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

 

Datum jednání:  1. října 2018 – 8. října 2018 

 

Program:   

1. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Výroba a odborná repase řídících 
jednotek, turbodmychadel, čerpadel, vstřikovačů a servořízení“ CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/ 
0013108 

2. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Rozšíření technologického vybavení 
pro speciální zpracování dřeva, CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/0014245 

3. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Rozšíření technologického vybavení 
strojírenské výroby“ CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/0014528 

4. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Modernizace odborných učeben 
gymnázia“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006528 

5. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Modernizace odborných učeben na II. 
stupni ZŠ“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005383 

6. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Modernizace učeben fyziky a 
přírodopisu na ZŠ K. Světlé“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005374 
 
 

Dne 1. 10. 2018 byli členové 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 1. 10. – 8. 10. 2018. 

Postup pro hlasování dle platného Jednacího řádu ŘV ITI 
V případě korespondenčního hlasování hlasují pouze členové Řídicího výboru ITI, z hlasování jsou 
vyloučeni náhradníci. Členové mají na hlasování maximálně 5 pracovních dnů od odeslání návrhu, tj. 
do 8. 10. 2018. Pokud se nevyjádří, má se za to, že se hlasování neúčastní. K přijetí usnesení 
korespondenčním hlasováním je nutná prostá většina všech členů Řídicího výboru s hlasovacím 
právem.  

Hlasování se zúčastnilo 10 členů ŘV ITI (z celkem 14 členů ŘV ITI), usnesení byla přijata 

 

Úvod k bodům 1 – 3 
Nositeli ITI byly v průběhu září 2018 předloženy tři žádosti o změnu integrovaných projektů, a to 
posun harmonogramu projektů předložených do výzvy nositele č. 11 Technologie pro ITI ostravské 
aglomerace (z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).  Ve dvou 
případech se jedná o projekty, které jsou již vyhodnoceny a jsou ve stavu fyzické realizace a projekty 
žádají o posun harmonogramu. V jednom případě se jedná o projekt, který je ve stavu hodnocení a 
upřesňuje místo realizace projektu. Vzhledem k tomu, že tyto údaje jsou obsahem Vyjádření ŘV ITI, 
musí být tato změna projednána v ŘV ITI. 
 
 

Bod 1 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Výroba a 
odborná repase řídících jednotek, turbodmychadel, čerpadel, vstřikovačů a 
servořízení“ CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/0013108 

 

Důvodová zpráva: 



 

Zápis 
 

 

Předkladatel společnost Remante Group s.r.o. předložila dne 20. 9. 2018 žádost o vyjádření ke změně 
harmonogramu integrovaného projektu, kdy z důvodu delší doby hodnocení projektu žádá o změnu 
ukončení realizace projektu.  

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu  30. 4. 2019 31. 12. 2019 

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 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. 139/18: 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu Výroba a odborná 
repase řídících jednotek, turbodmychadel, čerpadel, vstřikovačů a servořízení“ 
CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/ 0013108 dle předložené žádosti. 

 Původní stav: Schválená změna: 

Ukončení realizace projektu  30. 4. 2019 31. 12. 2019 

 

 
Bod 2 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Rozšíření 
technologického vybavení pro speciální zpracování dřeva, CZ.01.2.06/0.0/0.0/ 
17_139/0014245 

 

Důvodová zpráva: 

Předkladatel společnost Vital Trend s.r.o. předložila dne 19. 9. 2018 žádost o vyjádření ke změně 
harmonogramu integrovaného projektu, kdy z finančních důvodů žádá o změnu ukončení realizace 
projektu.  

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu  30. 11. 2018 30. 6. 2019 

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 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. 

 

Usnesení č. 140/18: 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Rozšíření 
technologického vybavení pro speciální zpracování dřeva, CZ.01.2.06/0.0/0.0/ 17_139/0014245 dle 
předložené žádosti. 

 Původní stav: Schválená změna: 

Ukončení realizace projektu  30. 11. 2018 30. 6. 2019 
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Bod 3 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Rozšíření 
technologického vybavení strojírenské výroby“ CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/ 
0014528 
 
Důvodová zpráva: 

Předkladatel společnost Zámečnictví Lapiš, s.r.o. předložila dne 18. 9. 2018 žádost o vyjádření ke 
změně místa realizace uvedeného ve Vyjádření Řídicího výboru ze dne 14. 12. 2018, kdy upřesňuje 
místo realizace projektu původně uvedené v projektovém záměru. 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Místo realizace Ostrava Šenov 

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

Závěr manažera ITI:  

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

získání dotace, zároveň upřesnění místa realizace respektuje vymezené území podpory ITI. 

