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22. jednání Řídicího výboru Integrované teritoriální investice (ŘV ITI) pro 
ostravskou aglomeraci 2014-2020 
 
Datum jednání:  22. leden 2019, 14:00 – 15:10 hod. 
Místo jednání:   Magistrát města Ostravy, místnost 206a 
 

Program: 

1. Aktuální informace o ITI  
2. Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 30 nositele ITI – Nízkoemisní a 

bezemisní vozidla – příměstská autobusová doprava (IROP 1.2) 
3. Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 31 nositele ITI – Kulturní 

infrastruktura (IROP 3.1)  
4. Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 32 nositele ITI  - Zvýšení 

zaměstnatelnosti osob S důrazem na dluhové poradenství II.  (OPZ 1.1.1) 
5. Žádosti o změny integrovaných projektů 
6. Organizační a různé 

Přítomní členové ŘV ITI:   11 členů ze 14 (79 % účast)                    ŘV je usnášeníschopný 
 
T. Macura přivítal účastníky na 22. jednání Řídicího výboru ITI a konstatoval, že ze 14 členů je na 
jednání účastno 11 členů nebo jejich náhradníků, tzn., že Řídicí výbor je usnášeníschopný.  
Od posledního řádného jednání 23. října v souvislosti s výsledky voleb do zastupitelstev obcí došlo 
k personálním změnám v obsazení ŘV ITI v řadách zástupců ustanovujících pěti obcí. Jedna změna 
pak proběhla na pozici náhradníka zástupců univerzit.   
Poděkoval členům za účast na dvou prosincových korespondenčních hlasováních, kde se řešily 
urgentní žádosti o změny integrovaných projektů. 
 

Představil návrh programu a požádal členy ŘV o schválení programu. 

 

Hlasování: 11 Pro – 0 Proti – 0 Zdržel se  

Řídicí výbor ITI schválil program jednání 22. Řídicího výboru ITI 

 

T. Macura informoval přítomné, že v rámci jednání je pořizován audio záznam pro účely zápisu 
z jednání a pro účely technické pomoci fotografie, které se nezveřejňují.  
Předal slovo Jiřímu Hudcovi k představení prvního bodu, se vstupem Petry Sojkové ze 
Zprostředkujícího subjektu ITI. 

Bod 1 - Aktuální informace o ITI  

J. Hudec prezentoval informace ke stavu realizace integrované strategie ostravské aglomerace, která 
je součástí půlroční Zprávy o plnění integrované strategie za období 1.7. - 31. 12. 2018.  
P. Sojková jako zástupce Zprostředkujícího subjektu ITI prezentovala informace ke stavu 
předložených žádostí o podporu v rámci ZS ITI. 
 
T. Macura požádal členy ŘV o hlasování k prezentovaným informacím a k návrhu harmonogramu 
výzev nositele ITI. 
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Usnesení č.  176/22:  
Hlasování: 11 Pro  -  0 Proti  - 0 Zdržel se  

Řídicí výbor ITI schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie ITI ostravské aglomerace za období 
1.7. - 31. 12. 2018 dle předloženého materiálu. 
 

Usnesení č.  177/22:  
Hlasování: 11 Pro  -  0 Proti  -   0 Zdržel se 
Řídicí výbor ITI projednal Harmonogram výzev Nositele ITI ostravské aglomerace dle přeloženého 
materiálu. 
  

Bod 2 -  Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 30 

nositele ITI – Nízkoemisní a bezemisní vozidla – příměstská autobusová 

doprava (IROP 1.2) 

D. Mocek prezentoval informace k výzvě, základní informace k předloženému projektovému záměrua 
návrh poradní skupiny. J. Lata se zeptal, jaké autobusy budou z dotace pořízeny. D. Mocek 
odpověděl, že se jedná o CNG autobusy.  

