
 

Zápis 
  

 

1. jednání Řídicího výboru Strategie Ostravské metropolitní oblasti 
(ŘV SOMO) 2021-2027 – korespondenční 
 

Datum jednání:  12.  –  19. července 2022 

 

Program:   

1. Zpráva o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014–2020 za období 1. 1. - 30. 6. 

2022,  

2. Organizační a různé   
2.1. Schválení změny složení ŘV SOMO 
2.2. Žádost o změnu Vyjádření Řídicího výboru ITI k projektu 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452 „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve 
městech a regionech“, předkladatel: Ostravská univerzita 

2.3. Žádost o změnu Vyjádření Řídicího výboru ITI k projektu 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008407 „Inovativní a aditivní technologie výroby“, 
předkladatel: Ostravská univerzita 

2.4. Žádost o změnu Vyjádření Řídicího výboru ITI k projektu 
CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0016245 „Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek“, 
předkladatel: Ostravská univerzita 
 

  
Dne 12. 7. 2022 byli členové Řídicího výboru Strategie Ostravské metropolitní oblasti (dále jen ŘV 

SOMO) 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. Korespondenční hlasování bylo avizováno na jednání 

Řídicího výboru ITI dne 1.6.2022, které se uskutečnilo na Slezskoostravském hradě. 

 

Jedná se o poklady k materiálům:  

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

- Tabulka se složením ŘV SOMO, 

- 3 žádosti o změnu projektu (2 x dlouhodobá mezisektorová spolupráce, 1 x modernizace 

silnice). 

Hlasování probíhalo ve dnech 12. 7. – 19. 7. 2022 včetně, a to pouze korespondenční formou. 

 

Postup pro hlasování dle platného Jednacího řádu ŘV ITI 

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

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

tj. do 19. 7. 2022. Pokud se nevyjádří, má se za to, že se hlasování neúčastní. K přijetí usnesení 

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

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

SOMO 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.  



 

Zápis 
  

 

 

Bod 1 – Zpráva o plnění integrované strategie ostravské aglomerace 2014–2020 
za období 1. 1. – 30. 6. 2022 
 
Každoročně v tomto období je nositel ITI povinen předložit zprávu o plnění strategie ITI. Ve sledovaném 

období nebyla vyhlášena výzva Nositele ITI (všechny alokace již byly vyhlášeny, a to do 31. 12. 2021).  

 

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

 

Usnesení č. 1/1:  

Řídicí výbor SOMO  schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie ITI ostravské aglomerace za období 
1. 1. 2022 - 30. 6. 2022 dle předloženého materiálu. 
 

 

Bod 2 – Organizační a různé  
 

Do bodu organizační a různé byly zařazeny 3 žádosti o změnu projektu a změna ve složení ŘV SOMO. 

 

2.1. Schválení změny složení ŘV SOMO 
 

Důvodová zpráva: 

Vysoká škola báňská – technická univerzita je řádným členem ŘV SOMO. Manažer ITI obdržel žádost 
o renominaci člena v řídicím výboru za výše uvedenou instituci. Rektora prof. RNDr. Václava Snášela, 
CSc. nahradí prorektor pro strategii a spolupráci prof. Ing. Igor Ivan, Ph.D.  
 
Návrh nového složení ŘV SOMO je přílohou č. 2 tohoto materiálu.  
 

Usnesení č. 2/1: 

Řídicí výbor SOMO schvaluje složení Řídicího výboru SOMO dle předloženého materiálu. 

2.2.  Žádost o změnu Vyjádření Řídicího výboru ITI k projektu 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452 „SMART technologie pro zvyšování 
kvality života ve městech a regionech“, předkladatel: Ostravská 
univerzita 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 27. 5. 2022 byla Nositeli ITI doručena žádost o změnu – prodloužení délky projektu z 52 měsíců na 

58 měsíců. Předkladatel v rámci vydaného Vyjádření o souladu ŘV ITI měl ukončit realizaci projektu do 

31.12.2022, nově požaduje ukončení projektu do 30.6.2023. Prodloužení termínu realizace je 

zdůvodněno v příloze č. 3 tohoto materiálu. Důvodem prodloužení jsou problémy v realizaci 

souvisejících s šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícím onemocnění COVID-19. (Nový termín 

realizace je v souladu s novými podmínkami Řídícího orgánu OP VVV). 

Dále žadatel předkládá žádost o snížení indikátoru 2 15 02, ale tento indikátor na úrovni Nositele ITI 

není sledován, proto indikátor nebyl součástí vyjádření o souladu a nebude předmětem 

korespondenčního jednání. 

