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43. jednání Řídicího výboru Integrované teritoriální investice (ŘV ITI) 
pro ostravskou aglomeraci 2014-2020 – korespondenční 
 

Datum jednání:  3.  –  10. listopadu 2021 

Program:   

1. Předložené projektové záměry do výzvy Nositele ITI č. 46 Sociální podnikání II 
1.1. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Sociální podnikání II 

ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0760 „Sociální podnik - Kardioplicní rehabilitace s.r.o.“, 
předkladatel: Kardioplicní rehabilitace s.r.o. 

1.2. Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI – Sociální podnikání II 
ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0761 „Sociální podnikání WeKool s.r.o.“, předkladatel: WeKool 
s.r.o. 

2. Změny ve vyjádření 
2.1. Udělení dodatečného souladu projektovému záměru předloženému do výzvy Nositele ITI – 

Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0675 „Modernizace školních 
dílen 2 - učebny automatizace, elektro a IT“, předkladatel: Střední odborná škola Třineckých 
železáren 

2.2. Udělení dodatečného souladu projektovému záměru předloženému do výzvy Nositele ITI – 
Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0683 „Chemická laboratoř ve SŠ 
hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.“, předkladatel: Střední škola 
hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o. 

2.3. Udělení dodatečného souladu projektovému záměru předloženému do výzvy Nositele ITI – 
Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0689 „Modernizace odborných 
učeben“, předkladatel: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. 

2.4. Udělení dodatečného souladu projektovému záměru předloženému do výzvy Nositele ITI – 
Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0691 „Nákup vybavení pro 
posílení odborných kompetencí technických a řemeslných oborů.“, předkladatel: Střední 
škola, Bohumín, příspěvková organizace 

2.5. Udělení dodatečného souladu projektovému záměru předloženému do výzvy Nositele ITI – 
Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0692 „Moderní odborné učebny 
na OA a SOŠ logistická, Opava“, předkladatel: Obchodní akademie a Střední odborná škola 
logistická, Opava, příspěvková organizace 

2.6. Udělení dodatečného souladu projektovému záměru předloženému do výzvy Nositele ITI – 
Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0694 „Elektrotechnická 
laboratoř na Střední odborné škole Frýdek-Místek“, předkladatel: Střední odborná škola, 
Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

2.7. Udělení dodatečného souladu projektovému záměru předloženému do výzvy Nositele ITI – 
Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0697 „Výstavba svářečské školy 
včetně sociálního zázemí a dovybavení o nové pracoviště s moderními svářečskými 
trenažéry“, předkladatel: VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA  

2.8. Udělení dodatečného souladu projektovému záměru předloženému do výzvy Nositele ITI – 
Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0699 „Zkvalitnění výuky na 
AHOL-SŠGTL“, předkladatel: AHOL-Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství 

2.9. Udělení dodatečného souladu projektovému záměru předloženému do výzvy Nositele ITI – 
Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0700 „Zkvalitnění výukového 
prostředí žáků AGEL Střední zdravotnické školy a VOŠ“, předkladatel: AGEL Střední 
zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s. r. o.  

2.10. Udělení dodatečného souladu projektovému záměru předloženému do výzvy Nositele ITI – 
Střední a vyšší odborné školy III ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0702 „Rozvoj odborného 
vzdělávání - Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.“, předkladatel: Střední 
odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. 
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3. Organizační záležitosti 
3.1. Schválení personálního obsazení poradních skupin RSK/ITI  
 

Dne 3. 11. 2021 byli členové Řídicího výboru ITI (dále jen ŘV ITI) emailem osloveni se žádostí 

o projednání a následné korespondenční hlasování k zaslaným materiálům. Ke korespondenčnímu 

hlasování bylo přistoupeno po dohodě s předsedou řídicího výboru z důvodu zhoršující se situace 

celosvětové pandemie SARS CoV-2. Jednalo se o poklady k materiálům:  

- projednání přijatých projektových záměrů (dále jen PZ) do výzvy Nositele ITI č. 46 Sociální 

podnikání II,  

- změny vyjádření ŘV ITI v důsledku možnosti navýšení alokace výzvy Nositele ITI č. 45 Střední 

a vyšší odborné vzdělávání III,  

- změnu ve složení poradních skupiny RSK/ITI.  

Hlasování probíhalo ve dnech 3. 11. – 10. 11. 2021 včetně, a to pouze korespondenční formou. 

