ITIOVA/3.1.1/27/IROP/50/0368
- „Pořízení nízkoemisních vozidel pro MHD Havířov“ ITIOVA/3.1.1/27/IROP/50/0386
- „Pořízení nízkoemisních vozidel pro MHD Frýdek-Místek“ ITIOVA/3.1.1/27/IROP/50/0387
přispívá k naplnění integrované strategie a zároveň ŘV ITI konstatuje soulad těchto projektových
záměrů se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předložených projektových záměrů.
pozn. Střet zájmu nahlásili T. Macura, E. Havlů, J. Buczková
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Bod 6 - Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 28
nositele ITI - Zvýšení zaměstnatelnosti osob s důrazem na dluhové poradenství
(OPZ 1.1.1)
J. Krátká prezentovala informace k výzvě, základní informace k předloženému projektovému záměru
a návrh poradní skupiny.
J. Lata se dotázal, co je cílem projektu. J. Krátká odpověděla, že cílem projektu je, aby 450 osob
prošlo projektem a 400 osob získalo kvalifikaci. O. Rosenbergerová podotkla, že cíl projektu je velmi
ambiciózní s ohledem na aktuální stav trhu práce a upozornila na případný střet s aktivitami Úřadu
práce.
T. Macura požádal členy ŘV o hlasování a požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil na nutnost
zdržení se hlasování.

Usnesení č. 121/17:
Hlasování: 12 Pro - 0 Proti - 1 Zdržel se
Řídicí výbor konstatuje, že soubor projektových záměrů, který obsahuje záměr
- „Zvyšování zaměstnatelnosti a příprava k zaměstnání“ ITIOVA/1.1.3/28/OPZ/45/0374
přispívá k naplnění integrované strategie a zároveň ŘV ITI konstatuje soulad tohoto projektového
záměru se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru
s doporučením v projektové žádosti se zaměřit na zpracování podrobnější analýzy poptávky vč. dat
vzešlých z jednání s úřady práce, rozšířit projekt i o celou oblast okresu Karviná a s doporučením
zaměřit se také na cílovou skupinu osob po výkonu trestu za splnění podmínek dle výzvy nositele č.
28.

Bod 7 - Žádosti o změny integrovaných projektů
J. Krátká prezentovala informace k obdrženým žádostem o změny integrovaných projektů:
projednáno bylo 12 avizovaných žádostí a 5 nových dodatečně zaslaných žádostí, které byly
předloženy „na stůl“.
T. Macura požádal členy ŘV o hlasování a požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil na nutnost
zdržení se hlasování.

Usnesení č. 122/17:
Hlasování: 13 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se
Řídicí výbor vydává na základě aktuálního stavu administrace žádostí o podporu ve výzvě č. 3
Zprostředkujícího subjektu ITI dodatečný soulad se Strategií ITI projektu “Nástavba učeben
a přístavba jídelny ZŠ Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005794
a souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu 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 -11 280 082,94 Kč) a indikátoru 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení (snížení o
1 zařízení) pro rok 2018.
Původní stav:
Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu
30. 9. 2018
30. 11. 2018
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Usnesení č. 123/17:
Hlasování: 12 Pro - 0 Proti - 1 Zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Lepší přístup
k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě-Porubě“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006099 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 -11 957 448,10 Kč) a indikátoru 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení
(snížení o 3 zařízení) pro rok 2018
Původní stav:
Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu
31. 8. 2018
31. 8. 2019
pozn. Střet zájmu nahlásil T. Macura

Usnesení č. 124/17:
Hlasování: 12 Pro - 0 Proti - 1 Zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Modernizace
učeben“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006127 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
-3.139 090,54 Kč) a indikátoru 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení (snížení
o 1 zařízení) pro rok 2018.
Původní stav:
Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu
6. 12. 2018
31. 5. 2019
pozn. Střet zájmu nahlásil T. Macura

Usnesení č. 125/17:
Hlasování: 12 Pro - 0 Proti - 1 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
002,05Kč) a indikátoru 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení (snížení o 1 zařízení) pro
rok 2018
Původní stav:
Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu
30. 9. 2018
13. 12. 2018
pozn. Střet zájmu nahlásila E. Havlů