 

Usnesení č. 141/18: 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Rozšíření 
technologického vybavení strojírenské výroby“ CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/ 0014528 dle předložené 
žádosti. 

 Původní stav: Schválená změna: 

Místo realizace Ostrava Šenov 

 

 

Úvod k bodům 4 – 6 
Nositeli ITI byly v září 2018 dále předloženy tři žádosti o změnu integrovaných projektů, a to posun 
harmonogramu projektů, které jsou ve stavu fyzické realizace v rámci Integrovaného regionálního 
operačního programu (dále jen IROP). Jde o projekty modernizace škol, které mají problémy 
s ukončením realizace projektu díky problémům s dodavateli. Jedná se o změny termínů realizace 
projektu, které zasahují za nejzazší za termín stanovený ve výzvě Nositele, což bylo žadatelům 
umožněno Řídícím orgánem IROP. V této souvislosti je tak vždy nutné Řídicí orgán IROP upozornit na 
vliv těchto změn na finanční plán a plnění indikátorů Strategie ITI (ŘO IROP k tomu následně 
přihlédne při žádosti o převedení nevyčerpaných prostředků ITI do roku 2019). 
 

Bod 4 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Modernizace 
odborných učeben gymnázia“ (registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 
_066/0006528) 

 

Důvodová zpráva: 

Předkladatel Mendelovo gymnázium předložil dne 26. 9. 2018 v návaznosti na metodický dopis č. 20 
žádost o vyjádření ke změně harmonogramu integrovaného projektu „Modernizace odborných 
učeben gymnázia“.  

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu  30. 9. 2018 31. 10. 2018 

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 4. 
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Závěr manažera ITI:  

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

získání dotace. Změna může mít vliv na plnění finančního plánu Strategie ITI a v této souvislosti i 

plnění indikátorů, na což je ŘO IROP upozorňován.  

 

Usnesení č. 142/18: 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

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

odborných učeben gymnázia“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006528  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  -3.632.670,50 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 31. 10. 2018 

 

 
Bod 5 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Modernizace 
odborných učeben na II. stupni ZŠ“ (registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/ 
16_066/0005383)   

 

Důvodová zpráva: 

Předkladatel Základní škola a mateřská škola Havířov-Město Na Nábřeží předložil dne 26. 9. 2018 
v návaznosti na metodický dopis č. 20 ŘO IROP žádost o vyjádření ke změně harmonogramu 
integrovaného projektu „Modernizace odborných učeben na II. stupni ZŠ“. 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu  30. 9. 2018 31. 10. 2018 

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

Závěr manažera ITI:  

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

získání dotace. Změna může mít vliv na plnění finančního plánu Strategie ITI a v této souvislosti i 

plnění indikátorů, na což je ŘO IROP upozorňován.  

 

Usnesení č. 143/18: 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu  „Modernizace 
odborných učeben na II. stupni ZŠ“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005383 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  -3.347.547,35 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 31. 10. 2018 
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Bod 6 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Modernizace 
učeben fyziky a přírodopisu na ZŠ K. Světlé“ (registrační číslo 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16 _066/0005374) 
 
Důvodová zpráva: 

Předkladatel Základní škola Havířov-Podlesí K. Světlé 1/1372 okres Karviná předložil dne 26. 9. 2018 
v návaznosti na metodický dopis č. 20 ŘO IROP žádost o vyjádření ke změně harmonogramu 
integrovaného projektu „ Modernizace učeben fyziky a přírodopisu na ZŠ K. Světlé“. 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu  30. 9. 2018 31. 10. 2018 

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. Změna může mít vliv na plnění finančního plánu Strategie ITI a v této souvislosti i 

plnění indikátorů, na což je ŘO IROP upozorňován.  

 

Usnesení č. 144/18.: 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Modernizace 
učeben fyziky a přírodopisu na ZŠ K. Světlé“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005374 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  -2.235,076,70 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 31. 10. 2018 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

1. Hlasovací listina 

2. Žádosti o změnu 

 

 

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

 

 

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

 

 

 


