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2. jednání Řídicího výboru Strategie Ostravské metropolitní oblasti 
 

 

Datum jednání:  11. srpna 2022, 14:00 – 16:00 hod. 

Místo jednání:   Magistrát města Ostravy, místnost č. 206a 

 
Program: 

1. Představení Akčního plánu Strategie Ostravské metropolitní oblasti 
2. Předložené záměry v rámci výzvy č. 1 Mateřské školy 
3. Předložené záměry v rámci výzvy č. 2 Základní školy 
4. Předložené záměry v rámci výzvy č. 3 Zájmové a neformální vzdělávání 
5. Předložené záměry v rámci výzvy č. 4 Infrastruktura sociálních služeb 
6. Předložené záměry v rámci výzvy č. 5 Památky 
7. Předložené záměry v rámci výzvy č. 6 Knihovny 
8. Předložené záměry v rámci výzvy č. 7 Muzea 
9. Předložené záměry v rámci výzvy č. 8 Infrastruktura cestovního ruchu 
10. Předložené záměry v rámci výzvy č. 9 Městská kolejová vozidla 
11. Předložené záměry v rámci výzvy č. 10 Bezemisní vozidla VHD 
12. Předložené záměry v rámci výzvy č. 11 Cyklostezky 
13. Předložené záměry v rámci výzvy č. 12 Plnicí a dobíjecí stanice VHD 
14. Předložené záměry v rámci výzvy č. 13 Telematika VHD 
15. Předložené záměry v rámci výzvy č. 14 Terminály 
16. Předložené záměry v rámci výzvy č. 15 Bezpečnost na komunikacích 
17. Předložené záměry v rámci výzvy č. 16 Energetické úspory veřejných budov 
18. Předložené záměry v rámci výzvy č. 17 Obnovitelné zdroje energie 
19. Předložené záměry v rámci výzvy č. 18 Adaptace na změnu klimatu 
20. Předložené záměry v rámci výzvy č. 19 Oběhové hospodářství 
21. Schválení programového rámce Operační program Životní prostředí 
22. Předložené záměry v rámci výzvy č. 20 Tramvajové a trolejbusové tratě 
23. Předložené záměry v rámci výzvy č. 21 Telematika na městské silniční síti 
24. Schválení programového rámce Operační program Doprava 
25. Předložené záměry v rámci výzvy č. 22 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce 
26. Předložené záměry v rámci výzvy č. 23 Služby infrastruktury 

 
 

Přítomní členové ŘV SOMO: 12 členů z 15 (80% účast)                                         ŘV byl usnášeníschopný 

       
T. Macura přivítal účastníky na 2. jednání Řídicího výboru Strategie Ostravské metropolitní oblasti 

(SOMO), v minulém programovém období Řídicího výboru ITI (dne 1. 6. 2022 změnou Statutu došlo 

ke změně názvu Řídicího výboru a k novému číslování zasedání ŘV, Řídicí výbor ale plní svou úlohu jak 

pro nové období 2021-2027, tak i pro končící období 2014-2020), konstatoval, že z 15 členů je na 

jednání účastno 12 členů nebo jejich náhradníků, tzn., že Řídicí výbor je usnášeníschopný. 

Poslední jednání nového ŘV SOMO proběhlo korespondenční formou v červenci, kdy byla schválena 

pololetní Zpráva o plnění Strategie ITI 2014-2020. Poděkoval všem za hlasování.  

 

T. Macura požádal členy ŘV o schválení programu. 

Řídicí výbor SOMO schválil program jednání 2. Řídicího výboru SOMO. 
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T. Macura informoval přítomné, že v rámci jednání je pořizován audiozáznam pro účely zápisu 

z jednání a pro účely technické pomoci fotografie, které se nezveřejňují.  

Předal slovo Jiřímu Hudcovi k představení prvního bodu. 

 

Bod 1 – Představení Akčního plánu Strategie Ostravské metropolitní oblasti 
 

J. Hudec představil metodiku – proces vytváření Akčního plánu Integrované územní Strategie 

Ostravské metropolitní oblasti pro programové období 2021–2027. Akční plán je druhou částí 

Strategie. Bude složen z programových rámců jednotlivých operačních programů. Každý programový 

rámec obsahuje finanční plán, plán indikátorů a seznam strategických projektů. Pro výběr 

strategických projektů vyhlásil Nositel Strategie v průběhu června celkem 23 výzev na jednotlivé 

podporované aktivity. 

