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27. jednání Řídicího výboru Integrované teritoriální investice (ŘV ITI) pro 
ostravskou aglomeraci 2014-2020 
 
Datum jednání:  3. září 2019, 14:00 
Místo jednání:   Magistrát města Třince, Jablunkovská 160 
 
Program:   
1. Aktuální informace o ITI  
2. Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 35 Zájmové, neformální a 

celoživotní vzdělávání II (IROP 2.4) 
3. Projednání předloženého projektového záměru v rámci výzvy č. 36 Vybrané úseky silnic II. a III. 

třídy - III (IROP 1.1.) 
4. Žádosti o změny integrovaných projektů 
5. Organizační a různé 

 
Přítomní členové ŘV ITI:   10 členů ze 14 (71% účast)                                       ŘV je usnášeníschopný 
 

Přivítání          
            

T. Macura přivítal účastníky na 27. jednání Řídicího výboru ITI a předal slovo primátorce V. 

Palkovské, zástupci hostitelského města, která přivítala všechny účastníky a pozvala je po skončení 

jednání na neformální část programu. 

Konstatoval, že ze 14 členů je na jednání účastno 10 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 korespondenčním hlasování, kde se řešily 
urgentní žádosti o změny integrovaných projektů. 
 

T. Macura představil návrh programu a požádal členy ŘV o schválení programu. 

Řídicí výbor ITI schválil program jednání 27. 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. 
 

Bod 1 - Aktuální informace o ITI  
 
J. Hudec prezentoval informace ke stavu realizace integrované strategie ostravské aglomerace se 
vstupem P. Sojkové ze Zprostředkujícího subjektu ITI. Upozornil, že harmonogram výzev se nemění. 
J. Hudec informoval o potřebě plnění finančního plánu strategie ITI. V této souvislosti nositel ITI 
kvituje průběžné žádosti o platby v termínu do září 2019, v jednání je nyní například žádost o platbu 
s MSK. Dále seznámil účastníky s aktuální přípravou nové strategie ITI, členy ŘV ITI informoval o 
budoucím zapojení do její přípravy.  
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Bod 2 - Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 35 
Zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání II (IROP 2.4)             
               
D. Vdolečková představila výzvu č. 35, doporučení poradní skupiny a okomentovala tabulku 
předložených projektových záměrů a indikátory. Upozornila, že upravený projektový záměr 
„Zážitková výuka dětí v technických oborech s ohledem na průmysl 4.0“ byl předložen dodatečně. 
 

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

zdržení se hlasování.                                                                                       

Usnesení č. 212/27:  
Hlasování: 8 Pro - 0 Proti - 2 Zdržel se  

Řídicí výbor konstatuje, že soubor projektových záměrů, který obsahuje 10 projektových záměrů 
přispívá k naplnění integrované strategie a zároveň ŘV ITI konstatuje soulad těchto projektových 
záměrů se Strategií ITI ostravské aglomerace: 

- ITIOVA/1.1.1/35/IROP/66/0559 
-  

Rekonstrukce skautského domu Opava 
 - ITIOVA/1.1.1/35/IROP/66/0561 Vybudování multimediální učebny ateliéru – Střední odborná škola 
umělecká a gymnázium, s.r.o. v Ostravě 

- ITIOVA/1.1.1/35/IROP/66/0562 Interaktivní učebna biologie s reálnou technikou a vybavením pro 
praktickou ukázku stavby lidského těla a jeho funkcí v životních 

- ITIOVA/1.1.1/35/IROP/66/0563 Stavební úpravy půdních prostor – vybudování učeben pro zájmové 
vzdělávání 

- ITIOVA/1.1.1/35/IROP/66/0564 Zážitková výuka dětí v technických oborech s ohledem na průmysl 4.0 

- ITIOVA/1.1.1/35/IROP/66/0565 Moderní zážitkové polytechnické vzdělávání – laboratoře malých montérů 

- ITIOVA/1.1.1/35/IROP/66/0566 Moderní zážitkové polytechnické vzdělávání – laboratoře Světa přírody 