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

Usnesení č.  178/22:  
Hlasování: 10 Pro  -   0 Proti  -  1 Zdržel se  

Řídicí výbor konstatuje, že projektový záměr “Pořízení nízkoemisních vozidel pro oblast Frýdecko-
Místecka“, ITIOVA/3.1.1/30/IROP/50/0524  přispívá k naplnění integrované strategie ITI a zároveň 
ŘV ITI konstatuje soulad tohoto projektového záměru se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 
předloženého projektového záměru. 

pozn. Střet zájmu nahlásil P. Osina, zástupce města Frýdek-Místek 

 

Bod 3 - Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 31 

nositele ITI – Kulturní infrastruktura (IROP 3.1)                

D. Mocek prezentoval informace k výzvě, základní informace k předloženým projektovým záměrům 
 a návrh poradní skupiny k souhrnu projektových záměrů. J. Lata se dotázal, zda je nějak vyřešeno 
zlepšení propojení DOV s centrem města. T. Macura informoval o tom, že město řeší několik variant, 
od drážní vlečky až po cyklostezku, které by tento problém vyřešily. 
T. Macura požádal členy ŘV o hlasování, požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil na nutnost 
zdržení se hlasování. 
 

Usnesení č.  179/22:  
Hlasování: 11 Pro  - 0 Proti  -  0  Zdržel se  

 Řídicí výbor konstatuje, že soubor projektových záměrů, který obsahuje 2 projektové záměry: 
-  „KOFOLA - DOMOV V SRDCI OSTRAVY“ ITIOVA/2.2.1/31/IROP/48/0527, 
- „Revitalizace objektů Výklopny a Mlýnice v areálu Dolní oblasti Vítkovice“ 
ITIOVA/2.2.1/31/IROP/48/0528, 
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. 
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Bod 4 - Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 32 

nositele ITI - Zvýšení zaměstnatelnosti osob s důrazem na dluhové 

poradenství II. (OPZ 1.1.1) 

J. Krátká prezentovala informace k výzvě, základní informace k předloženým projektovým záměrům  
a návrh poradní skupiny k souhrnu projektových záměrů. J. Lata se zeptal, zdali je možné dohledat 
účastníky, kteří úspěšně prošli projekty a zhodnotit úspěch těchto projektů i v delším časovém 
horizontu, cca 2 roky po ukončení projektu. O. Rosenbergerová odpověděla, že je to vcelku nereálné. 
V minulosti takto byly projekty stavěny, a musely vykazovat udržitelnost, ale v současnosti takto 
podmínky výzev ze strany ministerstva nastavené nejsou.  

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

 Usnesení č.  180/22:  
Hlasování: 11 Pro  - 0  Proti  -  1  Zdržel se  

Řídicí výbor konstatuje, že soubor projektových záměrů, který obsahuje 2 projektové záměry: 

- „Zvyšování zaměstnatelnosti a příprava k zaměstnání“ ITIOVA/1.1.3/32/OPZ/45/0531, 
- „Zvýšení zaměstnatelnosti odsouzených na Ostravsku“ ITIOVA/1.1.3/28/OPZ/45/0541, 
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. 
 

Usnesení č.  181/22:  
Hlasování: 11 Pro  -   0 Proti  -    1 Zdržel se  

Řídicí výbor konstatuje pro 1 projektový záměr „Akcelerátor romské zaměstnanosti, odborné 

vzdělanosti a podnikatelské činnosti v ITI OVA“ ITIOVA/1.1.3/28/OPZ/45/0540  nesoulad se Strategií 
ITI ostravské aglomerace z důvodu nesouladu s podmínkami výzvy č. 32 nositele ITI. 

 

Bod 5 - Žádosti o změny integrovaných projektů 

 
D. Vdolečková prezentovala informace k došlým žádostem o změny integrovaných projektů a 
projektových záměrů, jednalo se o 4 avizované žádosti + 2 dodatečně předložené žádosti. 
 