 

 

Bod 2 – Předložené záměry v rámci výzvy č. 1 – Mateřské školy 
 
J. Hudec představil parametry výzvy Nositele č. 1 pro mateřské školy. Předložené záměry překročily 
disponibilní plánovanou alokaci 309 mil. Kč o cca 100 mil. Kč a byly seřazeny na základě připravenosti 
záměrů k předložení žádosti. Všechny záměry byly projednány v poradní skupině Vzdělanější 
a zaměstnanější region.  
T. Macura vyzval přítomné k diskuzi a poté k hlasování k bodu č. 2.  

 
Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 6/2: 

Řídicí výbor SOMO schvaluje předložené záměry do výzvy Nositele č. 1 Mateřské školy 

• Navýšení kapacit Mateřské školy Kravaře, ITIOMO/1.1.1/001/IROP/03/0115; předkladatel 

město Kravaře 

• Mateřská škola Žabeň, ITIOMO/1.1.1/001/IROP/03/0099; předkladatel obec Žabeň 

• Výstavba mateřské školy Dolní Domaslavice, ITIOMO/1.1.1/001/IROP/03/0119; předkladatel  

obec Dolní Domaslavice 

• Stavební úpravy a rozšíření kapacity MŠ Lubno č.p. 29, ITIOMO/1.1.1/001/IROP/03/0054; 

předkladatel město Frýdlant n. Ostravicí 

• Rekonstrukce dvou oddělení MŠ, ITIOMO/1.1.1/001/IROP/03/0010; předkladatel obec 

Palkovice 

• Rozšíření kapacit MŠ Edvarda Beneše, Opava, ITIOMO/1.1.1/001/IROP/03/0040; předkladatel 

statutární město Opava 

• Rozšíření kapacit MŠ Malé Hoštice, Opava, ITIOMO/1.1.1/001/IROP/03/0041; předkladatel 

statutární město Opava 

• Vznik nové MŠ Liptovská, Opava, ITIOMO/1.1.1/001/IROP/03/0048; předkladatel statutární 

město Opava 

• Rekonstrukce budovy na mateřskou školu Žermanice, ITIOMO/1.1.1/001/IROP/03/0044; 

předkladatel obec Žermanice 

• Výstavba nové Mateřské školy v lokalitě Ludgeřovice – Rybníky, 

ITIOMO/1.1.1/001/IROP/03/0147; předkladatel obec Ludgeřovice 

• Navýšení kapacity MŠ Hradec nad Moravicí, ITIOMO/1.1.1/001/IROP/03/0002; předkladatel 

město Hradec nad Moravicí 
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do seznamu strategických projektů v rámci programového rámce IROP dle vyhodnocení 

předložených záměrů.  

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování T. Navrátil 

Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 7/2: 

Řídicí výbor SOMO konstatuje, že předložené záměry do výzvy Nositele č. 1 Mateřské školy 

• Rozšíření kapacit MŠ Pekařská, Opava, ITIOMO/1.1.1/001/IROP/03/0039; předkladatel 

statutární město Opava 

• Rozšíření kapacit MŠ Sedmikrásky Sadová, Opava, ITIOMO/1.1.1/001/IROP/03/0121; 

předkladatel statutární město Opava 

nejsou zařazeny do seznamu strategických projektů v rámci programového rámce IROP dle 

vyhodnocení předložených záměrů. 

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování T. Navrátil 

Bod 3 - Předložené záměry v rámci výzvy č. 2 – Základní školy 
                      

J. Hudec představil výzvu č. 2 – Základní školy. Předložené záměry překročily disponibilní částku 

plánované alokace 585 mil. Kč o cca 38 mil. Kč, poradní skupina souhlasila s návrhem manažera ITI 

a doporučila snížení podílu EU všem záměrům tak, aby byly poměrně sníženy finanční prostředky 

požadované alokace u každé druhé a další učebny v záměru. Záměrů, které řeší jednu odbornou 

učebnu, se snížení alokace netýká. 

