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

Datum jednání:  17. května 2017, 14:00 - 15:15 hod. 
Místo jednání:   Magistrát města Ostravy, místnost 206a 
 
Program:   

1. Aktuální informace o ITI, harmonogram výzev  
2.-7. Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzev 1; 2; 5; 6; 7 a 4 Nositele ITI 
v uvedeném pořadí 
8. Organizační a různé 

 

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

 

V době zahájení jednání nebyl přítomen předseda ani místopředseda Řídicího výboru ITI (dále jen ŘV 

ITI), zahájení programu se ujal V. Palička (vedoucí odboru strategického rozvoje Magistrátu města 

Ostravy, Nositele ITI), který přivítal účastníky na pátém jednání ŘV ITI a konstatoval, že ze 14 členů je 

na jednání v době zahájení přítomno 10 členů, tzn. že Řídicí výbor je usnášeníschopný.  Informoval, že 

na jednání bude přítomen i předseda T. Macura a V. Palkovská. Představil návrh programu jednání.  

 

Bod 1 - Aktuální informace o ITI, Harmonogram výzev nositele 
J. Svobodník prezentoval: 

 aktuální informace o realizaci ITI – aktuálně vyhlášené výzvy ITI 

 pokrok realizace ITI podle operačních programů (alokace v ukončených výzvách, ve výzvách 

plánovaných do konce 2017 a po roce 2017) – na tomto a předchozím ŘV ITI má být 

rozhodnuto o 21 % alokace ITI, do konce roku 2017 se plánuje vyhlásit dalších 37 % alokace 

ITI 

 Aktualizovaný Harmonogram výzev – představeny výzvy připravované do konce roku 2017  

 Hlasování o bodu 1  

 

V průběhu projednávání bodu 1 se zapojil do jednání T. Macura. 

Přítomní členové ŘV (aktualizace):  11 členů (79% účast)             ŘV je usnášeníschopný 

 

T. Macura nechal hlasovat o usnesení k bodu 1. 

 

Usnesení č. 16/5:  
Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI projednal aktualizovaný Harmonogram výzev Nositele ITI ostravské aglomerace 

na rok 2017. 

 

J. Svobodník před projednáváním jednotlivých výzev vysvětlil členům ŘV postup vyhlašování výzev 

a roli ŘV ITI v procesu posuzování projektových záměrů. 
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Bod 2 – Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy 

č. 1 Zvýšení zaměstnanosti znevýhodněných osob   

 
J. Krátká představila informace k výzvě, základní informace k předloženým projektovým záměrům 

a návrh poradní skupiny k souboru projektových záměrů.  

 

V průběhu projednávání bodu 2 se zapojila do jednání V. Palkovská. 

Přítomní členové ŘV (aktualizace):  12 členů (86% účast)                ŘV je usnášeníschopný 

 

T. Macura požádal členy ŘV o hlasování k bodu 2 a upozornil, aby členové nahlásili v případě střetu 

zájmů u jednotlivých projektů, kdy se musí v rámci hlasování zdržet. 

 

Usnesení č. 17/5: 
Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že soubor projektových záměrů  

1. ITIOVA/1.2.2/1/OPZ/45/0005 Nová příležitost pro Tebe (Asociace TRIGON, o.p.s.) 

2. ITIOVA/1.2.2/1/OPZ/45/0111„Příprava OZP na zaměstnání přednostně pro technické 

a řemeslné obory v ostravské aglomeraci“ (Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených 

České republiky, z.s.) 

3. ITIOVA/1.2.2/1/OPZ/45/0122 Příležitosti pro rodiče aneb flexibilní formy práce (Kvalifikační 

a personální agentura, o. p. s.) 

 přispívá k naplnění integrované strategie  

 

Hlasování k jednotlivým projektovým záměrům s vyznačením střetu zájmu: 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.2.2/1/OPZ/45/0005 Nová příležitost pro 

Tebe (Asociace TRIGON, o.p.s.) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového 

záměru 

            pozn. Střet zájmu nahlásila O. Rosenbergerová, zástupce Asociace TRIGON 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.2.2/1/OPZ/45/0111„Příprava OZP na 

zaměstnání přednostně pro technické a řemeslné obory v ostravské aglomeraci“ (Asociace 

zaměstnavatelů zdravotně postižených České republiky, z.s.) se Strategií ITI ostravské aglomerace 

dle předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.2.2/1/OPZ/45/0122 Příležitosti pro rodiče 

aneb flexibilní formy práce (Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.) 

pozn. Střet zájmu nahlásila V. Palkovská, zástupce města Třinec 
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Usnesení č. 18/5: 
Hlasování k jednotlivým projektovým záměrům s vyznačením střetu zájmu: 

 
Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.2.2/1/OPZ/45/0035 Podpora 

zaměstnanosti osob pečujících o malé děti - ITI Ostravsko (SEDUKON, o.p.s.) není v souladu se 

Strategií ITI ostravské aglomerace 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.2.2/1/OPZ/45/0068 Ostrava - šance k 

návratu do zaměstnání (POE EDUCO, spol. s r. o.) není v souladu se Strategií ITI ostravské 

aglomerace 
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Bod 3 – Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy 

č. 2 Zvýšení podnikatelských kompetencí 
 

J. Krátká představila informace k výzvě, základní informace k předloženým projektovým záměrům 

a návrh poradní skupiny k souboru projektových záměrů.  

 

V průběhu projednávání bodu 3 dočasně opustil místnost J. Krist. 

Přítomní členové ŘV (aktualizace):  11 členů (79% účast)                  ŘV je usnášeníschopný 

 

T. Macura požádal členy ŘV o hlasování k bodu 3 a upozornil, aby členové nahlásili v případě střetu 

zájmů, kdy se musí v rámci hlasování zdržet. 

 

Usnesení č. 19/5: 
Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že soubor projektových záměrů  

1. ITIOVA/2.1.1/2/OPZ/45/0113 Zvýšení podnikatelských kompetencí osob se sluchovým 

postižením na území ostravské aglomerace (Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, 

s.r.o.) 

