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1. jednání poradní skupiny Čistější a zelenější region RSK MSK a Strategie 
Ostravské metropolitní oblasti (OMO) 
 
 

Datum jednání:  26. července 2022, 13:00 – 15:00 hod. 
Místo jednání:   Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, Ostrava, místnost č. 251 
 
 
Program: 

1. Zahájení, úvodní informace k projednání přijatých záměrů do výzev nositele pro programový 
rámec Operačního programu Životní prostředí 

2. Projednání záměrů do výzvy č. 16 – Energetické úspory na veřejných budovách 
3. Projednání záměrů do výzvy č. 17 – Obnovitelné zdroje energie 
4. Projednání záměrů do výzvy č. 18 – Adaptace na změnu klimatu 
5. Projednání záměrů do výzvy č. 19 – Oběhové hospodářství 
6. Závěr 

 
Přítomní členové PS: 7 členů (70% účast, celkem 10 členů), PS byla usnášeníschopná 

Prezenční listina je přílohou č. 1 zápisu 

  
 
Bod 1 – Zahájení, úvodní informace k projednání přijatých záměrů   
       

P. Birklen přivítal účastníky na jednání Poradní skupiny Čistější a zelenější region (dále jen PS) a 

konstatoval usnášeníschopnost PS.  Upozornil, že pro účely vyhotovení zápisu je z průběhu jednání 

pořizován audio záznam. Také upozornil, že jsou také pořizovány fotky, ale jen z důvodu naplnění 

podmínek Operačního programu Technická pomoc, z kterého je Strategie Ostravské metropolitní 

oblasti financována. 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. 

Š. Pohlová představila program jednání. Výsledkem jednání bylo hlasování o doporučení poradní 

skupiny pro zařazení/nezařazení jednotlivých přijatých záměrů do programového rámce OPŽP. Všem 

členům PS byly v dostatečném předstihu zaslány k nastudování předmětné přijaté záměry včetně 

návrhu jejich hodnocení. 

Š. Pohlová vysvětlila a zdůraznila, že OPŽP na rozdíl od ostatních operačních programů nemá pro ITI 

stanovenou alokaci pro konkrétní oblasti podpory programového rámce OPŽP. Řídicí orgán OPŽP 

vyžaduje pro stanovení alokace pro ITI předložit projekty většího rozsahu a ve vyšším stupni 

připravenosti. Rozběhla se diskuze nad tím, co je míněno pod pojmem „Strategický projekt“.  

P. Birklen se dotazoval na podrobnější vymezení. Š. Pohlová vysvětlila, že z pohledu Nositele ITI musí 

jít o finančně významnější a náročnější projekty, ve vyšším stupni připravenosti - s ohledem 

na požadavky ŘO OPŽP.  
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Bod 2 – Projednání záměrů do výzvy č. 16 – Energetické úspory na veřejných budovách 
  
Š. Pohlová představila obsah a podmínky výzvy č. 16 a tři přijaté záměry s návrhem jejich hodnocení. 

Přijaté záměry předkladatelů Frýdlant n. Ondřejnicí a Baška nesplňují kritéria přijatelnosti.  

Předložený záměr Orlové nesplňuje podmínky ŘO a je v nízkém stupni připravenosti. Všechny přijaté 

záměry jsou individuální projekty bez strategického přínosu. Manažer ITI doporučil, s ohledem na 

výsledek hodnocení, nezařadit aktivitu snižování energetické náročnosti veřejných budov 

do programového rámce OPŽP. 

P. Birklen vyzval k hlasování o usnesení k bodu č. 2. 
 

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení: 1/1 

Poradní skupina Čistější a zelenější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO nezařadit předložené 

záměry  

• Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ TGM s zlepšení kvality vnitřního prostředí budovy - 

zastínění oken, ITIOMO/3.3.1/016/OPŽP/05/0122; předkladatel město Frýdlant nad Ostravicí 

• Energetické úspory objektu kina Vesmír v Orlové-Lutyni, ITIOMO/3.3.1/016/OPŽP/05/0126; 

předkladatel město Orlová 

• Energetické úspory veřejného objektu čp. 421 v obci Baška, 

ITIOMO/3.3.1/016/OPŽP/05/0187; předkladatel obec Baška 

do výzvy Nositele č. 16 Energetické úspory do programového rámce OPŽP dle vyhodnocení 

předložených záměrů. 

