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1. jednání poradní skupiny Atraktivnější a kulturnější region RSK MSK a Strategie 
Ostravské metropolitní oblasti 
 
Datum jednání:  29. 7. 2022, 10:00 – 13:00 hod. 
Místo jednání:  Magistrát města Ostravy, místnost č. 251  
 
Program:  

1. Zahájení 
2. Projednání záměrů do výzvy č. 5 – Památky 
3. Projednání záměrů do výzvy č. 6 – Knihovny 
4. Projednání záměrů do výzvy č. 7 – Muzea 
5. Projednání záměrů do výzvy č. 8 – Infrastruktura cestovního ruchu 
6. Závěr 
 

Přítomní členové PS: 6 členů (75% účast, celkem 8 členů) 
Prezenční listina je přílohou č. 1 zápisu 

Bod 1 – Zahájení 
 
D. Vdolečková přivítala účastníky na jednání poradní skupiny (dále jen PS) a konstatovala usnášeníschopnost 

PS ITI. Představila program jednání. Zároveň informovala, že z jednání jsou pořizovány fotografie pro účely 

Operačního programu technická pomoc a pro vyhotovení zápisu je pořizován audio záznam Všichni členové 

PS byli upozornění, že v případě, že jsou ve střetu zájmu, ohlásí tuto skutečnost na začátku jednání a zdrží se 

hlasování u těch bodů, kde jsou ve střetu zájmu. 

 
Bod 2 - Projednaní záměrů do výzvy č. 5 – Památky 
 
D. Mocek představil poradní skupině podmínky výzvy a záměry, které došly v rámci výzvy č. 5 – Památky. 

Celkem bylo podáno 11 záměrů. Všechny záměry splnily kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti. 

V dalším hodnocení byla nastavená specifická bodová kritéria, díky kterým bylo možné záměry seřadit. 

Vzhledem k tomu, že alokace byla podanými projekty přečerpána, je možné zařadit do programového rámce 

jen projekty s nejvyšším bodovým ohodnocením.  

D. Mocek představil skupině záměry a jejich bodové hodnocení. Členové poradní skupiny diskutovali ohledně 

přidělených bodů.  

D. Mocek vyzval k hlasování k usnesení k bodu č. 2. 
 

Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení: 1/1 

Poradní skupina Atraktivnější a kulturnější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO předložené záměry 

do výzvy Nositele č. 5 – Památky 

• Obnova Grossmannovy vily v Ostravě, ITIOMO/3.7.1/005/IROP/07/0075; předkladatel statutární 

město Ostrava 

• EXPO HUBERT, ITIOMO/3.7.1/005/IROP/07/0086; předkladatel Biskupství ostravsko-opavské 

• Pokračující obnova bíloveckého zámku „Od hradu k zámku“, ITIOMO/3.7.1/005/IROP/07/0109, 

předkladatel město Bílovec 

• KOFOLA – DOMOV V SRDCI OSTRAVY, ITIOMO/3.7.1/005/IROP/07/0161; předkladatel Kofola 

Československo a.s. 
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• Revitalizace Výdušné jámy dolu Hlubina, ITIOMO/3.7.1/005/IROP/07/0175; předkladatel Leemon 

Concept, s.r.o. 

k zařazení do programového rámce IROP dle vyhodnocení předložených záměrů.  

 

Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení: 2/1 

Poradní skupina Atraktivnější a kulturnější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO nezařadit předložené 

záměry 

• REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO DOMU KULTURY PETRA BEZRUČE, ITIOMO/3.7.1/005/IROP/07/0055; 

předkladatel statutární město Opava 

• Výměna oken a oprava fasády zámku v Dolním Benešově, revitalizace zámeckého parku, 

ITIOMO/3.7.1/005/IROP/07/0064; předkladatel město Dolní Benešov 

• Zatraktivnění barokního kravařského zámku, ITIOMO/3.7.1/005/IROP/07/0069; předkladatel město 

Kravaře 

• Revitalizace zámku Hnojník, ITIOMO/3.7.1/005/IROP/07/0158; předkladatel Nadační fond ZÁMEK 

HNOJNÍK 

• Stavební úpravy budovy Radnice v Jablunkově, ITIOMO/3.7.1/005/IROP/07/0204; předkladatel Město 

Jablunkov 

do výzvy Nositele č. 5 Památky do programového rámce IROP dle vyhodnocení předložených záměrů. 