T. Macura vyzval přítomné k diskuzi. J. Rafaj se zeptal na metodické vedení, případně měření 

pokroku při získávání kompetencí žáků. J. Světlík se ptal na zajištění odbornosti učitelů, dostatečné 

konektivity a na kontrolu využitelnosti těchto zařízení a vybavení. J. Hudec odpověděl, že se jedná o 

investiční projekty a není v silách nositele metodicky koordinovat a samostatně měřit výsledky 

desítek projektů, nicméně budeme zde – stejně jako v jiných oblastech – vyhodnocovat úspěšnost a 

dopad nástroje ITI. Na měkké prostředky pro odborné vzdělávání učitelů jsou k dispozici šablony z OP 

JAK, konektivita je součástí způsobilých výdajů v rámci této výzvy nositele  a po školách je vyžadována 

dostatečná konektivita pro funkčnost pořizovaného vybavení. Využitelnost výstupů bude standardně 

kontrolovat poskytovatel dotace (IROP). J. Rafaj sdělil, že za Svaz průmyslu a obchodu by raději 

podporoval kompetenční centra se špičkovou výukou než desítky menších projektů. J. Hudec 

odpověděl, že prostřednictvím nástroje ITI (programových rámců) nelze podporovat střední školy, ale 

základní školství a že bylo třeba se strategicky vymezit vůči širšímu vymezení aktivit v IROPu. T. Výtisk 

doplnil konkrétní projekt městského obvodu Krásné Pole, který je součástí předložených záměrů. VR 

bude aplikována do učebny pro kompetence (jazykové, PC a polytechnické) s příslušnou konektivitou. 

T. Macura vyzval k hlasování k bodu č. 3.  

 

Hlasování: 7 pro    -    0 proti    -    5 zdrželo se 

Usnesení č. 8/2: 

Řídicí výbor SOMO schvaluje předložené záměry do výzvy Nositele č. 2 - Základní školy 

• Virtuální učebna na ZŠ Velká Polom, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0006; předkladatel Velká 

Polom 

• Modernizace učebny ICT, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0007; předkladatel Dolní Lutyně  

• Virtuální realita v ZŠ Paskov, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0011; předkladatel Paskov  

•  Učebna VR v ZŠ Dolní Benešov, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0013; předkladatel Dolní Benešov 

• Modernizace učebny přírodních věd, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0014; předkladatel Sedliště 
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• Pokročilé metody ve vzdělávání ve vybraných ZŠ MOb MOaP, 

ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0017; předkladatel městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

•  Virtuální odborné učebny ZŠ Raškovice, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0018; předkladatel 

Raškovice 

•  Pokročilé metody ve vzdělávání na základních školách v Třinci, 

ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0019; předkladatel statutární město Třinec 

• Učebna pro virtuální realitu a robotiku v ZŠ Fryčovice, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0020; 

předkladatel Fryčovice 

• Pokročilé metody ve vzdělávání na ZŠ Hrabyně, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0021; 

předkladatel Hrabyně  

• Virtuální 3D realita v ZŠ Neplachovice, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0022; předkladatel 

Neplachovice  

•  Virtuální učebna na ZŠ Kyjovice, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0023; předkladatel Kyjovice 

• Učebny virtuální reality na ZŠ v Karviné, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0024; předkladatel 

statutární město Karviná  

•  Virtuální realita na ZŠ Hradec nad Moravicí, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0025; předkladatel 

Hradec nad Moravicí 

•  Využití virtuální reality ve výuce na ZŠ Staré město, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0026; 

předkladatel Staré Město 

•  Virtuální realita a humanoid ve výuce, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0027; předkladatel 

Slavkov 

•  Virtuální realita ve výuce v ZŠ a MŠ Třanovice, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0031; 

předkladatel Třanovice 

•  Virtuální učebna na ZŠ Háj ve Slezsku, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0032; předkladatel Háj ve 

Slezsku 

•  Polytechnika a virtuální realita v PORG, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0033; předkladatel PORG 

•  Inovace počítačové učebny, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0034; předkladatel Jistebník 