 
Bod 3 – Projednání záměrů do výzvy č. 17 – Obnovitelné zdroje energie            
             
Š. Pohlová představila obsah a podmínky výzvy č. 17 a devatenáct předložených záměrů s návrhem 

jejich hodnocení manažerem ITI. Dva předložené návrhy byly ze strany manažera ITI představeny jako 

nedostatečně dopracovány nebo nutné k přepracování z důvodu nastavení podmínek ŘO. Jedná se o 

záměr Fotovoltaika střecha pavilonu „A“ a „Instalace fotovoltaických elektráren pro město Krnov“.  

Členové PS diskutovali o strategickém přínosu jednotlivých záměrů.  

P. Birklen vyzval k hlasování o usnesení k bodu č. 3. 

 

Hlasování: 6 pro – 1 proti – 0 zdržel se 

Usnesení: 2/1 

Poradní skupina Čistější a zelenější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO předložené záměry 

do výzvy Nositele č. 17 Obnovitelné zdroje energie  

• Instalace fotovoltaické elektrárny na střeše sportovní haly ZŠ Hradec nad Moravicí, 

ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0001; předkladatel Hradec nad Moravicí 

• Instalace fotovoltaického systému - Magistrát města Opava, budova D, 

ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0049; předkladatel Opava 

• Instalace fotovoltaického systému - Parkovací dům Skladištní, 

ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0050; předkladatel Opava 
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• Instalace fotovoltaického systému – MŠ Olomoucká, Opava, 

ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0051; předkladatel Opava 

• Instalace fotovoltaického systému - ZŠ Šrámkova 4, ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0052; 

předkladatel Opava 

• Instalace fotovoltaického systému MŠ Šrámkova 6, Opava, ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0056; 

předkladatel Opava 

• Instalace fotovoltaického systému - ZŠ Kylešovice, Opava, ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0057; 

předkladatel Opava 

• Instalace fotovoltaického systému – Magistrát města Opava, budova E, 

ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0059; předkladatel Opava 

• Instalace fotovoltaického systému – ZŠ Edvarda Beneše, Opava, 

ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0060; předkladatel Opava 

• Instalace fotovoltaických panelů na objektech MNO, ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0073; 

předkladatel Opava 

• Instalace fotovoltaických panelů_Domov pro seniory Kamenec, 

ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0074; předkladatel Ostrava 

• Instalace fotovoltaických panelů_Domov pro seniory Iris, ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0077; 

předkladatel Ostrava 

• Instalace fotovoltaických panelů_Dům s pečovatelskou službou Bělásek, 

ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0079; předkladatel Ostrava 

• Instalace fotovoltaických panelů_Domov pro seniory Sluníčko, 

ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0080; předkladatel Ostrava 

• Instalace fotovoltaických panelů_Léčebna dlouhodobě nemocných v Ostravě, 

ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0081; předkladatel Ostrava 

• Solární park I. v Orlové-Lutyni, ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0127; předkladatel Orlová 

• Solární park II. V Orlové-Lutyni, ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0128; předkladatel Orlová 

k zařazení do programového rámce OPŽP dle vyhodnocení předložených záměrů. 

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení 3/1  

Poradní skupina Čistější a zelenější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO předložené záměry 

do výzvy Nositele č. 17 Obnovitelné zdroje energie  

• Fotovoltaika střecha pavilonu "A", ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0101; předkladatel Černá 

louka s.r.o. 

• Instalace fotovoltaických elektráren pro město Krnov, ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0169; 

předkladatel Krnov    

k zařazení do programového rámce OPŽP za podmínky úpravy záměrů dle vyhodnocení 

předložených záměrů v termínu do 3. 8. 2022 

 

Bod 4 – Projednání záměrů do výzvy č. 18 – Adaptace na změnu klimatu 

Š. Pohlová představila obsah a podmínky výzvy č. 18 a čtyři přijaté záměry s návrhem jejich 

hodnocení. PS projednala jednotlivé záměry a konstatovala souhlas s návrhem manažera ITI 

s nezařazením záměru Dolního Benešova z důvodu rizika nesplnění specifických kritérií a s názorem, 
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že se nejedná o strategický projekt. PZ Jablunkova byl shledán jako strategický, bohužel kvůli nízké 

připravenosti projektu (nesplnění kritéria výzvy) nelze v současnosti doporučit zařazení 

do programového rámce. Bylo doporučeno záměr Jablunkova dále sledovat, podpořit jeho přípravu 

s cílem zařazení záměru do programového rámce v budoucnu. 

Projektové záměry Orlové jsou dobře připraveny, se strategickým potenciálem, v rámci diskuze bylo 

dohodnuto, že ač se jedná pouze o 2 projekty v rámci výzvy č. 18 Adaptace na změnu klimatu, je 

žádoucí zařadit je do programového rámce OPŽP. 