 

Postup pro hlasování dle platného Jednacího řádu ŘV ITI 

V případě korespondenčního hlasování hlasují pouze členové ŘV ITI, z hlasování jsou vyloučeni 

náhradníci. Členové mají na hlasování minimálně 5 pracovních dnů ode dne odeslání návrhu, 

tj. do 10. 11. 2021. Pokud se nevyjádří, má se za to, že se hlasování neúčastní. K přijetí usnesení 

korespondenčním hlasováním je nutná prostá většina všech členů ŘV ITI s hlasovacím právem. 

Nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení korespondenčního hlasování bude všem členům ŘV ITI 

elektronickou cestou zaslán celkový výsledek hlasování. 

Pokud usoudíte, že u některého z bodu jste ve střetu zájmu (jste zástupce organizace/zřizovatele, která 

do výzvy předložila projektový záměr), prosíme o zaškrtnutí pole “zdržel/a“. V jiném případě Vás 

prosíme o zaškrtnutí jednoho ze zbylých polí „pro“ či „proti“. Je nutné hlasování ke každému 

jednotlivému bodu zvlášť. K jednotlivým hlasováním je možno připojit i vlastní komentář. 

 

Hlasování se zúčastnilo 11 ze 14 členů (účast 79 %), usnesení byla přijata.  

 

Bod 1 – Předložené projektové záměry do výzvy Nositele ITI č. 46 Sociální 
podnikání II 
 

Dne 16. 9. 2021 byl ukončen příjem PZ pro jednání Poradní skupiny Vzdělanější a zaměstnanější region 

do průběžné výzvy Nositele ITI č. 46 zaměřené na podporu sociálního podnikání. Poradní skupina 

v rámci řádného jednání, které se uskutečnilo dne 13. 10. 2021 vydala doporučení pro ŘV ITI.  

 

Alokace výzvy č. 46 byla stanovena na základě rozdílu přidělených finančních prostředků z operačního 

programu IROP ze specifického cíle 2.2 a vyčerpaných prostředků na realizovaných projektech v rámci 

výzvy č. 8.  

Výzva č. 46 byla výzvou průběžnou a byly stanoveny tři průběžné termíny na předkládání PZ, 

s konečným termínem 16. 9. 2021. 

V rámci výzvy č. 46 by měl konečný soubor PZ doporučený ŘV ITI k souladu obsahovat minimálně 

6 projektových záměrů v minimální výši 22 osob (z toho indikátor 1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti 

v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny ve výši 11 osob). 

 

https://itiostravsko.cz/vyzva-c-45-na-predkladani-projektovych-zameru-stredni-a-vyssi-odborne-skoly-iii/
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Na podporu naplnění výše uvedených podmínek výzvy č. 46 Nositele ITI byla přijata podmínka 

maximální dotace na vznik jednoho pracovního místa ve výši:  

– pracovní místo obsazeno osobou z cílové skupiny: 1,1 mil. Kč;  

– pracovní místo obsazeno osobou mimo cílovou skupinu ve výši 550 tisíc. Kč.  

 

 Nejzazší datum ukončení realizace projektu je stanoveno na 30. 6. 2023. 

 
Alokace pro poslední příjem PZ byla 1 535 074,20 Kč z EU.  

Alokace je stanovena rozdílem mezi alokací výzvy 12,84 mil. Kč a sumou požadavků souboru 

projektových žádostí doporučených Řídícím výborem ITI, dne 15. 3. a 13. 5. 2021, v rámci příjmu 

prvního a druhého termínu. 

 

Výzva podporuje vznik nových nebo rozšíření (rozvoj stávajících) sociálních podniků. 

 

Žadatelé, kterým bude doporučen PZ k udělení souladu a Řídící výbor ITI jej schválí, budou mít 

40 kalendářních dní na předložení plné žádosti dle pravidel výzvy zprostředkujícího subjektu č. 22.    

 

K poslednímu, závěrečnému, termínu, 16. 9. 2021, byly předloženy dva projektové záměry. Na řádném 

setkání členů PS Vzdělanější a zaměstnanější region dne 13. 10. 2021 byly představeny předložené PZ 

a prezentovány závěry manažera ITI. Výstupem jednání je návrh usnesení pro Řídící výbor ITI. Vzhledem 

k disponibilní alokaci výzvy č. 46 a efektivnímu využití volné alokace byl doporučen jeden projektový 

záměr, který při srovnatelných podmínkách naplní lépe indikátor Zvýšení zaměstnanosti 

v podporovaných podnicích se zaměřením na znevýhodněné skupiny, s podporou vzniku nového 

podniku. 

