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

Datum jednání:  11. července 2017, 14:00 - 15:30 hod. 

Místo jednání:   Magistrát města Ostravy, místnost 206a 
 
Program:   

1. Aktuální informace o ITI (Zpráva o plnění integrované strategie, Harmonogram výzev, Poradní  
     skupiny) 
2. – 4. Projednání předložených projektových záměrů v rámci tří výzev  (Sociální podnikání,  

      Výstavba drážní infrastruktury, Vybrané úseky silnic II. a III. tříd)   
5. Aktuální informace z Regionální stálé konference MSK  

6. Organizační a různé 
 

Přítomní členové ŘV:  14 členů (100% účast)   ŘV je usnášeníschopný 

 

T. Macura přivítal účastníky na šestém jednání řídícího výboru ITI  a konstatoval, že ze 14 členů je na 

jednání účastno všech 14 členů nebo jejich řádných náhradníků, tzn., že Řídící výbor je 

usnášeníschopný. Od posledního květnového jednání (17. 5. 2017) nedošlo k žádným personálním 

změnám v obsazení ŘV ITI.  

Na jednání přivítal hosty - Denisa Štvrtňová (MSK, Sekretariát Regionální stále konference), Václava 

Paličku (expert poradních skupin RSK/ITI) a Petru Sojkovou (Zprostředkující subjekt ITI).  

Představil návrh programu jednání s přesunutím informace o Regionální stále konferenci na konec 

jednání.   

Hlasování:  14  pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI schválil program jednání 6. Řídícího výboru ITI. 

 
 

Bod 1 - Aktuální informace o ITI, Harmonogram výzev nositele 
 

J. Svobodník prezentoval: 

 Aktuální informace o již vyhlášených a aktuálních výzvách: 

K 11. 7. 2017 vyhlásil nositel ITI celkem 9 výzev, uzavřeno je 8 kolových výzev, 1 průběžná výzva dále 

pokračuje. Dne 11. 7. 2017 bude vyhlášena 10. výzva nositele Dlouhodobá mezisektorová spolupráce 

v rámci OPVVV. Vyhlášení výzvy Technologie z OPPIK se zpožďuje z důvodu přípravy výzvy Řídícího 

orgánu MPO. 

Řídící výbor ITI dosud vydal soulady pro projektové záměry ve výši 1,34 mld. Kč (21% alokace ITI), na 

tomto ŘV ITI se navrhuje vydání souladů pro záměry v souhrnu za 0,6 mld. Kč (10% alokace ITI), do 

konce roku 2017 jsou plánovány výzvy s alokací celkem za 1,67 mld. Kč (27%). Pro další léta zbývá 

dočerpat cca 40% celé alokace ITI. 

 Informace o Zprávě o plnění integrované strategie 

Zpráva o plnění integrované strategie je pololetní povinná monitorovací zpráva předkládaná řídícím 

orgánům. Seznámil s obsahem zprávy (statistická data), s identifikovanými problémy a riziky 

(zpožděné vyhlášení výzev OPPIK a OPVVV, nevyčerpání alokace ITI na rok 2017 a přesun do 2018, 

odstupování projektů silnic z výzvy ZS ITI a pro žadatele složitý implementační proces ITI). Seznámil 

ŘV se srovnáním jednotlivých ITI. 
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T. Macura se dotázal na stav hodnocení projektů z pohledu Zprostředkujícího subjektu ITI (dále jen 

ZS).   

P. Sojková potvrdila že, dosud nebylo vydáno žádné Závazné stanovisko ZS, proto zatím v rámci ITI 

ostravské aglomerace není žádná žádost schválena. 

 Aktualizovaný harmonogram výzev 

J. Svobodník představil plánované výzvy do konce roku 2017. 

 Změny v personálním složení poradních skupin a rozdělení témat poradních skupin   
Vzhledem k roztříštěnosti tématu doprava (aktuálně je řešeno ve dvou poradních skupinách) a 

potřebě vzájemné integrovanosti dopravních projektů je navrženo, aby téma doprava komplexně 
řešila poradní skupina Přívětivější region, do které by zároveň spolu s tématem přešli také dva 

členové – L. Chlebiš, I. Muras, původně v poradní skupině Vybavenější region. Poradní skupina 
Vybavenější region tak nebude ŘV ITI využívána a její Expert bude dále využíván pro zajištění 
integrovanosti průřezově přes témata řešená poradními skupinami RSK a ITI. 