P. Birklen vyzval k hlasování k usnesení k bodu č. 4. 
 
Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení: 4/1 

Poradní skupina Čistější a zelenější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO nezařadit předložené 

záměry 

• Revitalizace a renaturace vodního toku Mlýnská strouha a Opusta, 

ITIOMO/3.5.1/018/OPŽP/05/0065;  předkladatel Dolní Benešov 

• Vitališov – zadržování vod, ITIOMO/3.5.1/018/OPŽP/05/0219; předkladatel Město Jablunkov  

do výzvy Nositele č. 18 Adaptace na změnu klimatu do programového rámce OPŽP dle vyhodnocení 

předložených záměrů. 

 

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení: 5/1 

Poradní skupina Čistější a zelenější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO předložené záměry 

do výzvy Nositele č. 18 Adaptace na změnu klimatu 

• Revitalizace lesoparku v Orlové Lutyni, ITIOMO/3.5.1/018/OPŽP/05/0129; předkladatel 

Orlová 

• Revitalizace prostranství před nemocnicí v Orlové – Lutyni, ITIOMO/3.5.1/018/OPŽP/05/0130;  

předkladatel Orlová 

k zařazení do programového rámce OPŽP dle vyhodnocení předložených záměrů. 

 

Bod 5 – Projednání záměrů do výzvy č. 19 – Oběhové hospodářství 

Š. Pohlová představila obsah a podmínky výzvy č. 19 a tři přijaté záměry s návrhem jejich hodnocení. 

Záměr Bašky zahrnuje modernizace objektu zázemí sběrného dvora - rekonstrukce budovy 

pro zaměstnance a obsluhu (zateplení objektu a vestavby sociálního zázemí, nový teplovod, nová 

kanalizace, ORL a oprava zpevněných ploch). Ze záměru není zřejmé navýšení kapacity zařízení 

sběrného dvora, nejsou uvedeny jaké druhy odpadů bude sběrný dvůr po modernizaci zázemí 

shromažďovat - nelze posoudit zda je plně v souladu se specifickými podmínkami. Záměry Krnova a 

Opavy byly shledány jako strategické a dostatečně připravené tak, aby vyhověly podmínkám výzvy a 

ŘO. 

P. Birklen vyzval přítomné členy PS k hlasování. 
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Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení: 6/1 

Poradní skupina Čistější a zelenější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO předložené záměry 

do výzvy Nositele č. 19 Oběhové hospodářství 

• Vybudování sběrného dvora – město Opava, ITIOMO/3.6.2/019/OPŽP/06/0111;  předkladatel 

Opava 

• Dotřiďovací linka Krnov, ITIOMO/3.6.2/019/OPŽP/06/0165; předkladatel Krnov 

k zařazení do programového rámce OPŽP dle vyhodnocení předložených záměrů. 

 

Hlasování: 7 pro – 0 proti – 0 zdržel se 

Usnesení: 7/1 

Poradní skupina Poradní skupina Čistější a zelenější region doporučuje Řídicímu výboru SOMO 

nezařadit předložený záměr  

• Rekonstrukce budovy zázemí sběrného dvora v obci Baška, ITIOMO/3.6.2/019/OPŽP/06/0190;  

předkladatel Baška 

do výzvy Nositele č.19 Oběhové hospodářství do programového rámce OPŽP dle vyhodnocení 

předloženého záměru. 

 

Bod 6 - Závěr 

P. Birklen všem poděkoval za účast na jednání PS.  
 
Přílohy: 
 

1. Seznam účastníků 
2. Prezentace 
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Seznam účastníků: 

č. Jméno a příjmení Organizace 

1 Petr Birklen MSID, a.s. 

2 Jan Filgas KÚ MSK (Dana Kučová v zastoupení) 

3 Vladimír Lollek E-expert, spol. s r.o. 

4 Jan Koloničný VŠB TUO, VEC 

5 Radúz Mácha Sdružení pro rozvoj MSK 

6 Jiří Staš MSID, a.s. 

7 Renata Vojkovská  RADDIT Consulting Ltd. 

8 Šárka Pohlová Magistrát města Ostravy 

9 Dagmar Vdolečková Magistrát města Ostravy 

10 Jiří Hudec Magistrát města Ostravy 

11 Jana Krátká Magistrát města Ostravy 

12 Daniel Mocek Magistrát města Ostravy 

 

 

 

 

 

Zapsala:  Simona Salavová 

 

Odsouhlasil:   Petr Birklen  