Bod 3 Projednání záměrů do výzvy č. 6 – Knihovny 
 
D. Vdolečková představila poradní skupině podmínky výzvy a záměry, které došly v rámci výzvy č. 6 – 

Knihovny. Celkem bylo podáno 7 záměrů. Dva záměry nesplnily kritéria ŘO (nejednalo se obce nad 10 tis. 

obyvatel, nebo regionální funkci knihoven). Vzhledem k tomu, že 5 záměrů nevyčerpá celkovou alokaci a 

také s přihlédnutím k současnému rychlému růstu cen, navrhla poradní skupina, aby byla zbývající alokace 

rozdělena poměrově mezi všech 5 zařazených záměrů.  

D. Vdolečková vyzvala k hlasování k usnesení k bodu č. 3. 
 

Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení: 3/1 

Poradní skupina Atraktivnější a kulturnější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO předložené záměry 

do výzvy č. 6 Knihovny 

•  REKONSTRUKCE POBOČKY KNIHOVNY PETRA BEZRUČE – KYLEŠOVICE, 

ITIOMO/3.7.1/006/IROP/03/0046; předkladatel statutární město Opava 

• Vybavení knihovny v Bohumíně, ITIOMO/3.7.1/006/IROP/03/0068; předkladatel město Bohumín 

• Otevřená knihovna, ITIOMO/3.7.1/006/IROP/03/0188; předkladatel Knihovna města Ostravy 

• Revitalizace Městské knihovny ve Frýdku-Místku, ITIOMO/3.7.1/006/IROP/03/0199; předkladatel 

statutární město Frýdek-Místek 

• Technické vybavení Regionální knihovny Karviná, ITIOMO/3.7.1/006/IROP/03/0203; předkladatel 

Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace 

k zařazení do programového rámce IROP dle vyhodnocení předložených záměrů s navýšením CZV a 

požadované dotace EU do výše alokace výzvy. 
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Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení: 4/1 

Poradní skupina Atraktivnější a kulturnější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO nezařadit předložené 

záměry 

• Vybudování knihovny v Raškovicích, ITIOMO/3.7.1/006/IROP/03/0154 ; předkladatel obec Raškovice 

• Rekonstrukce části budovy č.p. 1 v Jablunkově pro knihovnu, ITIOMO/3.7.1/006/IROP/03/0206; 

předkladatel město Jablunkov  

do výzvy Nositele č. 6 Knihovny do programového rámce IROP dle vyhodnocení předložených záměrů. 

 

Bod 4 Projednání záměrů do výzvy č. 7 – Muzea 
 
D. Vdolečková představila poradní skupině podmínky výzvy a záměry, které došly v rámci výzvy č. 7 – Muzea. 

Celkem byly podány 3 záměry. Všechny záměry splnily formální kritéria i kritéria přijatelnosti a byly navrženy 

na zařazení do programového rámce (viz tabulka níže). Vzhledem k tomu, že uvedené 3 projekty nevyčerpají 

celkovou alokaci navrhl manager ITI poradní skupině, aby byla vyhlášena nová výzva.  

Členové poradní skupiny s vyhlášením nové výzvy souhlasili.  

D. Vdolečková vyzvala k hlasování k usnesení k bodu č. 4. 
 

Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení: 5/1 

Poradní skupina Atraktivnější a kulturnější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO předložené záměry 

do výzvy Nositele č. 7 - Muzea   

• ITIOMO/3.7.1/007/IROP/07/0084, Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje; 

Moravskoslezský kraj 

• ITIOMO/3.7.1/007/IROP/07/0146, Rekonstrukce depozitáře Muzea Beskyd Frýdek-Místek; 

Moravskoslezský kraj 

• ITIOMO/3.7.1/007/IROP/07/0207, Adaptace prostor ve 3. NP budovy č. 1 v Jablunkově na muzeum; 

Město Jablunkov 

k zařazení do programového rámce IROP dle vyhodnocení předložených záměrů. 