• Vybudování učebny pro virtuální realitu v ZŠ a MŠ Úvalno, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0036; 

předkladatel Úvalno 

•  Modernizace a vybavení odborných učeben v Opavě, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0042; 

předkladatel statutární město Opava 

•  Dovybavení odborných učeben pomůckami VR a humanoidem, 

ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0043; předkladatel Hukvaldy 

•  Virtuální realita ve výuce na Základní škole Hlučín, Hornická 7, 

ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0047; předkladatel Hlučín 

•  Modernizace školy Gen. Janka, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0062; předkladatel městský 

obvod Marianské Hory a Hulváky 

•  Modernizace infrastruktury pro vzdělávání včetně konektivity na ZŠ Krásné Pole, 

ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0063; předkladatel městský obvod Krásné Pole 

•  Virtuální učebna ZŠ Velké Hoštice, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0066; předkladatel Velké 

Hoštice 

•  Učebny pro výuku informatiky, robotiky a techniky, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0067; 

předkladatel městský obvod Stará Bělá 

•  Virtuální realita ve výuce v ZŠ Bolatice, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0082; předkladatel 

Bolatice 
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•  Virtuální realita ve výuce na základní škole Jablunkov a základní škole H.Sienkiewicze s 

polským jazykem vyučovacím Jablunkov, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0087; předkladatel 

Jablunkov 

•  Virtuální realita ve výuce na Základní škole Vratimov, Masarykovo náměstí 192, 

ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0088; předkladatel Vratimov 

• Virtuální realita ve výuce na Základní škole Bystřice, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0089; 

předkladatel Bystřice  

•  Virtuální realita ve výuce na ZŠ Dobrá, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0090; předkladatel Dobrá 

•  Virtuální realita ve výuce na Základní škole Dobratice, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0091; 

předkladatel Dobratice 

•  Virtuální realita ve výuce na Základní škole Dolní Domaslavice, 

ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0092; předkladatel Dolní Domaslavice 

•  Virtuální realita ve výuce na Masarykově základní škole Návsí, 

ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0093; předkladatel Návsí 

•  Virtuální realita ve výuce na Základní škole Nýdek, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0094; 

předkladatel Nýdek 

•  Virtuální učebny ZŠ v Krnově, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0096; předkladatel Krnov 

•  Klíče k ICT, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0097; předkladatel Klimkovice 

•  Virtuální realita s robotikou, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0100; předkladatel Píšť 

•  Zavedení virtuální reality do odborných učeben základních škol – Havířov, 

ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0105; předkladatel statutární město Havířov 

•  Virtuální realita ve výuce ZŠ Doubrava, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0106; předkladatel 

Doubrava 

• Pokročilé metody ve vzdělávání na základní škole Hello, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0108; 

předkladatel Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. 

•  Virtuální realita ve vzdělávání žáků ZŠ Baška, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0110; předkladatel 

Baška 

• Modernizace multimediální učebny VR, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0113; předkladatel Otice 

•  Učebna informatiky, přírodních věd a polytechniky, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0114; 

předkladatel Petřvald 

•  modernizace odborných učeben v ZŠ Kravaře a v ZŠ Kravaře – Kouty, 

ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0116; předkladatel Kravaře 

•  ITI – Pokročilé metody ve vzdělávání, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0123; předkladatel městský 

obvod Slezská Ostrava 

•  Pokročilé metody ve vzdělávání na základních školách v Orlové, 

ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0124; předkladatel Orlová 

•  Virtuální učebna na ZŠ Mokré Lazce, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0131; předkladatel Mokré 

Lazce 

•  ZŠ Janovice – Jdeme s dobou – Digitalizace se nebojíme, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0134; 

předkladatel Janovice 

•  Virtuální realita ve výuce na Základní škole Ostrava-Radvanice, Vrchlického, 

ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0135; předkladatel městský obvod Radvanice a Bartovice 

•  Virtuální realita ve výuce na Základní škole Vřesina, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0136; 

předkladatel Vřesina 
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•  Virtuální realita ve výuce na Základní škole Stará Ves nad Ondřejnicí, 

ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0137; předkladatel Stará Ves nad Ondřejnicí 

