Zápis z jednání
29. jednání Řídicího výboru Integrované teritoriální investice (ŘV ITI) pro
ostravskou aglomeraci 2014-2020
Datum jednání:
Místo jednání:

18. listopad 2019, 14:00
Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava

Program:
1. Aktuální informace o ITI
2. Projednání předložených projektových záměrů v rámci 126. výzvy Ministerstva životního
prostředí
3. Žádosti o změny integrovaných projektů
4. Organizační a různé
Přítomní členové ŘV ITI: 9 členů ze 14 (64% účast)

ŘV je usnášeníschopný

T. Macura přivítal účastníky na 29. jednání Řídicího výboru ITI. Konstatoval, že ze 14 členů je na
jednání účastno 9 členů nebo jejich náhradníků, tzn., že Řídicí výbor je usnášeníschopný. Od
posledního řádného jednání 3. září v Třinci 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.
Hlasování: 9 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Řídicí výbor ITI schválil program jednání 29. 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
Svobodníkovi k představení prvního bodu.

Bod 1 - Aktuální informace o ITI
J. Svobodník prezentoval informace ke stavu realizace integrované strategie ostravské aglomerace se
vstupem P. Sojkové ze Zprostředkujícího subjektu ITI k aktuálnímu stavu hodnocení projektových
žádostí a vstupem D. Mocka ke změnám harmonogramu výzev Nositele ITI.
V průběhu prezentace k bodu 1) se k jednání připojil zástupce statutárního města Ostravy T. Navrátil.
Přítomní členové ŘV ITI: 10 členů ze 14 (71% účast)
ŘV je usnášeníschopný
T. Macura požádal členy ŘV o hlasování k prezentovaným informacím v rámci harmonogramu výzev
nositele ITI.
Usnesení č. 230/29
Hlasování: 10 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Řídicí výbor ITI projednal Harmonogram výzev Nositele ITI ostravské aglomerace.
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Bod 2 - Projednání předložených projektových záměrů v rámci 126. výzvy
Ministerstva životního prostředí
D. Mocek představil výzvu č. 126 MŽP v rámci OPŽP, doporučení poradní skupiny a okomentoval
tabulku předložených projektových záměrů a indikátory.
T. Macura požádal členy ŘV o hlasování,o nahlášení střetu zájmů a upozornil na nutnost zdržení se
hlasování.
Usnesení č. 231/29
Hlasování: 10 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Řídicí výbor konstatuje Soulad projektového záměru „Výstavba nového zdroje na energetické využití
odpadů v rámci areálu Teplárny Karviná“ se Strategií ITI ostravské aglomerace, pro bonifikaci
projektového záměru ve výzvě č.126 OPŽP.
Usnesení č. 232/29
Hlasování: 10 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Řídicí výbor se nebude vyjadřovat k dalším k projektovým záměrům z důvodu nedostatku alokace
určené pro bonifikaci projektů výzvy č. 126 OPŽP:
- „Rozšíření a modernizace sběrného dvora na ulici Nádražní v Orlové“ „Sběrný dvůr v Paskově“

