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1. jednání poradní skupiny Zdravější a soudržnější region RSK MSK a Strategie 
Ostravské metropolitní oblasti 
 
Datum jednání:  1. 8. 2022, 10:00 – 11:30 hod. 
Místo jednání:  Magistrát města Ostravy, místnost 251 
 
Program:  

1. Zahájení 
2. Projednání záměrů výzva č. 4 – Infrastruktura sociálních služeb 
3. Závěr 
 

Přítomní členové PS: 4 členové (57% účast, celkem 7 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 

technické pomoci a audio záznam pro účely pořízení zápisu. 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 výzva č. 4 – Infrastruktura sociálních služeb 
 
D. Vdolečková představila poradní skupině záměry, které byly předloženy do výzvy Nositele č. 4 

Infrastruktura sociálních služeb. Celkem bylo podáno 14 záměrů. Jeden záměr nesplnil kritéria (nejednalo se 

o podporované aktivity IROP). Zbývajících 13 záměrů splnilo formální kritéria i kritéria přijatelnosti a byly 

navrženy na zařazení do programového rámce. Vzhledem k tomu, že uvedených 13 projektů nevyčerpá 

celkovou alokaci a také s přihlédnutím k současnému rychlému růstu cen, bylo poradní skupině navrženo 

rozdělení zbývající alokace mezi 13 navržených projektů. Poradní skupině byly navrženy dvě varianty. 

Varianta A: Zbývající alokace bude rozdělena poměrově mezi všech 13 zařazených záměrů.  

Varianta B: Projektový záměr „Vybudování zázemí pro poskytované služby MEDICA Třinec“ je finančně 

podhodnocen (s ohledem na aktivity záměru) a manažer ITI navrhuje v prvním kroku navýšit CZV projektu o 5 

mil. Kč a zůstatek volné alokace poměrově rozdělit mezi všech 13 projektů.  

D. Vdolečková vyzvala k hlasování k usnesení k bodu č. 2. 

 
Hlasování: 2 pro – 0 proti – 2 zdržel se 
Usnesení: 1/1 

Poradní skupina Zdravější a soudržnější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO předložené záměry do 

výzvy Nositele č. 4 Infrastruktura sociálních služeb  

•  Denní stacionář MIKASA - vybudování nových prostor pro poskytování služby, 

ITIOMO/3.8.1/004/IROP/08/0004; předkladatel MIKASA 

• Rozšíření služeb Denního stacionáře v Karviné, ITIOMO/3.8.1/004/IROP/08/0005; předkladatel 

statutární město Karviná 
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• Pořízení 6 automobilů pro potřeby pečovatelské služby, ITIOMO/3.8.1/004/IROP/08/0029; 

předkladatel Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 

• Vybudování Centra denních služeb v Opavě, ITIOMO/3.8.1/004/IROP/08/0030; předkladatel 

statutární město Opava 

• Vybudování zázemí pro službu sociální rehabilitace, ITIOMO/3.8.1/004/IROP/08/0035; předkladatel 

Charita Ostrava 

• Zajištění mobility pro poskytované služby MEDICA Třinec, ITIOMO/3.8.1/004/IROP/08/0136; 

předkladatel MEDICA Třinec, z.ú. 

• Vybudování zázemí pro poskytované služby MEDICA Třinec, ITIOMO/3.8.1/004/IROP/08/0137; 

předkladatel MEDICA Třinec, z.ú. 

• Zlepšení pracovních podmínek a dostupnosti sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, 

terénních programů a NZDM na Opavsku a Krnovsku, ITIOMO/3.8.1/004/IROP/08/0157; předkladatel 

EUROTOPIS.CZ, o.p.s. 

• REKONSTRUKCE BUDOVY PRO CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI Z. S., 

ITIOMO/3.8.1/004/IROP/08/0168; předkladatel Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. 

• Pilotní projekt chytré neziskové organizace v Ostravské metropolitní oblasti, 

ITIOMO/3.8.1/004/IROP/08/0173; předkladatel Slezská diakonie 

• Krizové bydlení Bethel, ITIOMO/3.8.1/004/IROP/08/0197; předkladatel statutární město Frýdek-

Místek 

• Centrum denních služeb Domovinka - rozšíření kapacity, ITIOMO/3.8.1/004/IROP/08/0198; 

předkladatel statutární město Frýdek-Místek 

• DOSTUPNĚ! Rekonstrukce objektu pro podporu rozvoje komunitních sociálních služeb, 

ITIOMO/3.8.1/004/IROP/08/0216; předkladatel Slezská diakonie 

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

podpory EU projektu Vybudování zázemí pro poskytované služby MEDICA Třinec, 

ITIOMO/3.8.1/004/IROP/08/0137  o 5 000 000 Kč CZV a s navýšením CZV a požadované dotace EU do 

výše alokace výzvy. 

 

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení: 2/1 

Poradní skupina Zdravější a soudržnější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO nezařadit předložený 

záměr  

• Domov pro každého - Pomoc pro Ostravsko, ITIOMO/3.8.1/004/IROP/08/0028; předkladatel Anděl 

Strážný, z.ú. 

do výzvy Nositele č. 4 Infrastruktura sociálních služeb do programového rámce IROP dle vyhodnocení 

předložených záměrů. 

Bod  3 - Závěr 
 
D. Vdolečková poděkovala všem za účast na jednání PS.  
 
Přílohy: 
 

1. Seznam účastníků 
2. Prezentace 
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Seznam účastníků: 
 

Č. Jméno a příjmení Organizace 

1 Olga Pelechová Magistrát města Ostravy 

2 Martin Pražák, DiS. Charita Ostrava (zástupce) 

3 Zuzana Filípková Slezská diakonie 

4 Pavel Rydrych Krajský úřad MSK 

5 Jiří Svobodník Magistrát města Ostravy 

6 Dagmar Vdolečková Magistrát města Ostravy 

7 Jiří Hudec Magistrát města Ostravy 

8 Kristýna Šiřinová Magistrát města Ostravy 

9 Šárka Pohlová Magistrát města Ostravy 

10 Simona Salavová Magistrát města Ostravy 

11 Daniel Mocek Magistrát města Ostravy 

 
 
 
 
 
 
Zapsala: Simona Salavová 
     
Schválil:  Olga Pelechová 