 
Bod 1.1 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Sociální podnikání II ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0740 „Sociální podnik - 
Kardioplicní rehabilitace s.r.o.“, předkladatel: Kardioplicní rehabilitace s.r.o. 
 

Důvodová zpráva: 

V rámci tohoto předloženého PZ chce předkladatel realizovat drobné stavební úpravy a pořídit 

vybavení provozovny fyzioterapie. Dále chce koupit osobní automobil pro provozování služby 

fyzioterapeuta v místě bydliště klienta.  

Umístění je v Ostravě – Porubě.  

Vytvoření 3 (2,4 FTE) nových pracovních míst z toho 2 (1,4 FTE) bude obsazeno osobami z cílových 

skupin - pomocný pracovník fyzioterapie, administrativní pracovník. 

Nejedná se o nový podnik (15. 6. 2017).  

 

Předložený PZ, posouzení PS ITI pro ŘV ITI je přílohou č. 1 předloženého materiálu.   

 

Návrh PS ITI: 

Členové PS se shodli, že oba projektové záměry mají pro území ITI srovnatelný přínos i rizika realizace 

a udržitelnosti. S ohledem na tuto skutečnost je navrženo dát přednost tomu projektovému záměru, 

který při srovnatelných způsobilých nákladech deklaruje vyšší zaměstnání pracovníků z cílových skupin 

a naplňuje i indikátor nových podniků. Výpočet je součástí přílohy č. 3 materiálu. 

https://itiostravsko.cz/22-vyzva-k-predkladani-zadosti-o-podporu-socialni-podnikani-ii/
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Hlasování: 10 pro    -    1 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 375/43:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Sociální podnik - Kardioplicní rehabilitace s.r.o.“, 

ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0760 nepřispívá k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace v rámci 

výzvy č. 46 Sociální podnikání II a konstatuje nesoulad se Strategií ITI ostravské aglomerace z důvodu 

překročení alokace výzvy č. 46.  

 

Bod 1.2 - Projednání předloženého projektového záměru do výzvy Nositele ITI 
– Sociální podnikání II ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0761 „Sociální podnikání 
WeKool s.r.o.“, předkladatel: WeKool s.r.o. 
 

Důvodová zpráva: 

Nová firma WeKool s.r.o. chce vyrábět upomínkové a marketingové předměty z odpadního materiálu 

(guma, sklo, dřevo). Umístění nakupované výrobní technologie bude v budově (jedno patro) vlastněné 

společníkem firmy. Noví zaměstnanci z cílové skupiny (3 FTE) budou obsluhovat nakoupené 

technologie. Součástí projektu je i stavební úprava prostor pro bezbariérový přístup. Byl proveden 

průzkum zájmu mezi společnostmi, se kterými spolupracují v rámci dalších aktivit společníků firmy.  

Jedná se o nový podnik (26. 1. 2021).  

 

Předložený PZ, posouzení PS ITI pro ŘV ITI je přílohou č. 2 předloženého materiálu.   

 

Návrh PS ITI:  

Členové PS se shodli, že oba projektové záměry mají pro území ITI srovnatelný přínos i rizika realizace 

a udržitelnosti. S ohledem na tuto skutečnost je navrženo dát přednost tomu projektovému záměru, 

který při srovnatelných způsobilých nákladech deklaruje vyšší zaměstnání pracovníků z cílových skupin 

a naplňuje i indikátor nových podniků. Výpočet – tabulka, je součástí přílohy č. 3 materiálu. 

 

Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 376/43:  

Řídicí výbor ITI konstatuje, že projektový záměr „Sociální podnikání – WeKool s.r.o.“, 

ITIOVA/1.2.3/46/IROP/63/0761 přispívá k naplnění Strategie ITI ostravské aglomerace v rámci výzvy 

č. 46 Sociální podnikání II a konstatuje soulad se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého 

projektového záměru.   

 
Bod 2 – Změny Vyjádření Řídicího výboru ITI ostravské aglomerace 
 
V rámci korespondenčního jednání ŘV ITI, které proběhlo ve dnech 8. 3. – 15. 3. 2021 bylo v rámci 

tehdy schválené alokace výzvy Nositele ITI č. 45 Střední a vyšší odborné školy III podpořeno (vydán 

soulad) 16 PZ, žádost do systému ISKP14+ následně podalo 15 PZ. 10 PZ dostalo Vyjádření Řídicího 

výboru ITI o nesouladu (z důvodu překročení finanční alokace), jinak byly PZ vyhodnoceny jako 

podpořitelné. V rámci hodnocení předložených žádostí o dotaci ve výzvě Zprostředkujícího subjektu ITI 

na zájmové vzdělávání byly některé žádosti vyhodnoceny jako nezpůsobilé k podpoře. Z časových 

důvodů a pravidel ŘO IROP nelze na „uvolněné“ prostředky vyhlásit novou výzvu Nositele ITI. 