Bod 5 Projednání záměrů do výzvy č. 8 – Infrastruktura cestovního ruchu 
 
D. Mocek představil poradní skupině podmínky výzvy a záměry, které došly v rámci výzvy č. 8 – 

Infrastruktura cestovního ruchu. Celkem bylo podáno 11 záměrů. Všechny záměry splnily podmínky výzvy a 

byly navrženy na zařazení do programového rámce. Vzhledem k tomu, že podané projekty nevyčerpají 

celkovou alokaci navrhl manager ITI poradní skupině, aby byla vyhlášena nová výzva.  

Členové poradní skupiny s návrhem souhlasili.  

D. Vdolečková vyzvala k hlasování k usnesení k bodu č. 5. 
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Hlasování: 6 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení: 6/1 

Poradní skupina Atraktivnější a kulturnější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO předložené záměry 

do výzvy Nositele č. 8 – Infrastruktura cestovního ruchu   

• MIC Havířov, ITIOMO/3.7.1/008/IROP/07/0038 ; předkladatel Městská knihovna Havířov 

• Modernizace Turistického informačního centra v Opavě, ITIOMO/3.7.1/008/IROP/07/0095; 

předkladatel statutární město Opava 

• Modernizace turistického informačního centra OSTRAVAINFO!!! – Věž, 

ITIOMO/3.7.1/008/IROP/07/0102; předkladatel Černá louka s.r.o. 

• Informační centrum Technotrasa /TEREZA, ITIOMO/3.7.1/008/IROP/07/0103; předkladatel Černá 

louka s.r.o. 

• Modernizace Turistického informačního centra Bílovec, ITIOMO/3.7.1/008/IROP/07/0117; 

předkladatel Kulturní centrum Bílovec, příspěvková organizace 

• Turistického informačního centra Hukvaldy a přilehlého venkovního prostoru, 

ITIOMO/3.7.1/008/IROP/07/0166; předkladatel obec Hukvaldy 

• Turistické informační centrum v Památníku J. Kaluse v Čeladné (návštěvnické centrum), 

ITIOMO/3.7.1/008/IROP/07/0192; předkladatel obec Čeladná 

• Rekonstrukce TIC Frýdek-Místek, ITIOMO/3.7.1/008/IROP/07/0200; předkladatel statutární město 

Frýdek-Místek 

• Rekonstrukce části budovy č.p. 1 v Jablunkově pro Jablunkovské centrum kultury a informací, 

ITIOMO/3.7.1/008/IROP/07/0208; předkladatel město Jablunkov 

• Koncepce interiéru pobočky Turistického informačního centra, ITIOMO/3.7.1/008/IROP/07/0217; 

předkladatel Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace 

• Modernizace informačního centra v Hradci nad Moravicí, ITIOMO/3.7.1/008/IROP/07/0218; 

předkladatel Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí 

k zařazení do programového rámce IROP dle vyhodnocení předložených záměrů. 

 
Bod 4 - Závěr 
D.  Mocek poděkoval všem za účast na jednání PS.  
 
 

Přílohy: 
1. Seznam účastníků 
2. Prezentace   
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Seznam účastníků 
 

Č. Jméno a příjmení Organizace 

1 Jiří Krist MAS Opavsko (zástup) 

2 Ondřej Slach 
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 
OU 

3 Petr Koudela Moravian-Silesian Tourism s.r.o. (zástup) 

4 Beata Maierová 
Vedoucí odd. cestovního ruchu, odbor reg. rozvoje 
a cestovního ruchu 

5 Dalibor Kvita MAS Lašsko 

6 Daniela Zarodňanská 
Odbor kultury a volnočasových aktivit, Magistrát 
města Ostravy 

7 
Jiří Hudec 
 

Magistrát města Ostravy 

8 Daniel Mocek  Magistrát města Ostravy 

9 Dagmar Vdolečková Magistrát města Ostravy 

10 Simona Salavová Magistrát města Ostravy 

11 Kristýna Šiřinová Magistrát města Ostravy 

12 Šárka Pohlová Magistrát města Ostravy 

 
 
 
Zapsala:   Simona Salavová 
     
Schválil:   Ondřej Slach 