Usnesení č. 126/17:
Hlasování: 12 Pro - 0 Proti - 1 Zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Digitálně vstřícná
škola“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006222 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 -2 941 340,99
Kč) a indikátoru 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení (snížení o 1 zařízení) pro rok 2018
Původní stav:
Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu
30. 9. 2018
8. 10. 2018
pozn. Střet zájmu nahlásil M. Radvan

Usnesení č. 127/17:
Hlasování: 13 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se
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Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Modernizace
odborných učeben pro praktickou výuku žáků strojírenských oborů“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/
0006476 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 -1 413 497,30 Kč) a indikátoru 5 00 00 Počet
podpořených vzdělávacích zařízení (snížení o 1 zařízení) pro rok 2018
Původní stav:
Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu
25. 9. 2018
30. 4. 2019

Usnesení č. 128/17:
Hlasování: 13 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se
Řídicí výbor vydává na základě aktuálního stavu administrace žádostí o podporu ve výzvě č. 5
Zprostředkujícího subjektu ITI dodatečný soulad se Strategií ITI projektu „Vybudování zázemí pro
sociální podnikání a rozšíření služeb“ CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_064/0005822 a souhlasí s níže
uvedenými parametry podstatné změny projektu 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 -3 632 150,48
Kč) a indikátoru 1 01 05 Počet nových podniků, které dostávají podporu (snížení o 1 podnik) pro rok
2018
Původní stav:
Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu
30. 9. 2018
31. 12. 2018

Usnesení č. 129/17:
Hlasování: 13 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se
Řídicí výbor vydává na základě aktuálního stavu administrace žádostí o podporu ve výzvě č. 5
Zprostředkujícího subjektu ITI dodatečný soulad se Strategií ITI 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 a souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny
projektu 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:
Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu
31. 12. 2017
30. 10. 2018

Usnesení č. 130/17:
Hlasování: 13 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se
Řídicí výbor vydává na základě aktuálního stavu administrace žádostí o podporu ve výzvě č. 5
Zprostředkujícího subjektu ITI dodatečný soulad se Strategií ITI projektu „Rodinné centrum
Sušanka“ CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_064/0005831 a souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné
změny projektu 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 -2 337 113,97 částka Kč) a indikátoru 1 01 05
Počet nových podniků, které dostávají podporu (snížení o 1 zařízení) pro rok 2018.
Původní stav:
Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu
28. 9. 2018
29. 4. 2020

Usnesení č. 131/17:
Hlasování: 13 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se
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Řídicí výbor vydává na základě aktuálního stavu administrace žádostí o podporu ve výzvě č. 3
Zprostředkujícího subjektu ITI dodatečný soulad se Strategií ITI projektu „Modernizace na ZŠ a MŠ,
Třinec, Koperníkova“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006072 a souhlasí s níže uvedenými parametry
podstatné změny projektu 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 -3 755 899,25 částka Kč)
a indikátoru 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení (snížení o 1 počet zařízení) pro rok
2018.
Původní stav:
Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu
30. 9. 2018
31. 12. 2018

Usnesení č. 132/17:
Hlasování: 12 Pro - 0 Proti - 1 Zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Zřízení jazykové
učebny, obnova vybavení učebny pro programování CNC a zajištění bezbariérového přístupu na SOŠ
Frýdek-Místek“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006164 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 -3 460 081,03 částka Kč) a indikátoru 5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích zařízení (snížení
o 1 počet zařízení) pro rok 2018.
Původní stav:
Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu
30. 9. 2018
31. 12. 2018
pozn. Střet zájmu nahlásil M. Radvan

Usnesení č. 133/17:
Hlasování: 13 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se
Řídicí výbor vydává na základě aktuálního stavu administrace žádostí o podporu ve výzvě č. 5
Zprostředkujícího subjektu ITI dodatečný soulad se Strategií ITI projektu „Novostavba skladovací
haly Granum“ CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_064/0005829 a souhlasí s níže uvedenými parametry
podstatné změny projektu 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 -4 165 000,00 částka Kč)
a indikátoru 1 01 05 Počet nových podniků, které dostávají podporu (snížení o 1 zařízení) pro rok
2018.
Původní stav:
Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu
30. 9. 2018
31. 7. 2019