2. ITIOVA/2.1.1/2/OPZ/45/0149 Business Benefit Karviná – město pro podnikání (Statutární 

město Karviná) 

3. ITIOVA/2.1.1/2/OPZ/45/0150 Fajne řemesla (Řemeslný inkubátor Ostrava, z.s.) 

 přispívá k naplnění integrované strategie  

 

Hlasování k jednotlivým projektovým záměrům s vyznačením střetu zájmu: 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/2.1.1/2/OPZ/45/0113 Zvýšení 

podnikatelských kompetencí osob se sluchovým postižením na území ostravské aglomerace 

(Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o.) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/2.1.1/2/OPZ/45/0149 Business Benefit 

Karviná – město pro podnikání (Statutární město Karviná) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil L. Raszyk, zástupce města Karviná 

 

Hlasování:  10 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/2.1.1/2/OPZ/45/0150 Fajne řemesla 

(Řemeslný inkubátor Ostrava, z.s.) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil T. Macura, zástupce města Ostravy 
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Usnesení č. 20/5: 
Hlasování k jednotlivým projektovým záměrům s vyznačením střetu zájmu: 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/2.1.1/2/OPZ/45/0034 Koučink a poradenské 

centrum pro začínající podnikatele (SEDUKON, o.p.s.) není v souladu se Strategií ITI ostravské 

aglomerace 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/2.1.1/2/OPZ/45/0069 Ostrava 2017 – šance 

pro znevýhodněné (POE EDUCO, spol. s.r.o.) není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/2.1.1/2/OPZ/45/0124 Začátky na volné noze 

(Czech Cool Trade s.r.o.) není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/2.1.1/2/OPZ/45/0147 Zvýšení 

podnikatelských kompetencí osob pečujících o malé děti (Oblastní spolek Českého červeného kříže 

Ostrava) není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/2.1.1/2/OPZ/45/0151 Technika má zelenou 

(Moravskoslezský klastr dynamických pohonů a konstrukcí, z.s.) není v souladu se Strategií ITI 

ostravské aglomerace 
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Bod 4 – Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy 

č. 5 Nízkoemisní a bezemisní vozidla - Městská hromadná doprava 
 

J. Hudec představil informace k výzvě, základní informace k předloženým projektovým záměrům 

a návrh poradní skupiny k souboru projektových záměrů.  

 

V průběhu projednávání bodu 4 se na jednání vrátil J. Krist. 

Přítomní členové ŘV (aktualizace):  12 členů (85% účast)    ŘV je usnášeníschopný 

 

T. Macura požádal členy ŘV o hlasování k bodu 4 a upozornil, aby členové nahlásili v případě střetu 

zájmů, kdy se musí v rámci hlasování zdržet. 

 

Usnesení č. 21/5: 
Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že soubor projektových záměrů  

1. ITIOVA/3.1.1/5/IROP/50/0036 ITI-Obnova vozového parku MHD v DPO V. (Dopravní podnik 

Ostrava a.s.) 

2. ITIOVA/3.1.1/5/IROP/50/0037 Pořízení bezemisních vozidel pro MHD Frýdek-Místek (ČSAD 

Frýdek - Místek a.s.) 

3. ITIOVA/3.1.1/5/IROP/50/0038 Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro MHD 

Karviná a MHD Orlová (ČSAD Karviná a.s.) 

4. ITIOVA/3.1.1/5/IROP/50/0039 Pořízení nízkoemisních a bezemisních vozidel pro MHD 

Havířov (ČSAD Havířov a.s.) 

5. ITIOVA/3.1.1/5/IROP/50/0040 Modernizace trolejbusového parku v MDPO, a.s. (Městský 

dopravní podnik Opava, a.s.) 

6. ITIOVA/3.1.1/5/IROP/50/0042 Nákup městských nízkopodlažních bateriových autobusů pro 

MHD Nový Jičín (ARRIVA MORAVA a.s.) 

 přispívá k naplnění integrované strategie. 

 

Hlasování k jednotlivým projektovým záměrům s vyznačením střetu zájmu: 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/3.1.1/5/IROP/50/0036 ITI-Obnova vozového 

parku MHD v DPO V. (Dopravní podnik Ostrava a.s.) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil T. Macura, zástupce města Ostravy 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/3.1.1/5/IROP/50/0037 Pořízení bezemisních 

vozidel pro MHD Frýdek-Místek (ČSAD Frýdek - Místek a.s.) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásila M. Stebelová, zástupce města 

Frýdek-Místek 

 

 



 

 

  Zápis z jednání 

 7 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/3.1.1/5/IROP/50/0038 Pořízení nízkoemisních 

a bezemisních vozidel pro MHD Karviná a MHD Orlová (ČSAD Karviná a.s.) se Strategií ITI ostravské 

aglomerace dle předloženého projektového záměru 

     pozn. Střet zájmu nahlásil L. Raszyk, zástupce města Karviná 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/3.1.1/5/IROP/50/0039 Pořízení nízkoemisních 

a bezemisních vozidel pro MHD Havířov (ČSAD Havířov a.s.) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásila E. Havlů, zástupce města Havířov 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/3.1.1/5/IROP/50/0040 Modernizace 

trolejbusového parku v MDPO, a.s. (Městský dopravní podnik Opava, a.s.) se Strategií ITI ostravské 

aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil D. Halátek, zástupce města Opava 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/3.1.1/5/IROP/50/0042 Nákup městských 

nízkopodlažních bateriových autobusů pro MHD Nový Jičín (ARRIVA MORAVA a.s.) se Strategií ITI 

ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

 

 

J. Hudec prezentoval návrh změny Strategie ITI v souvislosti s výzvou č. 5 nositele ITI. 
T. Macura požádal členy ŘV o hlasování k návrhu změny indikátorů Strategie ITI 

 

Usnesení č. 22/5: 
Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI souhlasí s ohledem na výši alokace a požadavky ŘO IROP se změnou cílové hodnoty 
indikátoru 74801 Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu ze stávající hodnoty 102 na 
72 ve Strategii ITI ostravské aglomerace 
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Bod 5 – Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy 

č. 6 Základní školy 
 

D. Vdolečková představila informace k výzvě, základní informace k předloženým projektovým 

záměrům a návrh poradní skupiny k souboru projektových záměrů. Nesoulad u navrhovaných 

projektových záměrů je navržen z důvodu překročení alokace. 

 

T. Macura požádal členy ŘV o hlasování k bodu 5 a upozornil, aby členové nahlásili v případě střetu 

zájmů, kdy se musí v rámci hlasování zdržet. 