 

T. Macura nechal hlasovat o usneseních k bodu 1. Programu jednání. 

 

Usnesení č. 30/6:  
Hlasování:  14  pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

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

1.1.2017 – 30.6.2017 dle předloženého materiálu. 

 

Usnesení č. 31/6:  
Hlasování:  14  pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI projednal Harmonogram výzev Nositele ITI ostravské aglomerace na rok 2017 dle 

předloženého materiálu. 

 

Usnesení č. 32/6:  
Hlasování:  14  pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI schvaluje aktuální personální složení poradních skupin RSK/ITI a rozdělení témat dle 

předloženého materiálu. 

 

 

Bod 2 – Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 8 

Sociální podnikání    

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

záměrům a návrh poradní skupiny k souboru projektových záměrů.  

Informovala, že do výzvy č. 8 nositele bylo předloženo 30 projektových záměrů (PZ), z toho 1 PZ 

předložen duplicitně, takže celkem 29 PZ s požadovanou dotací 107 mil. Kč . Upozornila na fakt, že 

požadavky úspěšně vyhodnocených PZ přesahují 100 % alokace výzvy, proto budou PZ seřazeny do 

pořadí podle optima celkové způsobilé výdaje: indikátor výstupu „1 04 00 - Zvýšení zaměstnanosti 

v podporovaných podnicích“.  Tímto kritériem byly seřazeny projektové záměry. 

Upozornila na to, že poradní skupina navrhla v rámci vyjádření k vybraným projektovým záměrům 

přidat expertní hledisko (jak pro Vyjádření o souladu, tak i u nesouladu z důvodu nedostatečné 

alokace výzvy). Tyto poznámku upozorňují na případná rizika nebo naopak vyzdvihující zkušenosti 
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některých žadatelů. Poukázala na to, že žadatelé ve výzvách IROP mohou předložit žádost o dotaci  

i s Vyjádřením o nesouladu, v tomto případě se jedná o nesoulad z důvodu překročení alokace. 

Žádost s Vyjádřením o nesouladu může uspět, v případě, že dosáhne dostatečné úrovně kvality.  

V rámci vyjádření o nesouladu je doplněno odůvodnění, ve kterém je specifikován důvod překročení 

alokace výzvy.  

 O. Rosenbergerová doplnila, že souhlasí s návrhem poradní skupiny a možnými riziky udržitelnosti 

některých projektů.  

L. Curylo požádal o zpřesnění následného usnesení tak, aby bylo zřejmé, že nesoulad se Strategií ITI 

je projektovým záměrům udělen z důvodu nedostatečné alokace výzvy (alokace výzvy je stanovena 

na základě finančního plánu, který je součástí Strategie ITI). 

J. Lata se pozastavil nad nesmyslností formulace Vyjádření ITI, což vysvětlila P. Sojková provázaností 

finančního plánu a Strategie ITI. 

 

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. 

Střet zájmu nahlásili ke konkrétním projektům O. Rosenbergerová, J. Feberová a L. Curylo. 

 

Usnesení č. 33/6: 
Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že soubor projektových záměrů  

1. ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0167 - Rozšíření činností sociálního podniku HANIČKA (SEN 45 plus, 

s.r.o.) 

2. ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0161 - Sociální podnik - EMOTION park s.r.o. v Ostravě (E-MOTION 

park s.r.o.) 

3. ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0178 - Centrum sociálního podnikání LAMBSON (LAMB&SON s.r.o.) 

4. ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0183 - Ruční knihárna Agnus v Opavě (Agnus trade s.r.o.) 

5. ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0174 - Sociální podnik - pletací dílna (DATEX MORAVA s.r.o.) 

6. ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0154 - Rozšíření kapacity Havířovského sociálního podniku 

(Havířovský sociální podnik s.r.o.) 

7. ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0169 - Rozšíření podniku a start sociálního podnikání (CTBC 

investment, s.r.o.) 

8. ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0159 - Sociální podnik - kavárna a cukrárna v Ostravě-Porubě 

(ELVAC SYSTEMS s.r.o.) 

9. ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0166 - Vznik sociálního podniku společnosti IR THERMIC (IR 

THERMIC s.r.o.) 

 přispívá k naplnění integrované strategie.  

