
 

Zápis 
 

 

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

 

Datum jednání:  27. května 2019 – 3. června 2019 

 

Program:   

1. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Rekonstrukce části budovy č.p. 1609 – 
vytvoření zázemí pro Dům dětí a mládeže Rychvald“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010082 

2. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Pořízení vláknového laseru“, 
CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/0014362   

3. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Zvýšení technologické vybavenosti 
společnosti CYPRIÁN, s.r.o. v Ostravě“, CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/0012932    

4. 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 

5. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Laboratoře virtuální reality“ 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005392 
 
 

Dne 27. 5. 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 probíhalo ve dnech 
27. 5. – 3. 6. 2019. 

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 maximálně 5 pracovních dnů od odeslání návrhu, tj. do 3. 6. 
2019. 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 9 členů ŘV ITI (z celkem 14 členů ŘV ITI), usnesení byla přijata. 

 

Úvod k bodům 1 - 5 
Nositeli ITI bylo, v průběhu května 2019, předloženo pět žádostí o změny projektových záměrů, 
předložených do výzev nositele ITI č. 11. (Technologie z OPPIK), č. 22 (Zájmové vzdělávání z IROP) a č. 
7 (Střední školy z IROP). Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatné změny údajů uvedených ve 
Vyjádření ŘV ITI, musí být tyto změny projednány v ŘV ITI. 

 
Bod 1 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Rekonstrukce 
části budovy č.p. 1609 – vytvoření zázemí pro Dům dětí a mládeže Rychvald“, 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010082 

 

Důvodová zpráva: 

Předkladatel Město Rychvald předložilo dne 2. 5. 2019 žádost o vyjádření ke změně posunutí termínu 

ukončení realizace projektu z důvodu nutnosti opakování výběrového řízení na zhotovitele 

stavebních prací. 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

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

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 1. 



 

Zápis 
 

 

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. 22, tj. 31. 12. 2021. 

 

Usnesení č. 197/24 

Hlasování:  9 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu "Rekonstrukce části 
budovy č.p. 1609 – vytvoření zázemí pro Dům dětí a mládeže Rychvald“, 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010082 dle předložené žádosti. 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

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

 

Bod 2 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Pořízení 
vláknového laseru“, CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/0014362   
 

Důvodová zpráva: 

Předkladatel ARCIMPEX s.r.o. předložil dne 17. 5. 2019 žádost o vyjádření ke změně posunutí termínu 
ukončení realizace projektu z důvodu dodatečné změny místa realizace projektu, přičemž 
předkladatel nový pozemek získal až 29. 4. 2019. Změna pozemku místa realizace projektu nemá vliv 
na Vyjádření ŘV ITI, neboť se stále jedná o katastrální území Sviadnov. 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu 30. 06. 2019  30. 6. 2021 

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 

nositele ITI č. 11, tj. 7. 9. 2021. 

 

Usnesení č. 198/24 

Hlasování:  9 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu "Pořízení 
vláknového laseru“, CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/0014362  dle předložené žádosti. 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu 30. 06. 2019  30. 6. 2021 

 

Bod 3 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Zvýšení 
technologické vybavenosti společnosti CYPRIÁN, s.r.o. v Ostravě“, 
CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/0012932    
 

Důvodová zpráva: 

Předkladatel CYPRIÁN, s.r.o. předložil dne 10. 5. 2019 žádost o vyjádření ke změně posunutí termínu 
ukončení realizace projektu s ohledem na termíny výběrových řízení a termíny dodávek vybavení.  

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu 30. 06. 2019  31. 7. 2019 



 

Zápis 
 

 

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 termín ukončení projektu respektuje nejzazší termín stanovený výzvou 

nositele ITI č. 11, tj. 7. 9. 2021. 

 

Usnesení č. 199/24 

Hlasování:  9 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI 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. 06. 2019  31. 7. 2019 

 

Bod 4 - 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  VITAL TREND s.r.o., předložil dne 13. 5. 2019 žádost o vyjádření ke změně posunutí 
termínu ukončení realizace projektu z důvodu nového vyhlášení výběrového řízení. Změna 
pořizované technologie nemá vliv na Vyjádření ŘV ITI. 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu 30. 06. 2019  30. 11. 2019 

Žádost o vyjádření ke změně je obsahem přílohy č. 4. 
 

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. 11, tj. 7. 9. 2021. Usnesení je formulováno tak, aby zohlednilo současný stav, kdy byl 
původně projektovému záměru udělen nesoulad, nicméně v současnosti je žádost již v realizaci (tzn. 
žádost již úspěšně prošla administrací s vydáním právního aktu). Specifická pravidla výzev OPPIK 
umožňují administrovat žádosti o dotaci i projektovým záměrů, kterým byl udělen nesoulad. 
 

Usnesení č. 199/24  

Hlasování:  9 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

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

Ministerstva průmyslu a obchodu č. 01_17_139  dodatečný soulad se Strategií ITI projektu 

„Rozšíření technologického vybavení pro speciální zpracování dřeva“, 

CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/0014245 a souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny 

projekt dle předložené žádosti. 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu 30. 06. 2019  30. 11. 2019 

 
 



 

Zápis 
 

 

Bod 5 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu „Laboratoře 
virtuální reality“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005392 
 

Důvodová zpráva: 

Předkladatel Moravskoslezský kraj předložil dne 27. 5. 2019 žádost o vyjádření ke změně posunutí 
termínu ukončení realizace projektu s ohledem na změnu dodavatelského termínu. 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu  31. 5. 2019  31. 7. 2019 

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 termín ukončení projektu byl již několikrát z objektivních důvodů posunut. 

Poslední požadovaná změna nemá v současnosti vliv na plnění finančního plánu ani indikátorů 

Strategie ITI ostravské aglomerace.  

 

Usnesení č. 200/24 

Hlasování:  8 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Laboratoře 
virtuální reality“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005392 dle předložené žádosti. 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu  31. 5. 2019  31. 7. 2019 

 
 

 

 

Přílohy zápisu: 

1. Hlasovací listina 

2. Žádosti o změnu 

 

 

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

 

 

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

 