 

Usnesení č. 23/5: 
Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že soubor projektových záměrů  

1. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0125 Rekonstrukce prvků odborné výuky (ZŠ Adolfa Zábranského 

Rybí) 

2. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0110 Odborná učebna na podporu řemeslných kompetencí ZŠ Hello 

(Gymnázium, ZŠ a MŠ Hello) 

3. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0043 Podpora přírodních věd na ZŠ Klegova 27 (ZŠ Klegova 27, 

Ostrava-Hrabůvka) 

4. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0140 Stavební úpravy a modernizace učeben cizích jazyků (ZŠ F. 

Hrubína, Havířov-Podlesí) 

5. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0031 Rozvoj výuky přírodopisu v ZŠ Ostrava–Jih (SMO, ÚMOb 

Ostrava-Jih) 

6. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0046 Infrastruktura pro polytechnickou výchovu v ZŠ Raduň (Obec 

Raduň) 

7. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0141 Vybudování jazykové učebny (ZŠ Kopřivnice - Mniší) 

8. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0030 Modernizace výuky jazyků v ZŠ Ostrava–Jih (SMO, ÚMOb 

Ostrava-Jih) 

9. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0065 Škola pro všechny (ZŠ nár. umělce P. Bezruče, Frýdek-Místek) 

10. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0136 Vybudování venkovní učebny (ZŠ Žákovská, Havířov-Město) 

11. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0032 Moderní výuka cizích jazyků (ZŠ a MŠ Petřvald, Nový Jičín) 

12. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0123 Vybudování moderních jazykových učeben (ZŠ Havířov-

Šumbark) 

13. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0135 Vybudování odborných jazykových učeben včetně vybavení 

(ZŠ Šenov) 

14. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0121 Modernizace učeben fyziky a přírodopisu na ZŠ K. Světlé (ZŠ 

Havířov-Podlesí K. Světlé) 

15. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0118 Nadstavba odborných učeben v patře ZŠ Leoše Janáčka 

Hukvaldy (ZŠ a MŠ Leoše Janáčka, Hukvaldy) 

16. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0142 Digitálně a lépe (ZŠ Háj ve Slezsku) 

17. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0146 Modernizace odborné učebny fyziky-chemie, bez bariér (ZŠ 

Kapitána Jasioka, Havířov-Prostřední Suchá) 

18. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0029 Rozvoj výuky fyziky v ZŠ Ostrava–Jih (SMO, ÚMOb Ostrava-Jih) 

19. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0044 Moderní škola II (ZŠ H. Sienkiewicze Jablunkov) 
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20. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0139 Revitalizace odborné učebny fyziky a chemie (ÚMOb Polanka 

nad Odrou) 

21. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0138 Modernizace učebny přírodopisu (ZŠ Emila Zátopka, 

Kopřivnice) 

22. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0105 Modernizace učeben ZŠ Chrustova (ÚMOb Slezská Ostrava) 

23. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0126 Modernizace výuky k rozvoji jazykové gramotnosti (ZŠ Nový 

Jičín, Komenského 68) 

24. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0041 Inovace a podpora výuky přírodovědy na ZŠ a MŠ s polským 

jazykem vyučovacím Źwirki i Wigury Těrlicko (ZŠ Těrlicko) 

25. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0144 Rekonstrukce dvou odborných učeben cizích jazyků (ZŠ 

Mládežnická, Havířov-Podlesí) 

26. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0050 Na počítačích nově a moderně (ZŠ Havířov-Město, 

M. Kudeříkové) 

27. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0064 Odborné učebny Základní školy Vratimov, Datyňská 690 

(Město Vratimov) 

28. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0056 Odborné učebny ZŠ Mokré Lazce (Obec Mokré Lazce) 

29. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0100 Modernizace učeben (ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz) 

30. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0021 Modernizace a bezbariérovost na ZŠ Petra Bezruče a MŠ, 

Třinec (Město Třinec) 

31. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0066 Odborné učebny ZŠ Otická (Statutární město Opava) 

32. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0087 Zřízení jazykové učebny ZŠ a MŠ Hlučín-Bobrovníky (ZŠ a MŠ 

Hlučín-Bobrovníky) 

33. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0107 Modernizace učeben ZŠ Pěší (ÚMOb Slezská Ostrava) 

34. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0119 Vybudování přírodovědné učebny (Obec Fryčovice) 

35. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0062 Rekonstrukce a modernizace odborných učeben Základní školy 

Ostrava-Michálkovice (ÚMOb Michálkovice) 

36. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0115 Modernizace odborových učeben na II. stupni ZŠ (ZŠ a MŠ 

Havířov-Město Na Nábřeží) 

37. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0051 Jazykové centrum na Základní škole Hlučín-Darkovičky (ZŠ a 

MŠ Hlučín-Darkovičky) 

38. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0088 Modernizace odborných učeben ZŠ Ostrava-Hrabová - učebna 

ICT a učebna fyziky a chemie (ZŠ Ostrava-Hrabová) 

39. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0130 Cesta k jazykům (ZŠ Tyršova, Nový Jičín) 

40. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0074 Krok do života (ZŠ a MŠ Frýdek - Místek, El. Krásnohorské 

2254) 

41. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0120 Vybudování víceúčelové učebny informatiky (ZŠ Gen. Janka, 

Ostrava-Mar. Hory) 

42. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0094 Modernizace učeben ZŠ Chrustova (ÚMOb Slezská Ostrava) 

43. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0013 Infrastruktura pro inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov (ZŠ a MŠ 

Slavkov) 

44. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0116 Modernizace odborných učeben v ZŠ Ludgeřovice podporující 

rozvoj technicko-řemeslných a digitálních kompetencí žáků (ZŠ a MŠ Ludgeřovice) 

45. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0086 Zvýšení kvality infrastruktury základních škol ve městě Orlová - 

ITI (Město Orlová) 

46. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0103 Modernizace a bezbariérovost na ZŠ Dany a Emila 

Zátopkových, Třinec (Město Třinec) 
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47. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0132 Vybudování učebny přírodních věd a řešení bezbariérovosti 

školy (Obec Vřesina) 

48. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0015 Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ 

U Lesa a ZŠ a MŠ U Studny v Karviné (Statutární město Karviná) 

49. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0073 Odborné učebny ZŠ Příbor, Jičínská (Město Příbor) 

50. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0137 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na základní škole 

v Palkovicích (Obec Palkovice) 

51. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0054 Bezbariérové úpravy a jazyková učebna (ZŠ Dobrá) 

52. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0102 Odborné učebny pro cizí jazyky a přírodovědné kompetence 

na ZŠ Hello (Gymnázium, ZŠ a MŠ Hello) 

53. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0106 Odborná učebna podporující digitální kompetence žáků na ZŠ 

Hello (Gymnázium, ZŠ a MŠ Hello) 

54. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0071 Lepší přístup k výuce jazyků na ZŠ v Ostravě – Porubě (ÚMOb 

Ostrava-Poruba) 

55. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0129 Vybudování nové odborné učebny informatiky a cizích jazyků 

včetně stavební úprav (ZŠ 17. listopadu, Kopřivnice) 

56. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0112 Modernizace učeben ZŠ Bohumínská (ÚMOb Slezská Ostrava) 

57. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0072 Modernizace vybavení integrované učebny počítačů a cizích 

jazyků v ZŠ Malé Hoštice (ZŠ a MŠ Opava - Malé Hoštice) 

58. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0095 Škola pro život s technikou a přírodními vědami (Obec 

Hnojník) 

59. ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0090 Modernizace digitální multifunkční učebny fyziky a chemie, 

digitální přírodovědy a digitální jazykové učebny (ZŠ Opava, Vrchní 19) 

přispívá k naplnění integrované strategie 

 

Hlasování k jednotlivým projektovým záměrům s vyznačením střetu zájmu: 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0125 Rekonstrukce prvků 

odborné výuky (ZŠ Adolfa Zábranského Rybí) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0110 Odborná učebna na 

podporu řemeslných kompetencí ZŠ Hello (Gymnázium, ZŠ a MŠ Hello) se Strategií ITI ostravské 

aglomerace dle předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0043 Podpora přírodních 

věd na ZŠ Klegova 27 (ZŠ Klegova 27, Ostrava-Hrabůvka) 

 se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil T. Macura, zástupce města Ostravy 
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Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0140 Stavební úpravy a 

modernizace učeben cizích jazyků (ZŠ F. Hrubína, Havířov-Podlesí) 

 se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásila E. Havlů, zástupce města Havířov 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0031 Rozvoj výuky 

přírodopisu v ZŠ Ostrava–Jih (SMO, ÚMOb Ostrava-Jih) 

 se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil T. Macura, zástupce města Ostravy 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0046 Infrastruktura pro 

polytechnickou výchovu v ZŠ Raduň (Obec Raduň) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0141 Vybudování jazykové 

učebny (ZŠ Kopřivnice - Mniší) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového 

záměru 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0030 Modernizace výuky 

jazyků v ZŠ Ostrava–Jih (SMO, ÚMOb Ostrava-Jih) 

 se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil T. Macura, zástupce města Ostravy 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0065 Škola pro všechny (ZŠ 

nár. umělce P. Bezruče, Frýdek-Místek) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásila M. Stebelová, zástupce města Frýdek-Místek 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0136 Vybudování venkovní 

učebny (ZŠ Žákovská, Havířov-Město) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásila E. Havlů, zástupce města Havířov 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0032 Moderní výuka cizích 

jazyků (ZŠ a MŠ Petřvald, Nový Jičín) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 
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Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0123 Vybudování 

moderních jazykových učeben (ZŠ Havířov-Šumbark) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásila E. Havlů, zástupce města Havířov 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0135 Vybudování 

odborných jazykových učeben včetně vybavení (ZŠ Šenov) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0121 Modernizace učeben 

fyziky a přírodopisu na ZŠ K. Světlé (ZŠ Havířov-Podlesí K. Světlé) se Strategií ITI ostravské 

aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásila E. Havlů, zástupce města Havířov 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0142 Digitálně a lépe (ZŠ Háj 

ve Slezsku) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0146 Modernizace odborné 

učebny fyziky-chemie, bez bariér (ZŠ Kapitána Jasioka, Havířov-Prostřední Suchá) 

 se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásila E. Havlů, zástupce města Havířov 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0029 Rozvoj výuky fyziky v 

ZŠ Ostrava-Jih (SMO, ÚMOb Ostrava-Jih) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil T. Macura, zástupce města Ostravy 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0044 Moderní škola II (ZŠ 

H. Sienkiewicze, Jablunkov) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového 

záměru 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0139 Revitalizace odborné 

učebny fyziky a chemie (ÚMOb Polanka nad Odrou) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil T. Macura, zástupce města Ostravy 
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Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0138 Modernizace učebny 

přírodopisu (ZŠ Emila Zátopka, Kopřivnice) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0105 Modernizace učeben 

ZŠ Chrustova (ÚMOb Slezská Ostrava) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil T. Macura, zástupce města Ostravy 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0126 Modernizace výuky k 

rozvoji jazykové gramotnosti (ZŠ Nový Jičín, Komenského 68) se Strategií ITI ostravské aglomerace 

dle předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0041 Inovace a podpora 

výuky přírodovědy na ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Źwirki i Wigury Těrlicko (ZŠ Těrlicko) se 

Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0144 Rekonstrukce dvou 

odborných učeben cizích jazyků (ZŠ Mládežnická, Havířov-Podlesí) se Strategií ITI ostravské 

aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásila E. Havlů, zástupce města Havířov 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0050 Na počítačích nově a 

moderně (ZŠ Havířov-město, M. Kudeříkové) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásila E. Havlů, zástupce města Havířov 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0064 Odborné učebny 

Základní školy Vratimov, Datyňská 690 (Město Vratimov) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0056 Odborné učebny ZŠ 

Mokré Lazce (Obec Mokré Lazce) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 
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Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0100 Modernizace učeben 

(ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil T. Macura, zástupce města Ostravy 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0021 Modernizace a 

bezbariérovost na ZŠ Petra Bezruče a MŠ, Třinec (Město Třinec) se Strategií ITI ostravské aglomerace 

dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásila V. Palkovská, zástupce města Třinec 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0066 Odborné učebny ZŠ 

Otická (Statutární město Opava) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil D. Halátek, zástupce města Opavy 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0087 Zřízení jazykové 

učebny ZŠ a MŠ Hlučín – Bobrovníky (ZŠ a MŠ Hlučín – Bobrovníky) se Strategií ITI ostravské 

aglomerace dle předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0107 Modernizace učeben 