Bod 3 - Žádosti o změny integrovaných projektů
D. Vdolečková prezentovala informace k došlým sedmi žádostem o změny integrovaných projektů, tj.
pět avizovaných a dvě žádosti o změnu jsou předloženy na stůl.
T. Macura požádal členy ŘV o hlasování a požádal o nahlášení střetu zájmů a upozornil na nutnost
zdržení se hlasování.
Usnesení č. 233/29
Hlasování: 9 pro - 0 proti - 1 zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Fajne řemesla“
CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0008223 dle předložené žádosti
Původní stav:
Schválená změna:
Termín ukončení realizace projektu
30. 4. 2020
30. 4. 2021
Střet zájmu nahlásil T. Macura
Usnesení č. 234/29
Hlasování: 9 pro - 0 proti - 1 zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Univerzální
přírodovědná učebna při ZŠ Chrustova 24, Slezská Ostrava“ CZ.06.2.67/0.0/16_066/0010823 dle
předložené žádosti
Původní stav:
Schválená změna:
Termín ukončení realizace projektu
28.9.2019
30. 9. 2020
Střet zájmu nahlásil T. Macura
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Usnesení č. 235/29
Hlasování: 9 pro - 0 proti - 1 zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Univerzální
přírodovědná učebna“ CZ.06.2.67/0.0/16_066/0010826 dle předložené žádosti
Původní stav:
Schválená změna:
Termín ukončení realizace projektu
28.9.2019
30. 9. 2020
Střet zájmu nahlásil T. Macura
Usnesení č. 236/29
Hlasování: 9 pro - 0 proti - 1 zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Pořízení
nízkoemisních vozidel pro MHD Havířov“ CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0012039 dle předložené žádosti
Původní stav:
Schválená změna:
Termín ukončení realizace projektu
31.10.2019
16.12.2019
Střet zájmu nahlásil B. Niemiec
Usnesení č. 237/29
Hlasování: 9 pro - 0 proti - 1 zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Chytré a bezpečné
křižovatky ve statutárním městě Havířov“ CZ.04.2.40/0.0/0.0/17_040/0000430 dle předložené
žádosti
Původní stav:
Schválená změna:
Minimální hodnota závazného indikátoru 7 24 01 Počet
6
5
zařízení a služeb ITS
Střet zájmu nahlásil B. Niemiec
Usnesení č. 238/29
Hlasování: 10 pro - 0 proti - 0 zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „Volnočasový
inkubátor DDM Bohumín“ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010828 dle předložené žádosti
Původní stav:
Schválená změna:
Termín ukončení realizace projektu
31.8.2019
31.10.2019
Usnesení č. 239/29
Hlasování: 9 pro - 0 proti - 1 zdržel se
Řídicí výbor ITI souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu „ITI-Zvyšování
rychlosti tramvajové dopravy v DPO“ CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_057/0000399 dle předložené žádosti
Původní stav:
Schválená změna:
Minimální hodnota závazného indikátoru 7 45 00 Celková
6,85 km
6,025 km
délka nových nebo modernizovaných linek metra,
tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí
Střet zájmu nahlásil T. Macura

Bod 4 - Organizační a různé
T. Macura vyzval přítomné, zda nemají návrh k diskuzi. J. Hudec informoval o finančním nástroji
Nemovitosti z OPPIK a ve zkratce o aktuální přípravě Strategie ITI pro budoucí programové období a
možném budoucím vymezení území ITI. T. Macura informoval, že další řádné jednání Řídicího
výboru ITI je plánováno na 16. ledna 2020.

Závěr
T. Macura poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání.
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Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Předložené materiály k bodům
3. Prezentace
Seznam účastníků:

Příjmení a jméno

Organizace

1

MACURA TOMÁŠ

Statutární město Ostrava

2

NAVRÁTIL TOMÁŠ

Statutární město Opava

3

NIEMIEC BOHUSLAV

Statutární město Havířov

4

ROSENBERGEROVÁ OLGA

Asociace Trigon

5

SVĚTLÍK JAN

Vítkovice

6

ŠRÁMKOVÁ MARTINA

Statutární město Karviná

7

TULEJA PAVEL

Slezská univerzita v Opavě

8

VEDROVÁ DANIELA

VŠB-TUO

9

VONDRÁK IVO

Moravskoslezský kraj

10

VÝTISK TOMÁŠ

Krásné Pole, Ostrava

11

ŽONDOR PATRIK

Statutární město Třinec

12

PALIČKA VÁCLAV

Koordinátor poradních skupin RSK/ITI

13

HUDEC JIŘÍ

Magistrát města Ostravy

14

SOJKOVÁ PETRA

Magistrát města Ostravy

15

MOCEK DANIEL

Magistrát města Ostravy

16

VDOLEČKOVÁ DAGMAR

Magistrát města Ostravy

17

SVOBODNÍK JIŘÍ

Magistrát města Ostravy

18

KRÁTKÁ JANA

Magistrát města Ostravy

Zapsala:

Jana Krátká

………………………………

Schválil:

Tomáš Macura

……………………………….
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