T. Macura požádal členy ŘV o hlasování, požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil na nutnost 
zdržení se hlasování.                                                                                       
 

Usnesení č.  182/22:  
Hlasování: 10 Pro  -   0 Proti  -   1 Zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu ITI „Modernizace a 
bezbariérovost na ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005550 dle 
předložené žádosti. 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu  30. 9. 2018 28. 2. 2019 

pozn. Střet zájmu nahlásila V. Palkovská  
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Usnesení č.  183/22:  
Hlasování: 11 Pro  -  0  Proti  -    0 Zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu ITI „Rozšíření 
výroby a modernizace firmy S4-stavební, s.r.o.“ CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/0012813 dle předložené 
žádosti. 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu  30. 9. 2018 31. 3. 2019 

 

Usnesení č.  184/22:  
Hlasování: 11 Pro  -   0 Proti  -    0 Zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu ITI „Pořízení nového 
technologického vybavení pro společnost INVO CZECH“ CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/0013139 dle 
předložené žádosti. 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu  31. 12. 2018 30. 8. 2019 

 

Usnesení č.  185/22:  
Hlasování: 10 Pro  -   0 Proti  -  1  Zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu ITI „Centrum pro 
výzkum a vývoj metod umělé inteligence v automobilovém průmyslu regionu“ 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008414 dle předložené žádosti. 

  Původní stav: Plánovaná změna: 

Minimální náležitosti projektového záměru: Partneři 2 1 

      pozn. Střet zájmu nahlásil J. Lata  

Usnesení č.  186/22:  
Hlasování: 11 Pro  -   0 Proti  -    0 Zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí se změnou projektového záměru ITI „Rekonstrukce budovy č.p. 1 
v Jablunkově“ ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0347 dle předložené žádosti a umožňuje upravit projektový 
záměr v rozsahu schválené změny. 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Max. požadovaná dotace z ERDF (v Kč) 18.785.000,00 18.742.548,45 

Max. celkové způsobilé výdaje (v Kč) 22.100.000,00 22.050.057,00 

Minimální hodnota závazných indikátorů PZ 60 45 

 

Usnesení č.  187/22:  
Hlasování: 11 Pro  -   0 Proti  -    0 Zdržel se  

Řídicí výbor ITI nesouhlasí se změnou projektového záměru ITI „Rekonstrukce učeben ZŠ Petrovice u 
Karviné – 2.etapa“ ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0337 z důvodu nedostatku volné alokace ERDF. 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Max. požadovaná dotace z ERDF (v Kč)  5.109.543,00 6.693.309,19 

Max. celkové způsobilé výdaje (v Kč) 6.011.228,00 7.874.481,40 

 

Bod 6 - Organizační a různé 
 
T. Macura informoval, že další řádné jednání Řídicího výboru ITI je plánováno na duben 2019, které 
by se mohlo, na základě pozvání V. Palkovské, uskutečnit v Třinci. Do té doby budou případné žádosti 
o změny řešeny formou korespondenčního hlasování. 
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Závěr 
T. Macura poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání.  

 

Přílohy zápisu: 
1. Prezenční listina 
2. Předložené materiály k bodům 
3. Prezentace 

 

Seznam účastníků: 

Příjmení a jméno Organizace 

Členové/náhradníci Řídicího výboru s hlasovacím právem 

MACURA TOMÁŠ Statutární město Ostrava 

OSINA PAVEL Statutární město Frýdek-Místek 

HAVLŮ EVA Statutární město Havířov 

HEISIGOVÁ MARTINA Statutární město Opava 

RASZYK LUKÁŠ Statutární město Karviná 

PALKOVSKÁ VĚRA Statutární město Třinec 

LATA JAN Ostravská univerzita 

TULEJA PAVEL Slezská univerzita v Opavě 

ROSENBERGEROVÁ OLGA Asociace Trigon 

DOSTÁLOVÁ KATEŘINA Moravskoslezský kraj 

VEDROVÁ DANIELA VŠB-TUO 

Hosté 

SOJKOVÁ PETRA Magistrát města Ostravy  

Manažeři ITI 

HUDEC JIŘÍ Magistrát města Ostravy 

KRÁTKÁ JANA Magistrát města Ostravy 

MOCEK DANIEL Magistrát města Ostravy 

VDOLEČKOVÁ DAGMAR Magistrát města Ostravy 

 

 

Zapsala:  Dagmar Vdolečková   ……………………………… 
 
 
Schválil:  Tomáš Macura    ………………………………. 
 