ZŠ Pěší (ÚMOb Slezská Ostrava) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil T. Macura, zástupce města Ostravy 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0119 Vybudování 

přírodovědné učebny (Obec Fryčovice) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0062 Rekonstrukce a 

modernizace odborných učeben Základní školy Ostrava-Michálkovice (ÚMOb Michálkovice) se 

Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil T. Macura, zástupce města Ostravy 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0115 Modernizace 

odborových učeben na II. stupni ZŠ (ZŠ a MŠ Havířov - Město na Nábřeží) se Strategií ITI ostravské 

aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásila E. Havlů, zástupce města Havířov 
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Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0051 Jazykové centrum na 

Základní škole Hlučín-Darkovičky (ZŠ a MŠ Hlučín-Darkovičky) se Strategií ITI ostravské aglomerace 

dle předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0088 Modernizace 

odborných učeben ZŠ Ostrava - Hrabová - učebna ICT a učebna fyziky a chemie (ZŠ Ostrava – 

Hrabová) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil T. Macura, zástupce města Ostravy 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0130 Cesta k jazykům 

(ZŠ Tyršova, Nový Jičín) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového 

záměru 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0074 Krok do života 

(ZŠ a MŠ Frýdek - Místek, El. Krásnohorské 2254) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásila M. Stebelová, zástupce města Frýdek-Místek 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0120 Vybudování 

víceúčelové učebny informatiky (ZŠ Gen. Janka, Ostrava-Mar. Hory) se Strategií ITI ostravské 

aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil T. Macura, zástupce města Ostravy 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0094 Modernizace učeben 

ZŠ Chrustova (ÚMOb Slezská Ostrava) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil T. Macura, zástupce města Ostravy 

  

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0013 Infrastruktura pro 

inovativní vzdělávání ZŠ Slavkov (ZŠ a MŠ Slavkov) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0116 Modernizace 

odborných učeben v ZŠ Ludgeřovice podporující rozvoj technicko-řemeslných a digitálních 

kompetencí žáků (ZŠ a MŠ Ludgeřovice) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 
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Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0086 Zvýšení kvality 

infrastruktury základních škol ve městě Orlová - ITI (Město Orlová) se Strategií ITI ostravské 

aglomerace dle předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0103 Modernizace a 

bezbariérovost na ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec (Město Třinec) se Strategií ITI ostravské 

aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásila V. Palkovská, zástupce města Třinec 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0132 Vybudování učebny 

přírodních věd a řešení bezbariérovosti školy (Obec Vřesina) se Strategií ITI ostravské aglomerace 

dle předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0015 Rekonstrukce 

odborných učeben ZŠ a MŠ Prameny, ZŠ a MŠ U Lesa a ZŠ a MŠ U Studny v Karviné (Statutární město 

Karviná) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil L. Raszyk, zástupce města Karviná 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0073 Odborné učebny ZŠ 

Příbor, Jičínská (Město Příbor) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového 

záměru 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0137 Zkvalitnění vzdělávací 

infrastruktury na základní škole v Palkovicích (Obec Palkovice) se Strategií ITI ostravské aglomerace 

dle předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0054 Bezbariérové úpravy a 

jazyková učebna (ZŠ Dobrá) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového 

záměru 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0102 Odborné učebny pro 

cizí jazyky a přírodovědné kompetence na ZŠ Hello (Gymnázium, ZŠ a MŠ Hello) se Strategií ITI 

ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0106 Odborná učebna 

podporující digitální kompetence žáků na ZŠ Hello (Gymnázium, ZŠ a MŠ Hello) se Strategií ITI 

ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 
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Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0071 Lepší přístup k výuce 

jazyků na ZŠ v Ostravě – Porubě (ÚMOb Ostrava- Poruba) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil T. Macura, zástupce města Ostravy 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0129 Vybudování nové 

odborné učebny informatiky a cizích jazyků včetně stavební úprav (ZŠ 17. listopadu, Kopřivnice) se 

Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0112 Modernizace učeben 

ZŠ Bohumínská (ÚMOb Slezská Ostrava) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil T. Macura, zástupce města Ostravy 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0072 Modernizace vybavení 

integrované učebny počítačů a cizích jazyků v ZŠ Malé Hoštice (ZŠ a MŠ Opava - Malé Hoštice) se 

Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil D. Halátek, zástupce města Opavy 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0095 Škola pro život s 

technikou a přírodními vědami (Obec Hnojník) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0090 Modernizace digitální 

multifunkční učebny fyziky a chemie, digitální přírodovědy a digitální jazykové učebny (ZŠ Opava, 

Vrchní 19) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil D. Halátek, zástupce města Opavy 

 

Usnesení č. 24/5: 
Hlasování k jednotlivým projektovým záměrům s vyznačením střetu zájmu: 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0045 Odborné učebny ZŠ 

Npor. Loma Příbor (Město Příbor) není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0048 Vzdělávání pro 

všechny v moderním duchu (ZŠ Vratimov, Masarykovo náměstí) není v souladu se Strategií ITI 

ostravské aglomerace 
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Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0028 Rekonstrukce 

odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského, ZŠ a MŠ Cihelní a ZŠ a MŠ Školská v Karviné (Statutární 

město Karviná) není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace 

pozn. Střet zájmu nahlásil L. Raszyk, zástupce města Karviná 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0049 Vybudování 

multimediální učebny v ZŠ a MŠ Třanovice, p.o. (Obec Třanovice) není v souladu se Strategií ITI 

ostravské aglomerace 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0108 Modernizace a 

bezbariérovost na ZŠ a MŠ Gustawa Przeczka s polským vyučovacím jazykem (Město Třinec) není v 

souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace 

pozn. Střet zájmu nahlásila V. Palkovská, zástupce města Třinec 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0092 Modernizace na ZŠ a 

MŠ, Třinec, Koperníkova (ZŠ a MŠ Koperníkova, Třinec) není v souladu se Strategií ITI ostravské 

aglomerace 

pozn. Střet zájmu nahlásila V. Palkovská, zástupce města Třinec 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0067 Komplexní 

modernizace učeben s bezbariérovým přístupem (ZŠ Jugoslávská 23, Ostrava-Zábřeh) není v souladu 

se Strategií ITI ostravské aglomerace 

pozn. Střet zájmu nahlásil T. Macura, zástupce města Ostravy 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0133 Infrastruktura pro 

vzdělávání - odborné učebny ZŠ Školní 246 - město Petřvald (Město Petřvald) není v souladu se 