 

Hlasování k jednotlivým projektovým záměrům s vyznačením střetu zájmu: 

 

Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0167 - Rozšíření činností 

sociálního podniku HANIČKA (SEN 45 plus, s.r.o.) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru 
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Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0161 - Sociální podnik - 

EMOTION park s.r.o. v Ostravě (E-MOTION park s.r.o.) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0178 - Centrum sociálního 

podnikání LAMBSON (LAMB&SON s.r.o.) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 

 

Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0183 - Ruční knihárna Agnus 

v Opavě (Agnus trade s.r.o.) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového 

záměru 

 

Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0174 - Sociální podnik - 

pletací dílna (DATEX MORAVA s.r.o.) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru 

 

Hlasování:  13 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0154 - Rozšíření kapacity 

Havířovského sociálního podniku (Havířovský sociální podnik s.r.o.) se Strategií ITI ostravské 

aglomerace dle předloženého projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásila J. Feberová, statutární město Havířov 

 

Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0169 - Rozšíření podniku a 

start sociálního podnikání (CTBC investment, s.r.o.) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0159 - Sociální podnik - 

kavárna a cukrárna v Ostravě-Porubě (ELVAC SYSTEMS s.r.o.) se Strategií ITI ostravské aglomerace 

dle předloženého projektového záměru 

 

Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0166 - Vznik sociálního 

podniku společnosti IR THERMIC (IR THERMIC s.r.o.) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru 
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Usnesení č. 34/6: 
Hlasování k jednotlivým projektovým záměrům s vyznačením střetu zájmu 

 

Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0175 - Skládací a 

kompletací stroj na tvarové výseky (Kartonáž BOS Ostrava s.r.o.) není v souladu se Strategií ITI 

ostravské aglomerace z důvodu překročení alokace. 

 

Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0173 - Vybudování 

sociálního podniku Delomi textile s.r.o. (Delomi textile s.r.o) není v souladu se Strategií ITI ostravské 
aglomerace z důvodu překročení alokace. 
 

Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0156 - Sociální podnik – 
Bernies Catering & Party Servis s.r.o. v Ostravě (Bernies Catering & Party Servis s.r.o.) není v souladu 

se Strategií ITI ostravské aglomerace z důvodu překročení alokace. 
 

Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0162 - Sociální podnik - 

kavárna CAFÉ FULL OF INNOVATION s.r.o. v Ostravě (CAFÉ FULL OF INNOVATION s.r.o.)  není v 
souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace z důvodu překročení alokace. 
 

Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0170 - Pořízení balící linky 
pro Ergon – sociální podnik, z. s. (Ergon sociální podnik, z. s.) není v souladu se Strategií ITI ostravské 

aglomerace z důvodu překročení alokace. 
 

Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0182 - Sociální podnik - 
PASSIONE GASTRO s.r.o. ve Frýdku-Místku (PASSIONE GASTRO s.r.o.) není v souladu se Strategií ITI 
ostravské aglomerace z důvodu překročení alokace. 

 

Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0160 - Zřízení a vybavení 

sociálního podniku ve společnosti Newwit Czech s.r.o. (Newwit Czech s.r.o.) není v souladu se 
Strategií ITI ostravské aglomerace z důvodu překročení alokace. 
 

Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr  ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0176 - Rodinné centrum 
Sušanka (Šárka Tekielová) není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace z důvodu překročení 

alokace. 
 

Hlasování:  13 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0181 - Výrobna a přípravna 

NAPROTI (Družstvo NAPROTI) není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace z důvodu 
překročení alokace. 

  pozn. Střet zájmu nahlásila O. Rosenbergerová, zástupce Asociace TRIGON 
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Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0171 - TOP HM (TOP HM 

s.r.o.) není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace z důvodu překročení alokace. 
 

Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0177 - Nový sociální podnik 

Mírová (aYpRT s.r.o.) není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace z důvodu překročení 
alokace. 

 

Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0164 - Sociální podnik - 
Jana Palle s.r.o. v Opavě (Jana Palle s.r.o.) není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace z 

důvodu překročení alokace. 
 

Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0155 - Sociální podnik - 
kavárna Polocaffe s.r.o. v Ostravě-Porubě (Polocaffe s.r.o.) není v souladu se Strategií ITI ostravské 
aglomerace z důvodu překročení alokace. 

 

Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0163 - Sociální podnik - 

prádelna Dobrý domov s.r.o. (Dobrý domov s.r.o.)  není v souladu se Strategií ITI ostravské 
aglomerace z důvodu překročení alokace. 
 

Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0168 - Novostavba 
skladovací haly Granum (Granum s.r.o.) není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace z 

důvodu překročení alokace. 
 

Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0165 - Sociální podnik – 
UMYJEM TO s.r.o. v Těrlicku (UMYJEM TO s.r.o.)  není v souladu se Strategií ITI ostravské 
aglomerace z důvodu překročení alokace. 

 

Hlasování:  13 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr  ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0179 - ROZŠÍŘENÍ 

ČINNOSTÍ CHARITY HRABYNĚ (Charita Hrabyně) není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace 
z důvodu překročení alokace. 

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

 

Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0157 - Vybudování zázemí 

pro sociální podnikání a rozšíření služeb (Jaroslava Lukšová)  není v souladu se Strategií ITI ostravské 
aglomerace z důvodu překročení alokace. 

 

Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0158 - Rozšíření chráněné 
dílny BONA-PENTO (BONA-PENTO, spol. s r. o.) není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace 

z důvodu překročení alokace. 
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Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr ITIOVA/1.2.3/8/IROP/63/0172 - Vybudování 

sociálního podniku na výrobu modulárního levitujícího pera a exkluzivních psacích potřeb a doplňků 
(Infinity innovative s.r.o.) není v souladu se Strategií ITI ostravské aglomerace z důvodu překročení 

alokace. 

 

 

Bod 3 – Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 9 

Výstavba drážní infrastruktury       

 
J. Hudec prezentoval informace k výzvě č. 9 Výstavba drážní infrastruktury, základní informace ke 

dvěma předloženým projektovým záměrům a návrh poradní skupiny k souhrnu projektových záměrů.
   
P. Baránek se dotázal na údaj uvedený v prezentaci, kde se uvádí zvýšení cestujících MHD v elektrické 

trakci o 1,46 mil osob/rok. Dotázal se na aktuální čísla uživatelů tramvají v MHD. 

J. Hudec uvedl, že se jedná o výsledkový indikátor celé Strategie ITI, tedy toho, čeho se chce 

dosáhnout v rámci celé alokace určené na výstavbu a modernizaci elektrické trakce s tím, že se 

vychází z údajů z předpokladu výstavby nové tramvajové trati. T. Macura doplnil, že ostravská MHD 

ročně přepraví 88 mil. osob, z toho 44 mil. osob je přepraveno tramvajemi (údaj z Výroční zprávy 

2016).  

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

zdržení se hlasování.                                               

Střet zájmu nahlásily ke konkrétním projektům D. Halátek, T. Macura. 

 

Usnesení č. 35/6: 
Hlasování:  14 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že soubor projektových záměrů  

1. ITIOVA/3.1.2/9/0PD/20/0184 - Prodloužení trolejové tratě ul. Hlavní, Opava – Kylešovice 

(Městský dopravní podnik Opava, a.s.) 
2. ITIOVA/3.1.2/9/0PD/20/0185 - Rekonstrukce tramvajové trati včetně výstavby nových 

tramvajových mostů na ul. Výškovická, Ostrava (Dopravní podnik Ostrava a.s.) 

přispívá k naplnění integrované strategie.  
 

Hlasování k jednotlivým projektovým záměrům s vyznačením střetu zájmu: 

 

Hlasování:  13 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/3.1.2/9/0PD/20/0184 - Prodloužení trolejové 

tratě ul. Hlavní, Opava – Kylešovice (Městský dopravní podnik Opava, a.s.)  se Strategií ITI ostravské 
aglomerace dle předloženého projektového záměru  

pozn. Střet zájmu nahlásil  D. Halátek, statutární město Opava 

 

Hlasování:  13 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/3.1.2/9/0PD/20/0185 - Rekonstrukce 
tramvajové trati včetně výstavby nových tramvajových mostů na ul. Výškovická, Ostrava  (Dopravní 
podnik Ostrava a.s.) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru  
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pozn. Střet zájmu nahlásil  T. Macura, statutární město Ostrava 

Bod 4 – Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 3 

Vybrané úseky silnic II. a III. tříd      

 

J.Hudec prezentoval  informace k výzvě č. 3 Rekonstrukce, modernizace vybraných úseků silnic II. a 

III. třídy, základní informace k předloženým projektovým záměrům a návrhu poradní skupiny k 

souhrnu projektových záměrů a návrh manažera ITI s ohledem na požadavky integrovanosti.  

