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42. jednání Řídicího výboru Integrované teritoriální investice (ŘV ITI) pro 
ostravskou aglomeraci  
 

Datum jednání:  16. září 2021, 14:00 
Místo jednání:   Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava 
 
Program:  
1. Aktuální informace o ITI  
2. Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzev Nositele ITI č. 48 Kulturní 

infrastruktura II. 
3. Příprava strategie 21+ (koncepční část strategie, příprava akčního plánu) 
4. Organizační a různé 

 

Přítomní členové ŘV ITI: 13 členů ze 14 (93% účast)                                                 ŘV je usnášeníschopný 

             
T. Macura přivítal účastníky na 42. jednání Řídicího výboru ITI, konstatoval, že Řídicí výbor je 

usnášeníschopný. Informoval, že poslední prezenční jednání proběhlo 13. srpna 2020, od té doby 

bylo realizováno 7 korespondenčních jednání a poděkoval členům ŘV za hlasování. Nakonec 

představil návrh programu jednání.  

T. Macura požádal členy ŘV o schválení programu s drobnou úpravou, nejprve se budou projednávat 

body, které se potřebují schválit, tzn. bod č. 1, 2 a 4. Jako poslední bod navrhl bod č. 3. 

 
Řídicí výbor ITI schválil program jednání 42. Řídicího výboru ITI. 
 

T. Macura informoval přítomné, že v rámci jednání je pořizován audio záznam pro účely zápisu 
z jednání a pro účely technické pomoci fotografie, které se nezveřejňují. Předal slovo Jiřímu 
Svobodníkovi k představení prvního bodu. 

 
Bod 1 - Aktuální informace o ITI    
 

J. Svobodník prezentoval aktuální stav plnění Strategie ITI ostravské aglomerace 2014-2020 se 
vstupem P. Sojkové ze Zprostředkujícího subjektu ITI.  
 
Bod 2 - Projednání předložených projektových záměrů v rámci výzvy č. 48 
Kulturní infrastruktura II. 
 

D. Mocek představil výzvu č. 48 zaměřenou na revitalizaci a zatraktivnění památek, doporučení 
poradní skupiny a okomentoval tabulky předložených projektových záměrů a indikátory.  
 

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

zdržení se hlasování.                                                                           

 

Hlasování: 12 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 373/42: 

Řídicí výbor konstatuje, že soubor projektových záměrů, který obsahuje 5 projektových záměrů  

1. Revitalizace objektu "Budovy zásobníků" (Velín koksovny)“ ITIOVA/2.2.1/48/IROP/48/0750, 

2. „Revitalizace objektu Vysoké pece č. 1“ ITIOVA/2.2.1 /48/IROP/48/0751, 
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3. „Green Heritage - inovativní ochrana a využití NKP výklopník a mlýnice uhlí“ 

ITIOVA/2.2.1/48/IROP/48/0752, 

4. „Restaurování interiéru a zpřístupnění dalších prostor konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie 

v Opavě“ ITIOVA/2.2.1/48/IROP/48/0753, 

5. „Revitalizace dřevěného kostela Nanebevstoupení Páně v Dolních Marklovicích“ ITIOVA/2.2.1 

/48/IROP/48/0754, 

přispívá k naplnění integrované strategie a zároveň ŘV ITI konstatuje soulad těchto projektových 
záměrů se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předložených projektových záměrů po úpravách 
předkladatelů dle podmínek poradní skupiny Atraktivnější a kulturnější region. 
 

střet zájmů nahlásil Ing. Světlík   

Bod 3 - Příprava strategie 21+ 
 
J. Hudec a J. Svobodník prezentovali aktuální stav přípravy Strategie ITI ostravské metropolitní 
oblasti 2021-2027. 
 
J. Míček vznesl dotaz, kdy začnou být projekty závazné, a co se stane, když se nepodaří je zrealizovat. 

J. Hudec vysvětlil, že jsou do vysoké míry závazné. V. Palička dodal, že plánujeme s časovou rezervou 

– kdyby strategický projekt vypadl a ITI ho nebude moci nahradit, pak ITI OMO přijde o ty dané 

peníze a nenaplní se indikátory.  

 
Bod 4 - Organizační a různé      
Prezentováno před bodem 3 
 
D. Vdolečková informovala o návrhu nového obsazení poradních skupin RSK /ITI. 

J. Lata oznámil, že v PS Podnikavější a inovativnější region dojde pravděpodobně ke změně na pozici 

Doc. Jandačky, který se stal děkanem, a je pravděpodobné, že bude natolik vytížený, že nebude moci 

participovat v poradní skupině. Návrh osoby za Ostravskou univerzitu zašlou dodatečně. Následně 

bude provedena a schválena další změna složení PS. 

 

Hlasování: 12 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 373/42: 

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

materiálu. 

 
T. Macura informoval, že další řádné jednání Řídicího výboru ITI je plánováno na podzim 2021, kde 

se budou projednávat případné předložené žádosti do poslední výzvy Sociální podnikání II. a dále 

Strategie ITI pro nové období vč. Akčního plánu.   

 

Závěr  

T. Macura poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání. 

Přílohy zápisu: 
Prezenční listina 
Předložené materiály k bodům 
Prezentace  
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Prezenční listina: 

 Příjmení a jméno Organizace 

1 KRIST JIŘÍ MAS Opavsko 

2 LATA JAN Ostravská univerzita 

3 MACURA TOMÁŠ Statutární město Ostrava 

4 MÍČEK JAKUB Statutární město Frýdek-Místek 

5 NAVRÁTIL TOMÁŠ Statutární město Opava 

6 NIEMIEC BOHUSLAV Statutární město Havířov 

7 PALKOVSKÁ VĚRA Statutární město Třinec 

8 PODMOL JAN  Slezská univerzita v Opavě 

9 RADVAN MARTIN Moravskoslezský kraj 

10 RAFAJ JAN Svaz průmyslu a dopravy ČR  

11 ROSENBERGEROVÁ OLGA Asociace Trigon 

12 SVĚTLÍK JAN Vítkovice Cylinders a.s. 

13 ŠRÁMKOVÁ MARTINA Statutární město Karviná 

14 VEDROVÁ DANIELA VŠB-TUO 

15 PALIČKA VÁCLAV Koordinátor poradních skupin 

16 SOJKOVÁ PETRA 
Magistrát města Ostravy 
Zprostředkující subjekt ITI 

17 HUDEC JIŘÍ 
Magistrát města Ostravy 
Nositel ITI 

18 MOCEK DANIEL 
Magistrát města Ostravy 
Nositel ITI 

19 SVOBODNÍK JIŘÍ 
Magistrát města Ostravy 
Nositel ITI 
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 Příjmení a jméno Organizace 

20 VDOLEČKOVÁ DAGMAR 
Magistrát města Ostravy 
Nositel ITI 

  