Se souhlasem ŘO IROP a rady města bylo možné navýšit výzvu Nositele ITI č. 45 a ZS ITI č. 21 a tím 
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podpořit (udělit) Vyjádření ŘV ITI o souladu těm PZ, které byly vyhodnoceny ve výzvě Nositele ITI č. 45 

s tím, že na ně není volná alokace. Z tohoto důvodu je předloženo 10 PZ ke změně Vyjádření ŘV ITI.  

 

Bod 2.1 - Udělení dodatečného souladu projektovému záměru předloženému 
do výzvy Nositele ITI Střední a vyšší odborné školy III 
ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0675 „Modernizace školních dílen 2 - učebny 
automatizace, elektro a IT“, předkladatel: Střední odborná škola Třineckých 
železáren 
 

Závěr manažera ITI:  

Z důvodu uvolnění alokace stanovené ve výzvě nositele ITI č. 44 Zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání III a navýšení alokace výzvy nositele ITI č. 45 Střední a vyšší odborné školy III pro zajištění 

efektivního plnění Strategie ITI, jejího finančního plánu a indikátorů, je navržen žadatel Střední odborná 

škola Třineckých železáren na udělení dodatečného souladu. 

 
Předložený PZ, upravené posouzení pro ŘV ITI je přílohou č. 4 předloženého materiálu.   

 
Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 377/43 

Řídicí výbor ITI konstatuje soulad projektového záměru „Modernizace školních dílen 2 – učebny 

automatizace, elektro a IT“, ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0675 se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru. 

 

Bod 2.2 - Udělení dodatečného souladu projektovému záměru předloženému 
do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné školy III 
ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0683 „Chemická laboratoř ve SŠ hotelnictví, 
gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.“, předkladatel: Střední škola 
hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o. 
 
Závěr manažera ITI:  

Z důvodu uvolnění alokace stanovené ve výzvě nositele ITI č. 44 Zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání III a navýšení alokace výzvy nositele ITI č. 45 Střední a vyšší odborné školy III pro zajištění 

efektivního plnění Strategie ITI, jejího finančního plánu a indikátorů, je navržen žadatel Střední škola 

hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o. na udělení dodatečného souladu. 

 
Předložený PZ, upravené posouzení pro ŘV ITI je přílohou č. 5 předloženého materiálu.   

 
Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 378/43 

Řídicí výbor ITI konstatuje soulad projektového záměru „Chemická laboratoř ve SŠ hotelnictví 

gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice s.r.o.“, ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0683 se Strategií ITI 

ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru. 
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Bod 2.3 - Udělení dodatečného souladu projektovému záměru předloženému 
do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné školy III 
ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0689 „Modernizace odborných učeben“, 
předkladatel: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. 
 
Závěr manažera ITI:  

Z důvodu uvolnění alokace stanovené ve výzvě nositele ITI č. 44 Zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání III a navýšení alokace výzvy nositele ITI č. 45 Střední a vyšší odborné školy III pro zajištění 

efektivního plnění Strategie ITI, jejího finančního plánu a indikátorů, je navržen žadatel Vyšší odborná 

škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s.  na udělení dodatečného souladu. 

 
Předložený PZ, upravené posouzení pro ŘV ITI je přílohou č. 6 předloženého materiálu.   

 
Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 379/43 

Řídicí výbor ITI konstatuje soulad projektového záměru „Modernizace odborných učeben“, 

ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0689 se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového 

záměru. 

 

Bod – 2.4 Udělení dodatečného souladu projektovému záměru předloženému 
do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné školy III 
ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0691 „Nákup vybavení pro posílení odborných 
kompetencí technických a řemeslných oborů.“, předkladatel: Střední škola, 
Bohumín, příspěvková organizace 

 
Závěr manažera ITI:  

Z důvodu uvolnění alokace stanovené ve výzvě nositele ITI č. 44 Zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání III a navýšení alokace výzvy nositele ITI č. 45 Střední a vyšší odborné školy III pro zajištění 

efektivního plnění Strategie ITI, jejího finančního plánu a indikátorů, je navržen žadatel Střední škola, 

Bohumín, příspěvková organizace na udělení dodatečného souladu. 

