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

 

Datum jednání:  24. července 2019 – 31. července 2019 

 

Program:   

1. Zpráva o plnění integrované strategie ITI ostravské aglomerace za období 1. 1. 2019 – 30. 6. 

2019  

2. Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Odborné učebny v ZŠ Vratimov, 
Datyňská 690 – 2. etapa“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010650 
 
 

Dne 24. 7. 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  
24. 7. – 31. 7. 2019 (do 9:00). 

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 31. 7. 
2019 (do 9:00). 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. 

 

 

Bod 1 – Zpráva o plnění integrované strategie ITI ostravské aglomerace za 

období 1. 1. 2019 - 30. 6. 2019 dle předloženého materiálu 

 

Důvodová zpráva: 

Zpráva o plnění integrované strategie je pololetní povinná monitorovací zpráva předkládaná 

Ministerstvu pro místní rozvoj – odboru regionální politiky (dále jen MMR-ORP). V systému MS2014+ 

je přístupná také řídicím orgánům operačních programů. Obsahem zprávy je přehled výzev nositele 

ITI, věcný pokrok ITI podle jeho jednotlivých opatření, identifikované problémy a rizika a způsob jejich 

řešení, přehled změn strategie. Součástí Zprávy je i přehled plnění podmínek IN, tj. dodržení 

finančního plánu (viz příloha 1 Zprávy) a plnění indikátorů (viz příloha 2 Zprávy). Tyto přílohy jsou 

automaticky generovány ze systému 2014+. Z důvodu nefunkčnosti systému nebylo možné Zprávu 

schválit na řádném jednání ŘV ITI dne 17. 7. 2019.  

Nositel ITI předkládá Zprávu o plnění strategie s daty k 31. 6. 2019 Řídicímu výboru ITI. Tato Zpráva je 

podkladem pro nadřazenou souhrnnou Zprávu o pokroku integrovaných nástrojů, kterou zpracovává 

MMR-ORP. 

Zpráva a její přílohy jsou obsahem přílohy č. 2. 
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Usnesení č. 210/26: 

Hlasování:  9 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie ITI ostravské aglomerace za období 

1. 1. 2019 - 30. 6. 2019 dle předloženého materiálu. 

 
 
Bod 2 - Žádost o vyjádření ke změně integrovaného projektu "Odborné 
učebny v ZŠ Vratimov, Datyňská 690 – 2. etapa“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/ 
0010650 

 

Důvodová zpráva: 

Předkladatel Základní škola Vartimov, Datyňská 690 předložila dne 17. 7. 2019 žádost o vyjádření ke 

změně posunutí termínu ukončení realizace projektu z důvodu posunutí termínů výběrových řízení 

v důsledku delší doby hodnocení projektu. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatnou změnu údaje uvedeného ve Vyjádření ŘV ITI, musí být 
tato změna projednána v ŘV ITI. 
 

 Původní stav: Plánovaná změna: 

Ukončení realizace projektu 31. 8. 2019 31. 8. 2020 

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. 24, tj. 31. 12. 2021. 

 

Usnesení č. 211/26: 

Hlasování:  9 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu "Odborné učebny 
v ZŠ Vratimov, Datyňská 690 – 2. etapa“, CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/ 0010650 dle předložené 
žádosti. 

 Původní stav: Schválená změna: 

Ukončení realizace projektu 31. 8. 2019 31. 8. 2020 

 
 

Přílohy zápisu: 

1. Hlasovací listina 

2. Zpráva o plnění integrované strategie ITI ostravské aglomerace za období 1. 1. 2019 –  30. 6. 

2019 

3. Žádost o změnu projektu "Odborné učebny v ZŠ Vratimov, Datyňská 690 – 2. etapa“, 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010650 
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Zapsala: Ing. Jana Krátká      ……………………………………….. 

 

 

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

 