Strategií ITI ostravské aglomerace 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0006 Modernizace Základní 

školy sv. Zdislavy Kopřivnice (Biskupství ostravsko-opavské) není v souladu se Strategií ITI ostravské 

aglomerace 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0134 Odborné učebny ZŠ 

Jana Kubisze v Hnojníku (Obec Hnojník) není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace 
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Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0027 Zřízení 

specializovaných odborných učeben za ZŠ ve městě Studénka (Město Studénka) není v souladu se 

Strategií ITI ostravské aglomerace 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0033 Modernizace a 

rekonstrukce objektu základní školy včetně přístavby šaten - I. etapa - ODBORNÉ UČEBNY (Obec 

Těškovice) není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0082 Jazyková učebna K15 

(ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15) není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace 

pozn. Střet zájmu nahlásil T. Macura, zástupce města Ostravy 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0153 Odborné učebny - ZŠ 

Smilovice (Obec Smilovice) není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0047 Nástavba učeben a 

přístavba jídelny ZŠ Komenského 420, Frýdlant nad Ostravicí (Město Frýdlant nad Ostravicí) není v 

souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0060 Zajištění 

bezbariérovosti, přístavba dvou specializovaných tříd a rekonstrukce třídy pro polytechnickou výuku v 

ZŠ v Krásném Poli (ÚMOb Krásné Pole) není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace 

pozn. Střet zájmu nahlásil T. Macura, zástupce města Ostravy 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0097 Celková revitalizace 

budov a modernizace výuky (ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz) není v souladu se Strategií ITI 

ostravské aglomerace 

pozn. Střet zájmu nahlásil T. Macura, zástupce města Ostravy 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0099 Matiční škola pro 

všechny (ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz) není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace 

pozn. Střet zájmu nahlásil T. Macura, zástupce města Ostravy 
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Usnesení č. 25/5: 
Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

Řídicí výbor ITI vrací projektový záměr ITIOVA/1.1.1/6/IROP/66/0053 Modernizace naší školy (Obec 

Lískovec) předkladateli k dopracování a k znovupředložení do poradní skupiny Vzdělanější a 

zaměstnanější region a následně na Řídící výbor ITI ostravské aglomerace 

Pozn. Střet zájmu nahlásila M. Stebelová, zástupce města Frýdek-Místek 

 

J. Krist zmínil finanční možnosti pro neúspěšné projekty, které byly předloženy nad rámec alokace 

výzvy, v rámci integrovaného nástroje CLLD. 
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Bod 6 – Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy 

č. 7 Střední a vyšší odborné školy 

 
D. Vdolečková představila informace k výzvě, základní informace k předloženým projektovým 

záměrům a návrh poradní skupiny k souboru projektových záměrů.  

 

T. Macura požádal členy ŘV o hlasování k bodu 6 a upozornil, aby členové nahlásili v případě střetu 

zájmů, kdy se musí v rámci hlasování zdržet. 

 

V rámci projednání bodu 6 se do jednání zapojil zástupce Moravskoslezského kraje L. Curylo, který 

nahradil pověřenou zástupkyni K. Dostálovou.  

 

Usnesení č. 26/5: 
Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

1. Řídicí výbor ITI konstatuje, že soubor projektových záměrů  

1. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0145 Vybudování nové multifunkční učebny pro výuku odborných 

předmětů Třinecké obchodní akademie Rekonstrukce prvků odborné výuky (Třinecká 

obchodní akademie, spol. s.r.o.) 

2. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0093 Modernizace počítačových učeben a vybavení jazykových 

učeben (Gymnázium Ostrava-Hrabůvka) 

3. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0152 Vytvoření podmínek pro kvalitní přípravu na zaměstnání v 

technických a řemeslných a přírodovědných oborech a rozvoj klíčových kompetencí pro 

uplatnění na trhu práce (Gymnázium PRIGO, s.r.o.) 

4. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0052 Modernizace odborných učeben pro praktickou výuku žáků 

strojírenských oborů (Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.) 

5. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0055 Modernizace odborných učeben ICT na SOU DAKOL, s.r.o. 

v Orlové (Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.) 

6. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0063 Modernizace odborných učeben ICT VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, 

o.p.s. v Havířově (VOŠ a SOŠ DAKOL, o.p.s.) 

7. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0114 Rekonstrukce laboratoře biologie (Gymnázium Hladnov a 

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, PO) 

8. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0098 G2 - Multifunkční učebny pro výuku odborných předmětů na 

gymnáziu Hello (Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello) 

9. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0077 Laboratoře technických měření (Moravskoslezský kraj) 

10. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0008 Elektrolaboratoře (Moravskoslezský kraj) 

11. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0084 Modernizace výuky přírodovědných předmětů II 

(Moravskoslezský kraj) 

12. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0075 Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK (Moravskoslezský 

kraj) 

13. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0085 Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK (Moravskoslezský 

kraj) 

14. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0109 Modernizace a vybavení učeben praktického vyučování na SZŠ 

Karviná (Střední zdravotnická škola, Karviná) 

15. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0010 Modernizace výuky přírodovědných předmětů I 

(Moravskoslezský kraj) 
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16. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0009 Modernizace výuky svařování (Moravskoslezský kraj) 

17. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0117 Digitálně vstřícná škola (Obchodní akademie Český Těšín, PO) 

18. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0131 Pracoviště pro grafiky (EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.) 

19. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0143 Modernizace odborných učeben gymnázia (Mendelovo 

gymnázium, Opava) 

20. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0091 Zřízení jazykové učebny, obnova vybavení učebny pro 

programování CNC a zajištění bezbariérového přístupu na SOŠ Frýdek-Místek (Střední 

odborná škola, Frýdek-Místek) 

21. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0089 Gymnázium Český Těšín - nové učebny cizích jazyků 

(Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín) 

22. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0070 Modernizace chemické laboratoře (Gymnázium Třinec) 

23. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0096 G1 - Odborná učebna podporující řemeslné a digitální 

kompetence studentů gymnázia Hello (Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello) 

24. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0059 Střední škola elektrostavební a dřevozpracující Frýdek-Místek, 

p.o. - modernizace ICT (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek) 

25. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0080 Laboratoře virtuální reality (Moravskoslezský kraj) 

26. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0057 Modernizace odborných učeben teoretické výuky VSPŠ 

(Vítkovická střední průmyslová škola) 

27. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0061 Modernizace školních dílen 2 (Střední odborná škola 

Třineckých železáren) 

28. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0128 Odborné učebny odpovídající trhu práce (AVE ART Ostrava, 

SSUŠ a ZUŠ, s.r.o.) 

29. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0081 Výuka pro Průmysl 4.0 (Moravskoslezský kraj) 

30. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0007 Podpora výuky CNC obrábění (Moravskoslezský kraj) 

31. ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0127 Rekonstrukce budovy přírodovědného gymnázia Ostrava, s.r.o. 

(Přírodovědné gymnázium Ostrava, s.r.o.) 

přispívá k naplnění integrované strategie  

 

Hlasování k jednotlivým projektovým záměrům s vyznačením střetu zájmu: 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0145 Vybudování nové 

multifunkční učebny pro výuku odborných předmětů Třinecké obchodní akademie Rekonstrukce 

prvků odborné výuky (Třinecká obchodní akademie, spol. s.r.o.) se Strategií ITI ostravské aglomerace 

dle předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0093 Modernizace 

počítačových učeben a vybavení jazykových učeben (Gymnázium Ostrava-Hrabůvka) se Strategií ITI 

ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil L. Curylo, zástupce Moravskoslezského kraje 
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Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0152 Vytvoření podmínek 

pro kvalitní přípravu na zaměstnání v technických a řemeslných a přírodovědných oborech a rozvoj 

klíčových kompetencí pro uplatnění na trhu práce (Gymnázium PRIGO, s.r.o.) se Strategií ITI 

ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0052 Modernizace 

odborných učeben pro praktickou výuku žáků strojírenských oborů (Střední odborné učiliště DAKOL, 

s.r.o.) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0055 Modernizace 

odborných učeben ICT na SOU DAKOL, s.r.o. v Orlové (Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.) se 

Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0063 Modernizace 

odborných učeben ICT VOŠ DAKOL a SŠ DAKOL, o.p.s. v Havířově (VOŠ a SOŠ DAKOL, o.p.s.) se 

Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0114 Rekonstrukce 

laboratoře biologie (Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, 

PO) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil L. Curylo, zástupce Moravskoslezského kraje 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0098 G2 - Multifunkční 

učebny pro výuku odborných předmětů na gymnáziu Hello (Gymnázium, základní škola a mateřská 

škola Hello) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0077 Laboratoře 

technických měření (Moravskoslezský kraj) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil L. Curylo, zástupce Moravskoslezského kraje 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0008 Elektrolaboratoře 

(Moravskoslezský kraj) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil L. Curylo, zástupce Moravskoslezského kraje 
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Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0084 Modernizace výuky 

přírodovědných předmětů II (Moravskoslezský kraj) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil L. Curylo, zástupce Moravskoslezského kraje 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru  ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0075 Podpora digitálního 

vzdělávání v SŠ MSK (Moravskoslezský kraj) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil L. Curylo, zástupce Moravskoslezského kraje 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0085 Podpora jazykového 

vzdělávání v SŠ MSK (Moravskoslezský kraj) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil L. Curylo, zástupce Moravskoslezského kraje 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0109 Modernizace a 

vybavení učeben praktického vyučování na SZŠ Karviná (Střední zdravotnická škola, Karviná) se 

Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil L. Curylo, zástupce Moravskoslezského kraje 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0010 Modernizace výuky 

přírodovědných předmětů I (Moravskoslezský kraj) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil L. Curylo, zástupce Moravskoslezského kraje 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0009 Modernizace výuky 

svařování (Moravskoslezský kraj) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil L. Curylo, zástupce Moravskoslezského kraje 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0117 Digitálně vstřícná škola 

(Obchodní akademie Český Těšín, PO) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil L. Curylo, zástupce Moravskoslezského kraje 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0131 Pracoviště pro grafiky 

(EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 
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Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0143 Modernizace 

odborných učeben gymnázia (Mendelovo gymnázium, Opava) se Strategií ITI ostravské aglomerace 

dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil L. Curylo, zástupce Moravskoslezského kraje 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0091 Zřízení jazykové 

učebny, obnova vybavení učebny pro programování CNC a zajištění bezbariérového přístupu na SOŠ 

Frýdek-Místek (Střední odborná škola, Frýdek-Místek) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil L. Curylo, zástupce Moravskoslezského kraje 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru  ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0089 Gymnázium Český 

Těšín - nové učebny cizích jazyků (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín) se Strategií ITI ostravské 

aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil L. Curylo, zástupce Moravskoslezského kraje 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0070 Modernizace chemické 

laboratoře (Gymnázium Třinec) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil L. Curylo, zástupce Moravskoslezského kraje 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0096 G1 - Odborná učebna 

podporující řemeslné a digitální kompetence studentů gymnázia Hello (Gymnázium, základní škola a 

mateřská škola Hello) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0059 Střední škola 

elektrostavební a dřevozpracující Frýdek-Místek, p.o. - modernizace ICT (Střední škola 

elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil L. Curylo, zástupce Moravskoslezského kraje 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0080 Laboratoře virtuální 

reality (Moravskoslezský kraj) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového 

záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil L. Curylo, zástupce Moravskoslezského kraje 
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Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0057 Modernizace 

odborných učeben teoretické výuky VSPŠ (Vítkovická střední průmyslová škola) se Strategií ITI 

ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil L. Curylo, zástupce Moravskoslezského kraje 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0061 Modernizace školních 

dílen 2 (Střední odborná škola Třineckých železáren) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0128 Odborné učebny 

odpovídající trhu práce (AVE ART Ostrava, SSUŠ a ZUŠ, s.r.o.) se Strategií ITI ostravské aglomerace 

dle předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0081 Výuka pro Průmysl 4.0 

(Moravskoslezský kraj) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil L. Curylo, zástupce Moravskoslezského kraje 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0007 Podpora výuky CNC 

obrábění (Moravskoslezský kraj) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil L. Curylo, zástupce Moravskoslezského kraje 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -   0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.1.1/7/IROP/66/0127 Rekonstrukce budovy 

přírodovědného gymnázia Ostrava, s.r.o. (Přírodovědné gymnázium Ostrava, s.r.o.) se Strategií ITI 

ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 
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Bod 7 – Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy 

č. 4 Předaplikační výzkum 

 
D. Mocek představil informace k výzvě, základní informace k předloženým projektovým záměrům 

a návrh poradní skupiny k souboru projektových záměrů.  