•  Virtuální realita ve výuce na Základní škole Pustá Polom, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0138; 

předkladatel Pustá Polom 

•  Virtuální realita ve výuce na Základní škole Stěbořice, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0139; 

předkladatel Stěbořice 

•  Virtuální realita ve výuce na Základní škole, Ostrava-Hrabová, 

ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0140; předkladatel městský obvod Hrabová 

• Virtuální realita ve výuce na Základní škole Krmelín, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0141; 

předkladatel Krmelín  

•  „Rekonstrukce a modernizace odborných učeben na ZŠ Ostrava-Hošťálkovice“, 

ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0142; předkladatel městský obvod Hošťálkovice 

•  Virtuální realita ve výuce na Základní škole v Metylovicích, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0152; 

předkladatel Metylovice 

•  Virtuální učebna na ZŠ Velké Heraltice, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0155; předkladatel Velké 

Heraltice 

•  Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-Jih, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0159; předkladatel 

městský obvod Ostrava-jih 

•  Moderní výukové metody na základních školách v Českém Těšíně, 

ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0163; předkladatel Český Těšín 

•  Virtuální učebna na ZŠ Dolní Lhota, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0164; předkladatel Dolní 

Lhota 

•  Odborná multifunkční učebna virtuální a rozšířené reality na ZŠ Planeta, 

ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0167; předkladatel PLANETA – Montessori základní škola s.r.o. 

•  Rekonstrukce a modernizace odborné učebny na ZŠ a MŠ Montessori Ostrava, 

ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0174; předkladatel Základní škola a mateřská škola Montessori 

Ostrava 

•  Frýdek-Místek v 3D realitě, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0196; předkladatel statutární město 

Frýdek–Místek 

•  Pokročilé metody digitálního vzdělávání na vybraných ZŠ v Ostravě – Porubě, 

ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0205; předkladatel městský obvod Ostrava–Poruba 

•  Virtuální realita ZŠ Komenského Bílovec, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0209; předkladatel 

Bílovec 

•  Virtuální realita a robot – moji noví kamarádi, ITIOMO/1.1.1/002/IROP/03/0215; 

předkladatel Čeladná 

do seznamu strategických projektů v rámci programového rámce IROP se snížením požadované 

podpory EU dle vyhodnocení předložených záměrů. 

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování T. Macura, T. Výtisk, T. Navrátil, T. Hradil a J. Míček 

Bod 4 - Předložené záměry v rámci výzvy č. 3 – Zájmové a neformální 
vzdělávání 
 

J. Hudec představil výzvu č. 3 – Zájmové a neformální vzdělávání. Dva předložené záměry 

nevyčerpaly disponibilní plánovanou výši alokace EU v této aktivitě. Vzhledem k tomu, že 

předkladatel (Statutární město Ostrava, odbor školství) připravoval záměr v koordinaci s nositelem 

Strategie, navrhnul navýšení CZV o dalších 10 mil. Kč s tím, že se zrealizuje unikátní projekt pro celé 
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území Ostravské metropolitní oblasti v rámci zavedení virtuální a mixované reality do zájmového 

vzdělávání. Manažer ITI se pokusí zbylou alokaci vyměnit s jinou aglomerací v rámci alokace pro ITI 

v méně rozvinutých regionech (MRR). Dalším možným krokem bude vyhlášení nové výzvy. T. Macura 

vyzval k diskuzi a poté k hlasování k bodu č. 4. 

 

Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 9/2: 

Řídicí výbor SOMO schvaluje předložené záměry do výzvy Nositele č. 3 – zájmové a neformální 

vzdělávání 

•  Klíče pro budoucnost našich dětí III, ITIOMO/1.1.1/003/IROP/03/0003, předkladatel 

statutární město Ostrava  

• Učebna s virtuální realitou pro SVČ Vratimov, ITIOMO/1.1.1/003/IROP/03/0211 , předkladatel 

SVČ Vratimov 

do seznamu strategických projektů v rámci programového rámce IROP dle vyhodnocení 

předložených záměrů s navýšením CZV a podpory EU projektu Klíče pro budoucnost našich dětí III, 

ITIOMO/1.1.1/003/IROP/03/0003 o 10 000 000 Kč CZV. 