 



 

Zápis 
  

 

Žádost o změnu projektu je přílohou č. 3 tohoto materiálu.  

 
Usnesení č. 3/1:  

Řídicí výbor SOMO souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452 „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a 
regionech“ dle předložené žádosti. 

HODNOTY ZÁVAZNÝCH INDIKÁTORŮ 

PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU 

Původní stav: Schválená změna: 

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ 
REALIZACE PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU   

1.9.2018 – 31.12.2022 1.9.2018 – 30.6.2023 

 
2.3. Žádost o změnu Vyjádření Řídicího výboru ITI k projektu 

CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008407 „Inovativní a aditivní technologie 
výroby“, předkladatel: VŠB-TUO 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 4. 7. 2022 byla Nositeli ITI doručena žádost o změnu – snížení indikátoru 2 02 13 Odborné 

publikace ve spoluautorství výzkumných organizací a podniků. Původně měl žadatel nastaveno plnění 

tohoto indikátoru na hodnotu 25 publikací. 

Z důvodu celosvětové pandemie, díky přísně nastaveným podmínkám pro cestování, koncem února 

naplnil tento indikátor ze 44 %, tj. 11 publikací. Vzhledem k tomu, že ukončení projektu je naplánováno 

ke konci roku 2022, je nepravděpodobné, že bude schopen indikátor naplnit ze 100 %. 

Z uvedeného důvodu žadatel žádá o prodloužení termínu ukončení projektu z 31.12.2022 do 

30.6.2023, což umožňuje Řídicí orgán OP VVV. Prodloužení termínu umožní naplnit indikátor ze 100 %. 

 

Dále žádá o odsouhlasení vytvoření nových investičních položek rozpočtu, ty však nejsou součástí 

vyjádření o souladu a nebude tedy předmětem korespondenčního jednání. 

 

Žádost o změnu projektu je přílohou č. 4 tohoto materiálu.  

 
Usnesení č. 4/1:  

Řídicí výbor SOMO souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008407 „Inovativní a aditivní technologie výroby“ dle předložené 
žádosti. 

HODNOTY ZÁVAZNÝCH INDIKÁTORŮ 

PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU 

Původní stav: Schválená změna: 

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE 
PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU 

31. 12. 2022 30. 6. 2023 
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2.4. Žádost o změnu Vyjádření Řídicího výboru ITI k projektu 
CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0016245 „Modernizace silnice II/473 Šenov 
– Frýdek-Místek“, předkladatel: Ostravská univerzita 

 

Důvodová zpráva: 

Dne 14. 6. 2022 byla Nositeli ITI doručena žádost o změnu – sloučení dvou žádostí o platbu do jedné. 

Z důvodu pozdějšího zahájení stavby je komplikované naplnit podmínku stanovenou ve vyjádření o 

souladu. První žádost o platbu – průběžná, měla být podána nejpozději do 30.9.2022 a to ve výši  

min. 50 % z požadované dotace.  

Z důvodu problémů v realizacích projektů souvisejících s šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícím 

onemocnění COVID-19 ustoupil Řídící orgán IROP od ročního sledování plnění finančních ukazatelů 

Nositeli ITI, z tohoto důvodu není nutné trvat ze strany Nositele ITI na průběžném financování projektů 

s vyšším finančním plněním. 

 

Žádost o změnu projektu je přílohou č. 5 tohoto materiálu.  

 

Usnesení č. 5/1:  

Řídicí výbor SOMO souhlasí s níže uvedenými parametry podstatné změny projektu 
CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_030/0016245 „Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek“ dle 
předložené žádosti. 

HODNOTY ZÁVAZNÝCH 

INDIKÁTORŮ PROJEKTOVÉHO 

ZÁMĚRU 

Původní stav: Schválená změna: 

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN 

ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ 

REALIZACE PROJEKTOVÉHO 

ZÁMĚRU 

2.8.2021 – 30.11.2022 (max. do 30.6.2023)  
2.8.2021 – 30.11.2022 

(max. do 30.6.2023) 

MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI 
PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI  

Průběžné financování ve výší 50% 
požadované dotace do 30.9.2022 
Jedná se o součet požadované dotace 

plánovaných žádosti o dotaci s termíny do 

30.9.2022 

- 

 

 

Přílohy zápisu: 

1. Zpráva o plnění Strategie ITI ostravské aglomerace s přílohami 

2. Složení ŘV SOMO 

3. Žádost o změnu – Ostravské univerzita 

4. Žádost o změnu – VŠB-TUO 

5. Žádost o změnu – MSK 

6. Hlasovací listina  

 