- ITIOVA/1.1.1/35/IROP/66/0567 Moderní zážitkové polytechnické vzdělávání – kariérové poradenství 

- ITIOVA/1.1.1/35/IROP/66/0569 Odborné učebny dalšího vzdělávání 

- ITIOVA/1.1.1/35/IROP/66/0568 Moderní zážitkové polytechnické vzdělávání – laboratoře konstruktérů 

Pozn. Střet zájmu nahlásila V. Palkovská, J. Hudeček 

Usnesení č. 213/27:  
Hlasování: 10 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se  

Řídicí výbor konstatuje pro 4 projektové záměry nesoulad se Strategií ITI ostravské aglomerace 
z důvodu nesouladu s podmínkami výzvy č. 35 nositele ITI: 

- ITIOVA/1.1.1/35/IROP/66/0560 REGIO - VR Academy 

- ITIOVA/1.1.1/35/IROP/66/0572 Akcelerátor romské řemeslné vzdělanosti v ITI Ostravská aglomerace 

- ITIOVA/1.1.1/35/IROP/66/0573 Centrum pro technické vzdělávání dětí od 6 – 15 let 

- ITIOVA/1.1.1/35/IROP/66/0574 
Environmentální vzdělávací centrum – Přístavba učebny v přírodě U Lišky 
Pampelišky, z.s. 

 

 
 
Bod 3 - Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 
Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - III (IROP 1.1.)                                                    
               
D. Mocek představil výzvu č. 36, okomentoval tabulku předložených projektových záměrů a 
indikátory. Upozornil, že na doporučení poradní skupiny byl ještě dodatečně předložený záměr 
upraven, upravený projektový záměr byl předložen dodatečně.  
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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. 214/27:  
Hlasování: 9 Pro - 0 Proti - 1 Zdržel se  

Řídicí výbor konstatuje, že soubor projektových záměrů, který obsahuje záměr 
ITIOVA/2.2.2/36/IROP/42/0581 „Rekonstrukce a modernizace sil. II/479 ul. Těšínská II. etapa“, 
přispívá k naplnění integrované strategie a zároveň ŘV ITI konstatuje soulad tohoto projektového 
záměru se Strategií ITI ostravské aglomerace.  

Pozn. Střet zájmu nahlásil I. Vondrák 
 

 
Bod 4 - Žádosti o změny integrovaných projektů 

 
D. Vdolečková prezentovala informace k došlým osmi žádostem o změny integrovaných projektů, tj. 
čtyři avizované a čtyři žádosti o změnu jsou předloženy dodatečně. V souvislosti s posunem termínů 
ukončení realizace projektů upozornila na vliv těchto změn na plnění finančního plánu strategie ITI a 
navrženou podmínku pro příjemce. 
 
D. Mocek okomentoval změnu projektu „Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě“. Uvolněné 
prostředky budou využity na financování „přezávazkovaných“ projektů v rámci výzvy Telematika pro 
IAD II. 
 

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

zdržení se hlasování.      

Usnesení č. 215/27:  
Hlasování: 9 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.  

 Původní stav: Schválená změna: 

Termín ukončení realizace projektu 31. 8. 2019 31. 10. 2019 

Střet zájmu nahlásil T. Macura 

Usnesení č. 216/27:  
Hlasování: 10 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Vybudování 
multifunkční učebny a zařízení bezbariérovosti v ZŠ Bohumín-Skřečoň“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/ 
0010642 a zároveň s dalšími nepodstatnými změnami dle předložené žádosti.  

 Původní stav: Schválená změna: 

Termín ukončení realizace projektu 31. 8. 2019 30. 9. 2019 

 
Usnesení č. 217/27:  
Hlasování: 10 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Vybudování 
interaktivní učebny a zřízení bezbariérovosti v ZŠ E. Beneše v Bohumíně“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/ 
0010712 dle předložené žádosti.  

 Původní stav: Schválená změna: 

Termín ukončení realizace projektu 31. 8. 2019 30. 11. 2019 
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Usnesení č. 218/27:  
Hlasování: 9 Pro - 0 Proti - 1 Zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Zvýšení 
propustnosti křižovatek v Ostravě“ CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000254 dle předložené žádosti. 