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování T. Macura. 

Bod 5 - Předložené záměry v rámci výzvy č. 4 – Infrastruktura sociálních služeb 
 

J. Hudec představil parametry výzvy a výsledek poradní skupiny. Bylo navrženo navýšit alokace EU 

u záměru, který byl vyhodnocen jako poddimenzovaný – MEDICA z Třince. Dále bylo navrženo 

poměrové navýšení všech záměrů do disponibilní částky plánované podpory EU. Jeden záměr 

nevyhověl podmínkám výzvy a nebylo jej možné zařadit do seznamu strategických projektů 

programového rámce. T. Macura vyzval k diskuzi. J. Rafaj upozornil na úskalí navyšování požadované 

dotace – předkladatelé při stanovení předpokládané hodnoty zakázky budou vědět, že mohou 

projekty realizovat s vyšší částkou.  

J. Míček odpověděl, že krok navýšení vítá kvůli vysoké inflaci a s tím spojených těžkostí u dodavatelů. 

Je zcela zjevné, že náklady mohou růst tak, že ani za schválenou výši podpory EU nebude město 

projekt moci realizovat a bude muset nakonec spolufinancovat daleko více než jen 10 % projektu.  

J. Světlík doplnil, že i u případné vyšší předpokládané hodnoty zakázky se soutěží na cenu, takže by to 

výběrový proces nemělo ovlivnit. T. Navrátil okomentoval, že v současné nejisté době již stanovení 

předpokládané hodnoty zakázky nehraje takovou roli. 

T. Macura vyzval k hlasování k bodu č. 5. 

 
Hlasování: 9 pro    -    0 proti    -    3 zdrželi se 

Usnesení č. 10/2: 

Řídicí výbor SOMO schvaluje 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 

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

předkladatel Sociální služby Karviná, příspěvková organizace 
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• 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 

do seznamu strategických projektů v rámci 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 podpory EU předložených záměrů do disponibilní výše alokace výzvy. 

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování T. Navrátil a J. Míček 

Zdržel se hlasování J. Rafaj 

Hlasování: 10 pro    -    0 proti    -    2 zdrželi se 

Usnesení č. 11/2: 

Řídicí výbor SOMO konstatuje, že předložený záměr do výzvy Nositele č. 4 – Infrastruktura 

sociálních služeb 

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

Anděl Strážný, z.ú. 

není zařazen do programového rámce IROP dle vyhodnocení předloženého záměru. 

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování T. Navrátil a J. Míček 

 

Bod 6 - Předložené záměry v rámci výzvy č. 5 – Památky 
J. Hudec prezentoval podmínky výzvy č. 5 – Památky. Předložené záměry byly podrobeny věcnému 

hodnocení – každému záměru byly v rámci hodnocení přiděleny body. T. Macura vyzval přítomné 

k diskuzi a poté k hlasování k bodu č. 6. 

 

Hlasování: 10 pro    -    0 proti    -    2 zdrželi se 

Usnesení č. 12/2: 

Řídicí výbor SOMO schvaluje předložené záměry do výzvy Nositele č. 5 – Památky 
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• 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. 

• Revitalizace Výdušné jámy dolu Hlubina, ITIOMO/3.7.1/005/IROP/07/0175; předkladatel 
Leemon Concept, s.r.o. 

do seznamu strategických projektů v rámci programového rámce IROP dle vyhodnocení 

předložených záměrů. 

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování T. Macura a T. Navrátil 

 

Hlasování: 10 pro    -    0 proti    -    2 zdrželi se 

Usnesení č. 13/2: 

Řídicí výbor SOMO konstatuje, že předložené záměry do výzvy Nositele č. 5 – Památky 

• 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 

nejsou zařazeny do programového rámce IROP dle vyhodnocení předložených záměrů. 

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování T. Macura a T. Navrátil 

Bod 7 - Předložené záměry v rámci výzvy č. 6 – Knihovny 
 

J. Hudec představil parametry výzvy a výsledek poradní skupiny. Předložené záměry nenaplnily 

plánovanou alokaci, poradní skupina navrhuje poměrové navýšení všech záměrů do disponibilní 

částky plánované podpory EU. Dva záměry není možné zařadit do programového rámce, nesplňují 

podmínky výzvy – nejsou oprávněnými žadateli. T. Macura vyzval přítomné k hlasování k bodu č. 7. 