 

T. Macura požádal členy ŘV o hlasování k bodu 7 a upozornil, aby členové nahlásili v případě střetu 

zájmů, kdy se musí v rámci hlasování zdržet. 

 

Usnesení č. 27/5: 
Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že soubor projektových záměrů  

1. ITIOVA/2.3.1/4/OPVVV/48/0014 Predikce poškození konstrukčních materiálů (Vysoká škola 

báňská - Technická univerzita Ostrava) 

2. ITIOVA/2.3.1/4/OPVVV/48/0019 Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku 

(Ostravská univerzita) 

3. ITIOVA/2.3.1/4/OPVVV/48/0024 Nové kompozitní materiály pro environmentální aplikace 

(Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava) 

přispívá k naplnění integrované strategie  

 

Hlasování k jednotlivým projektovým záměrům s vyznačením střetu zájmu: 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/2.3.1/4/OPVVV/48/0014 Predikce poškození 

konstrukčních materiálů (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava) se Strategií ITI 

ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil P. Noskievič, zástupce VŠB-TU Ostrava 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/2.3.1/4/OPVVV/48/0019 Nové směry 

biomedicínského výzkumu na Ostravsku (Ostravská univerzita) se Strategií ITI ostravské aglomerace 

dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil J. Lata, zástupce Ostravské univerzity 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -   1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/2.3.1/4/OPVVV/48/0024 Nové kompozitní 

materiály pro environmentální aplikace (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava) 

se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil P. Noskievič, zástupce VŠB-TU Ostrava 
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Usnesení č. 28/5: 
Hlasování k jednotlivým projektovým záměrům s vyznačením střetu zájmu: 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

Řídicí výbor ITI vrací projektový záměr ITIOVA/2.3.1/4/OPVVV/48/0012 Výzkum pokročilých 

stavebních technologií s potenciálem zvýšení kvality života v ostravské aglomeraci, které jsou 

založeny na netradiční aplikaci druhotných surovin (Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava) předkladateli k dopracování a k znovupředložení na poradní skupinu Podnikavější region a 

následně na Řídicí výbor ITI ostravské aglomerace 
pozn. Střet zájmu nahlásil P. Noskievič, zástupce VŠB-TU Ostrava 

 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

Řídicí výbor ITI vrací projektový záměr ITIOVA/2.3.1/4/OPVVV/48/0016 Vícekomponentní 

monitorování toxických látek na území ostravské aglomerace (Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava) předkladateli k dopracování a k znovupředložení na poradní skupinu 

Podnikavější region a následně na Řídicí výbor ITI ostravské aglomerace 

pozn. Střet zájmu nahlásil P. Noskievič, zástupce VŠB-TU Ostrava 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI vrací projektový záměr ITIOVA/2.3.1/4/OPVVV/48/0018 Výzkum metod biostatistiky, 

bioinformatiky a genomiky pro analýzu dat klinického výzkumu za použití modelu sdíleného datového 

úložiště (Fakultní nemocnice Ostrava) předkladateli k dopracování a k znovupředložení na poradní 

skupinu Podnikavější region a následně na Řídicí výbor ITI ostravské aglomerace 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI vrací projektový záměr ITIOVA/2.3.1/4/OPVVV/48/0020 Nové trendy pro 

nízkoteplotní plazma v klinické praxi a regenerativní medicíně (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě) 

předkladateli k dopracování a k znovupředložení na poradní skupinu Podnikavější region 

a následně na Řídicí výbor ITI ostravské aglomerace 

 

Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI vrací projektový záměr ITIOVA/2.3.1/4/OPVVV/48/0022 Samobuzený modulovaný 

vodní paprsek pro těžbu a opracování dekoračního kamene (Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.)   

předkladateli k dopracování a k znovupředložení na poradní skupinu Podnikavější region 

a následně na Řídicí výbor ITI ostravské aglomerace 
 

Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

Řídicí výbor ITI vrací projektový záměr ITIOVA/2.3.1/4/OPVVV/48/0023 Výzkum identifikace 

spalování nežádoucích látek a systémů autodiagnostiky kotlů na tuhá paliva pro vytápění domácností 

(Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava) předkladateli k dopracování 

a k znovupředložení na poradní skupinu Podnikavější region a následně na Řídicí výbor ITI 

ostravské aglomerace 

pozn. Střet zájmu nahlásil P. Noskievič, zástupce VŠB-TU Ostrava 
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Hlasování:  11 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

Řídicí výbor ITI vrací projektový záměr ITIOVA/2.3.1/4/OPVVV/48/0025 Automatická diagnostika 

strojů a procesů (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava) předkladateli k dopracování 

a k znovupředložení na poradní skupinu Podnikavější region a následně na Řídicí výbor ITI 

ostravské aglomerace 

pozn. Střet zájmu nahlásil P. Noskievič, zástupce VŠB-TU Ostrava 

 

Bod 8 - Organizační a různé  
 
T. Macura informoval o změně složení poradních skupin na základě organizačních změn v některých 
organizacích a potřebě zapojení dalších odborníků.  
 

Usnesení č. 29/5: 
Hlasování:  12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI schvaluje aktuální personální složení poradních skupin RSK/ITI dle předloženého 

materiálu. 

 

J. Hudec informoval o výsledku návrhu ŘV ITI z minulého jednání na přehodnocení metodiky výpočtu 

indikátorů „7.23.03 Délka rekonstruovaných silnic II. třídy“ a „7.23.04 Délka rekonstruovaných silnic 

III. třídy“ viz zápis z předchozího ŘV ITI. 

 

T. Macura informoval o návrhu termínu dalšího jednání ŘV ITI, v úterý 11. července 2017 ve 14:00 h, 

kde budou na programu výsledky výzvy na sociální podnikání (IROP) a drážní infrastrukturu (OPD) a 

dále schválení zprávy o plnění  integrované strategie.  

 

D. Sventek ocenil velký zájem žadatelů o výzvy nositele ITI. 

T. Macura poděkoval všem přítomným za účast na jednání. 

 
 

 

Přílohy zápisu: 

1. Prezenční listina 

2. Harmonogram výzev 

3. Soubor projektových záměrů přispívajících k naplnění integrované strategie 

4. Aktuální složení poradních skupin 

 

 

 

 

 

 