Upozornil na to, že všechny navržené projekty vč. již dříve schválených projektů, které by dle návrhu 

PS měli být schváleny a chystané záměry, by překročily alokaci pro danou oblast (748 mil. Kč).  Dále 

upozornil, že již dnes je známé pozbytí platnosti vyjádření souladu ŘV ITI ke schválenému 

projektovému záměru „Silnice II/468 Třinec – ul. Nádražní a Těšínská k MUK I/11, vč. zárubních zdí“ 

z důvodu úprav projektu ve vazbě na změnu metodiky pro žadatele vydané v letošním roce ŘO IROP. 

Záměr bude znovu předložen Řídícímu výboru ITI ke schválení a není tedy započítán do současného 

stavu  alokace. Zároveň ujistil, že tato skutečnost nijak neovlivňuje samotnou realizaci rekonstrukce 

silnice. D. Štvrtňová zároveň potvrdila informace z MSK, že příprava tohoto projektu dále pokračuje, 

projektový záměr bude znovu předložen, na zmiňovanou rekonstrukci jsou alokovány vlastní 

prostředky MSK, dojde pouze ke zpoždění příjmu dotace. 

J.Hudec navrhl vrátit projektový záměr „Rekonstrukce MÚK Bazaly – II. etapa“ k přepracování 

s vědomím toho, že se předpokládá, že i vrácený projekt bude znovu předložen a zároveň již 

schválené projektové záměry budou nárokovat nižší náklady po soutěži.       

 

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

zdržení se hlasování.                                               

Střet zájmu ke všem projektům nahlásil L. Curylo. 

 

Usnesení č. 36/6: 
Hlasování:  13 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že soubor projektových záměrů  
1. ITIOVA/2.2.2/3/IROP/42/0186 - Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů 

ev.č. 4787 - 3.3 a 4787 - 4.3 (Moravskoslezský kraj)  

2. ITIOVA/2.2.2/3/IROP/42/0187 - Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín (Moravskoslezský 
kraj) 

3. ITIOVA/2.2.2/3/IROP/42/0189 - Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov – Návsí 
(Moravskoslezský kraj) 

přispívá k naplnění integrované strategie.  

pozn. Střet zájmu nahlásil  L. Curylo, Moravskoslezský kraj  

 

 

Hlasování k jednotlivým projektovým záměrům s vyznačením střetu zájmu: 

 

Hlasování:  13 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/2.2.2/3/IROP/42/0186 - Silnice III/4787 

Ostrava ul. Výškovická - rekonstrukce mostů ev.č. 4787 - 3.3 a 4787 - 4.3 (Moravskoslezský kraj)  
se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru  

pozn. Střet zájmu nahlásil  L. Curylo, Moravskoslezský kraj  
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Hlasování:  13 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/2.2.2/3/IROP/42/0187 - Rekonstrukce silnice 

II/468 Český Těšín (Moravskoslezský kraj) se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 
projektového záměru 

pozn. Střet zájmu nahlásil  L. Curylo, Moravskoslezský kraj  

Hlasování:  13 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

ŘV ITI konstatuje soulad projektového záměru ITIOVA/2.2.2/3/IROP/42/0189 - Rekonstrukce a 
modernizace silnice II/474 Jablunkov – Návsí (Moravskoslezský kraj) 

se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru  
pozn. Střet zájmu nahlásil  L. Curylo, Moravskoslezský kraj  

 

Usnesení č. 37/6: 
Hlasování:  13 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se  

Řídicí výbor vrací projektový záměr Rekonstrukce MÚK Bazaly – II. etapa předkladateli k 

dopracování a k znovu předložení do poradní skupiny Přívětivější region a následně na Řídící výbor 

ITI ostravské aglomerace 

pozn. Střet zájmu nahlásil  L. Curylo, Moravskoslezský kraj  

 

 

Bod 5 – Aktuální informace z Regionální stálé konference MSK  

 

D. Štvrtňová prezentovala informace k činnosti RSK, plán rozvoje RSK a aktivnosti a úspěšnosti MSK 

ve vyhlášených výzvách, vč. srovnání krajů. 

 

 
Bod 6 - Organizační a různé  
   
V rámci bodu nebylo navrženo téma k diskuzi. 

 

 

T. Macura informoval, že další jednání Řídícího výboru ITI je plánováno na přelom září/říjen 2017, 

kdy budou řešeny projektové záměry předložené do výzvy pro silnice II. a III. třídy (IROP)  

a dlouhodobá mezisektorová spolupráce (OPVVV). 

T. Macura poděkoval všem přítomným za účast na jednání.   
 

 

 

 

 

 

 

 




