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

Datum jednání:  14.  –  21. ledna 2022 

 

Program:   

1. Zpráva o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014–2020 za období 1.7.-

31.12.2021,  

2. Organizační záležitosti - Schválení personálního obsazení poradních skupin RSK/ITI  

 
Dne 14. 1. 2022 byli členové Řídicího výboru ITI (dále jen ŘV ITI) emailem osloveni s žádostí o 

projednání a následné korespondenční hlasování k zaslaným materiálům. Ke korespondenčnímu 

hlasování bylo přistoupeno po dohodě s předsedou řídicího výboru z důvodu povahy projednávaných 

materiálů a z důvodu zhoršující se situace okolo pandemie Covid. Jedná se o poklady k materiálům:  

- Zpráva o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014–2020, 

- Tabulka se složením poradních skupin RSK/ITI. 

Hlasování probíhalo ve dnech 14. 1. – 21. 1. 2022 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 21. 1. 2022. 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. 

 

Bod 1 – Zpráva o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014–2020 
za období 1.7.–31.12.2021 
 
Každoročně v tomto období nositel ITI je povinen předložit zprávu o plnění strategie ITI. 

 

Plné znění Zprávy o plnění integrované strategie je přílohou č. 1 tohoto materiálu.  

 

Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení č. 391/45:  

Řídicí výbor ITI schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie ITI ostravské aglomerace za období  
1. 7. 2021 - 31. 12. 2021 dle předloženého materiálu. 
 

 

Bod 2 - Schválení personálního obsazení poradních skupin RSK/ITI  
 

Důvodová zpráva: 

Regionální stálá konference prováděla revizi obsazení poradních skupin RSK/ITI a navrhuje změny ve 

složení poradních skupin. Navrhované osoby souhlasily se svou nominací. Navrhovaná změna je na 
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postu experta PS Propojenější a chytřejší region, kde Ing. Macejku nahradí Ing. Minařík, Ph.D., ve stejné 

poradní skupině z časových důvodů Ing. Vlčka nahradí Ing. Kuchař. V PS Atraktivnější a kulturnější 

region pana Orla nahradí Ing. Majerová. 

 

Tabulka s návrhem obsazení poradních skupin ITI je přílohou č. 2 tohoto materiálu.  

Hlasování: 10 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení č. 392/45: 

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

materiálu. 

 

 
Přílohy podkladu: 

1. Zpráva o plnění Strategie ITI ostravské aglomerace s přílohami 

2. Tabulky poradních skupin RSK/ITI 