 
Předložený PZ, upravené posouzení pro ŘV ITI je přílohou č. 7 předloženého materiálu.   

 
Hlasování: 10 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 380/43 

Řídicí výbor ITI konstatuje soulad projektového záměru „Nákup vybavení pro posílení odborných 

kompetencí technických a řemeslných oborů“, ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0691 se Strategií ITI 

ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru. 

 

 
 
 
 
 



 

Zápis 
  

 

Bod 2.5 – Udělení dodatečného souladu projektovému záměru předloženému 
do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné školy III 
ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0692 „Moderní odborné učebny na OA a SOŠ 
logistická, Opava“, předkladatel: Obchodní akademie a Střední odborná škola 
logistická, Opava, příspěvková organizace 

 
Závěr manažera ITI:  

Z důvodu uvolnění alokace stanovené ve výzvě nositele ITI č. 44 Zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání III a navýšení alokace výzvy nositele ITI č. 45 Střední a vyšší odborné školy III pro zajištění 

efektivního plnění Strategie ITI, jejího finančního plánu a indikátorů, je navržen žadatel Obchodní 

akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace na udělení dodatečného 

souladu. 

 
Předložený PZ, upravené posouzení pro ŘV ITI je přílohou č. 8 předloženého materiálu.   

 
Hlasování: 10 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 381/43 

Řídicí výbor ITI konstatuje soulad projektového záměru „Moderní odborné učebny na OA a SOŠ 

logistická, Opava“, ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0692 se Strategií ITI ostravské aglomerace dle 

předloženého projektového záměru. 

 
Bod 2.6 – Udělení dodatečného souladu projektovému záměru předloženému 
do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné školy III 
ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0694 „Elektrotechnická laboratoř na Střední 
odborné škole Frýdek-Místek“, předkladatel: Střední odborná škola, Frýdek-
Místek, příspěvková organizace 
 
Závěr manažera ITI:  

Z důvodu uvolnění alokace stanovené ve výzvě nositele ITI č. 44 Zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání III a navýšení alokace výzvy nositele ITI č. 45 Střední a vyšší odborné školy III pro zajištění 

efektivního plnění Strategie ITI, jejího finančního plánu a indikátorů, je navržen žadatel Střední odborná 

škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace na udělení dodatečného souladu. 

 
Předložený PZ, upravené posouzení pro ŘV ITI je přílohou č. 9 předloženého materiálu.   

 
Hlasování: 10 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 382/43 

Řídicí výbor ITI konstatuje soulad projektového záměru „Elektrotechnická laboratoř na Střední 

odborné škole Frýdek-Místek“, ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0694 se Strategií ITI ostravské aglomerace 

dle předloženého projektového záměru. 

 

 
 



 

Zápis 
  

 

Bod 2.7 – Udělení dodatečného souladu projektovému záměru předloženému 
do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné školy III 
ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0697 „Výstavba svářečské školy včetně sociálního 
zázemí a dovybavení o nové pracoviště s moderními svářečskými trenažéry“, 
předkladatel: VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 
 
Závěr manažera ITI:  

Z důvodu uvolnění alokace stanovené ve výzvě nositele ITI č. 44 Zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání III a navýšení alokace výzvy nositele ITI č. 45 Střední a vyšší odborné školy III pro zajištění 

efektivního plnění Strategie ITI, jejího finančního plánu a indikátorů, je navržen VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ 

PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, příspěvková organizace na udělení dodatečného souladu. 

 
Předložený PZ, upravené posouzení pro ŘV ITI je přílohou č. 10 předloženého materiálu.   

 
Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 383/43 

Řídicí výbor ITI konstatuje soulad projektového záměru „Výstavba svářečské školy včetně sociálního 

zázemí a dovybavení o nové pracoviště s moderními svářečskými trenažéry“, 

ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0697 se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového 

záměru. 

 
Bod 2.8 – Udělení dodatečného souladu projektovému záměru předloženému 
do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné školy III 
ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0699 „Zkvalitnění výuky na AHOL-SŠGTL“, 
předkladatel: AHOL-Střední škola gastronomie, turismu a lázeňství 
 
Závěr manažera ITI:  

Z důvodu uvolnění alokace stanovené ve výzvě nositele ITI č. 44 Zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání III a navýšení alokace výzvy nositele ITI č. 45 Střední a vyšší odborné školy III pro zajištění 

efektivního plnění Strategie ITI, jejího finančního plánu a indikátorů, je navržen AHOL-Střední škola 

gastronomie, turismu a lázeňství na udělení dodatečného souladu. 