 Původní stav: Schválená změna: 

Max. požadovaná dotace z CF (v Kč) 151 737 875,00 134 321 108,75 

Max. celkové způsobilé výdaje (v Kč) 178 515 148,00 158 024 833,83 

Předpokládaný termín ukončení realizace projektového 

záměru 

31.5.2020 21.12.2021 

Střet zájmu nahlásil T. Macura 

Usnesení č. 219/27:  
Hlasování: 10 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Modernizace 
učeben – AGEL Střední zdravotnická škola s.r.o.“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010752 dle předložené 
žádosti s požadavkem na předložení průběžné žádosti o platbu do konce září 2019 dle podmínek 
dotačního programu. 
 Původní stav: Schválená změna: 

Termín ukončení realizace projektu 30. 9. 2019 31. 3. 2020 

 

Usnesení č. 220/27:  
Hlasování: 10 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Hukvaldský 
biskupský environmentální resort“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010741 dle předložené žádosti 
s požadavkem na předložení průběžné žádosti o platbu do konce září 2020dle podmínek dotačního 
programu. 
 Původní stav: Schválená změna: 

Termín ukončení realizace projektu 30. 9. 2020 30. 9. 2021 

 
Usnesení č. 221/27:  
Hlasování: 10 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Modernizace 
prostor pro multimediální integrovanou výuku v ZŠ Jablunkov“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010571 
dle předložené žádosti s požadavkem na předložení průběžné žádosti o platbu do konce září 2019 
dle podmínek dotačního programu. 
 Původní stav: Schválená změna: 

Termín ukončení realizace projektu 30. 9. 2019 31. 12. 2020 

 
Usnesení č. 222/27:  
Hlasování: 10 Pro - 0 Proti - 0 Zdržel se  

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

prostředí a technologie výroby incizních fólií pro chirurgické zákroky - výroba zdravotnického 

materiálu“ CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/0013170 dle předložené žádosti.  

  Původní stav:  Schválená změna:  

Termín ukončení realizace projektu  31. 10. 2019  19. 12. 2019  
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Bod 5 - Organizační a různé 
 
T. Macura vyzval přítomné, zda nemají návrh k diskuzi. 
 
Slova se ujal D. Sventek v roli předsedy Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci jako 
zájmového sdružení, které podporuje regionální rozvoj mikroregionu. Představil významné projekty, 
plány a plánované strategické projekty Regionální rady.  
 
T. Macura informoval, že další řádné jednání Řídicího výboru ITI je plánováno na podzim 2019. 

 

 

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 

1 DROZD PAVEL Ostravská univerzita 

2 HUDEČEK JAROMÍR Statutární město Opava 

3 MACURA TOMÁŠ Statutární město Ostrava 

4 MÍČEK JAKUB Statutární město Frýdek-Místek 

5 NIEMIEC BOHUSLAV Statutární město Havířov 

6 PALKOVSKÁ VĚRA Statutární město Třinec 

7 RŮŽIČKOVÁ IVANA Slezská univerzita v Opavě 

8 ŠRÁMKOVÁ MARTINA Statutární město Karviná 

9 VONDRÁK IVO Moravskoslezský kraj 

10 VÝTISK TOMÁS městský obvod Krásné Pole, Ostrava 

11 SVENTEK DAVID Koordinátor poradních skupin RSK/ITI 

12 SOJKOVÁ PETRA Zprostředkující subjekt ITI 



 

 

  Zápis z jednání 

 6 

 Příjmení a jméno Organizace 

13 HUDEC JIŘÍ Magistrát města Ostravy 

14 KRÁTKÁ JANA Magistrát města Ostravy 

15 MOCEK DANIEL Magistrát města Ostravy 

16 VDOLEČKOVÁ DAGMAR Magistrát města Ostravy 

 
 

 

Zapsala:  Jana Krátká     ……………………………… 
 
 
Schválil:  Tomáš Macura     ………………………………. 

 
 