Usnesení č. 134/17:
Hlasování: 13 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se
Řídicí výbor souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Zvýšení technologické
vybavenosti společnosti CYPRIÁN, s.r.o. v Ostravě“ CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/0012932 dle
předložené žádosti.
Původní stav:
Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu
30. 11. 2018
30. 6. 2019

Usnesení č. 135/17:
Hlasování: 12 Pro - 0 Proti - 1 Zdržel se
Řídicí výbor souhlasí se změnou projektového záměru „ITI OVA – AD TECH Centrum 2.0“
ITIOVA/2.3.1/21/OPPIK/200/0318 dle předložené žádosti a umožňuje upravit projektový záměr
v rozsahu schválené změny.
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pozn. Střet zájmu nahlásila J. Nowaková

Usnesení č. 136/17:
Hlasování: 13 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Modernizace
vybavení integrované učebny počítačů a cizích jazyků v ZŠ Malé Hoštice“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/
0006086 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 -3 999 928,30 částka Kč) a indikátoru 5 00 00
Počet podpořených vzdělávacích zařízení (snížení o 1 počet zařízení) pro rok 2018.
Původní stav:
Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu
30. 9. 2018
23. 10. 2018

Usnesení č. 137/17:
Hlasování: 12 Pro - 0 Proti - 1 Zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedeným parametrem podstatné změny projektu „Rekonstrukce
silnice II/468 Český Těšín“ CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0007108 za podmínky ukončení projektů do
27. 11. 2018 z důvodu splnění podmínky předložení žádosti o platbu do konce roku 2018.
Původní stav:
Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu
3. 10. 2018
27. 11. 2018
pozn. Střet zájmu nahlásil M. Radvan

Usnesení č. 138/17:
Hlasování: 12 Pro - 0 Proti - 1 Zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedeným parametrem podstatné změny projektu“ Rekonstrukce a
modernizace silnice II/474 Jablunkov - Návsí CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0007115 za podmínky
ukončení projektů do 27. 11. 2018 z důvodu splnění podmínky předložení žádosti o platbu do konce
roku 2018.
Původní stav:
Plánovaná změna:
Ukončení realizace projektu
28. 9. 2018
27. 11. 2018
pozn. Střet zájmu nahlásil M. Radvan

Bod 8 - Organizační a různé
T. Macura vyzval přítomné, zda nemají návrh k diskuzi.
T. Macura informoval, že další řádné jednání Řídicího výboru ITI je plánováno na konec října 2018.

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

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Předložené materiály k bodům
3. Prezentace
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Seznam účastníků:
Příjmení a jméno

Organizace
Členové/náhradníci Řídicího výboru s hlasovacím právem

BUCZKOVÁ JANA

Statutární město Frýdek-Místek

HALÁTEK DALIBOR

Statutární město Opava

HAVLŮ EVA

Statutární město Havířov

LATA JAN

Ostravská univerzita

MACURA LUMÍR

Město Bohumín

MACURA TOMÁŠ

Statutární město Ostrava

NOWAKOVÁ JANA

VŠB-TUO

RADVAN MARTIN

Moravskoslezský kraj

ROSENBERGEROVÁ OLGA

Asociace Trigon

SVĚTLÍK JAN

Vítkovice

ŠRÁMKOVÁ MARTINA

Statutární město Karviná

TÖRÖK GABRIEL

Slezská univerzita v Opavě

VÝTISK TOMÁŠ

Statutární město Ostrava, městský obvod Krásné Pole
Hosté

PALIČKA VÁCLAV

Magistrát města Ostravy

SOJKOVÁ PETRA

Magistrát města Ostravy
Manažeři ITI

HUDEC JIŘÍ

Magistrát města Ostravy

KRÁTKÁ JANA

Magistrát města Ostravy

MOCEK DANIEL

Magistrát města Ostravy

SVOBODNÍK JIŘÍ

Magistrát města Ostravy

Zapsala:

Jana Krátká

………………………………

Schválil:

Tomáš Macura

……………………………….
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