 
Předložený PZ, upravené posouzení pro ŘV ITI je přílohou č. 11 předloženého materiálu.   

 
Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 384/43 

Řídicí výbor ITI konstatuje soulad projektového záměru „Zkvalitnění výuky na AHOL-SŠGTL“, 

ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0699 se Strategií ITI ostravské aglomerace dle předloženého projektového 

záměru. 

 

 
 
 
 



 

Zápis 
  

 

Bod 2.9 – Udělení dodatečného souladu projektovému záměru předloženému 
do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné školy III 
ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0700 „Zkvalitnění výukového prostředí žáků AGEL 
Střední zdravotnické školy a VOŠ“, předkladatel: AGEL Střední zdravotnická 
škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s. r. o.  
 
Závěr manažera ITI:  

Z důvodu uvolnění alokace stanovené ve výzvě nositele ITI č. 44 Zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání III a navýšení alokace výzvy nositele ITI č. 45 Střední a vyšší odborné školy III pro zajištění 

efektivního plnění Strategie ITI, jejího finančního plánu a indikátorů, je navržen AGEL Střední 

zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s. r. o.  na udělení dodatečného souladu. 

 
Předložený PZ, upravené posouzení pro ŘV ITI je přílohou č. 12 předloženého materiálu.   

 
Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 385/43 

Řídicí výbor ITI konstatuje soulad projektového záměru „Zkvalitnění výukového prostředí žáků AGEL 

Střední zdravotnické školy a VOŠ““, ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0700 se Strategií ITI ostravské 

aglomerace dle předloženého projektového záměru. 

 
Bod 2.10 – Udělení dodatečného souladu projektovému záměru předloženému 
do výzvy Nositele ITI – Střední a vyšší odborné školy III 
ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0702 „Rozvoj odborného vzdělávání - Střední 
odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.“, předkladatel: Střední odborná 
škola ochrany osob a majetku s.r.o. 
 
Závěr manažera ITI:  

Z důvodu uvolnění alokace stanovené ve výzvě nositele ITI č. 44 Zájmové, neformální a celoživotní 

vzdělávání III a navýšení alokace výzvy nositele ITI č. 45 Střední a vyšší odborné školy III pro zajištění 

efektivního plnění Strategie ITI, jejího finančního plánu a indikátorů, je navržen Střední odborná škola 

ochrany osob a majetku s.r.o.  na udělení dodatečného souladu. 

 
Předložený PZ, upravené posouzení pro ŘV ITI je přílohou č. 13 předloženého materiálu.   

 
Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 386/43 

Řídicí výbor ITI konstatuje soulad projektového záměru „Rozvoj odborného vzdělávání - Střední 

odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o.“, ITIOVA/1.1.1/45/IROP/66/0702 se Strategií ITI 

ostravské aglomerace dle předloženého projektového záměru. 

 

Soubor PZ, jako podklad k hlasování v březnovém (předchozím) termínu korespondenčního hlasování 

ŘV ITI je přílohou č. 14 předloženého materiálu – tabulka se nezměnila.  

 

 



 

Zápis 
  

 

Bod 3 - Schválení personálního obsazení poradních skupin RSK/ITI  
 

Důvodová zpráva: 

Z důvodu personálních změn je navrženo nové obsazení poradních skupin RSK/ITI. V rámci PS 

Podnikavější a inovativnější region bude doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.  nahrazen zástupcem 

Ostravské univerzity zápia v rámci PS Atraktivnější a kulturnější region bude Mgr. David Karčmář 

nahrazen Ing. Petrem Koudelou. 

 

Na upozornění primátora Opavy byla tabulka upravena (jedná se pouze o formální úpravy textu 

v pozicích jednotlivých členů PS). 

 

Tabulka s návrhem obsazení poradních skupin ITI je přílohou č. 15 tohoto materiálu.  

 

Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 387/43: 

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

materiálu. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1. – 2. Předložené PZ do výzvy č. 46 Sociální podnikání II, posouzení PS ITI 

3. Výpočet – soubor PZ po úpravě, Sociální podnikání II      

4. –  13. Předložený PZ, posouzení manažerem ITI 

14. Tabulka souboru PZ výzvy č. 45 Střední a vyšší odborné školy III 

15. Tabulky poradních skupin RSK/ITI 

16. Výzva Nositele ITI č. 46 Sociální podnikání II 

 