 
Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 14/2: 

Řídicí výbor SOMO schvaluje předložené záměry do výzvy Nositele 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 
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• Technické vybavení Regionální knihovny Karviná, ITIOMO/3.7.1/006/IROP/03/0203; 

předkladatel Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace 

do seznamu strategických projektů v rámci programového rámce IROP dle vyhodnocení 

předložených záměrů s navýšením CZV a požadované podpory EU předložených záměrů do 

disponibilní výše alokace výzvy. 

Zdržel se hlasování J. Rafaj 

Hlasování: 12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 15/2: 

Řídicí výbor SOMO konstatuje, že předložené záměry do výzvy Nositele č. 6 – Knihovny 

• 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 

nejsou zařazeny do programového rámce IROP dle vyhodnocení předložených záměrů. 

Bod 8 - Předložené záměry v rámci výzvy č. 7 – Muzea 
     

J. Hudec představil parametry výzvy a výsledek poradní skupiny. Všechny záměry splnily podmínky 

výzvy a byly navrženy na zařazení do programového rámce. Bohužel nenaplnily plánovanou alokaci. 

Vzhledem k tomu, že jde o významný podíl plánované alokace, poradní skupina doporučuje vyhlášení 

další výzvy na zbytkovou alokace podpory EU. T. Macura vyzval členy k diskuzi a poté k hlasování 

k bodu č. 8. 

 
Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    1 zdržela se 

Usnesení č. 16/2: 

Řídicí výbor SOMO schvaluje předložené záměry do výzvy Nositele č. 7 – Muzea 

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

předkladatel Moravskoslezský kraj 

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

předkladatel Moravskoslezský kraj  

• Adaptace prostor ve 3. NP budovy č. 1 v Jablunkově na muzeum, 

ITIOMO/3.7.1/007/IROP/07/0207; předkladatel Město Jablunkov 

do seznamu strategických projektů v rámci programového rámce IROP dle vyhodnocení 

předložených záměrů. 

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování D. Štvrtňová 

 

Bod 9 - Předložené záměry v rámci výzvy č. 8 – Infrastruktura cestovního 
ruchu 
 

J. Hudec prezentoval výzvu. Bylo předloženo 11 záměrů na strategické projekty, které nenaplnily 

plánovanou výši alokace EU. Manažer ITI má díky zmapované absorpci na území Ostravské 

metropolitní oblasti povědomí o dalších předpokládaných předkladatelích záměrů, proto poradní 

skupina souhlasila s možností vyhlášení 2. výzvy na zbytkovou alokaci EU. T. Macura vyzval přítomné 

členy k diskuzi a poté k hlasování k bodu č. 9. 
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Hlasování: 9 pro    -    0 proti    -    3 zdrželi se 

Usnesení č. 17/2: 

Řídicí výbor SOMO schvaluje 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 

do seznamu strategických projektů v rámci programového rámce IROP dle vyhodnocení 

předložených záměrů. 

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování T. Navrátil, J. Míček a T. Macura 

Bod 10 - Předložené záměry v rámci výzvy č. 9 – Městská kolejová vozidla 
 
J. Hudec prezentoval výzvu a 1 předložený záměr do seznamu strategických projektů programového 
rámce IROP. T. Macura vyzval k hlasování k bodu č. 10. 
 

Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 18/2: 

Řídicí výbor SOMO schvaluje předložený záměr do výzvy Nositele č. 9 – Městská kolejová vozidla 

• ITI II. Obnova vozového parku DPO tramvajemi, ITIOMO/3.1.1/009/IROP/04/0176; 

předkladatel Dopravní podnik Ostrava a.s. 

do seznamu strategických projektů v rámci programového rámce IROP dle vyhodnocení 

předloženého záměru. 

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování T. Macura 
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Bod 11 - Předložené záměry v rámci výzvy č. 10 – Bezemisní vozidla VHD 
 
J. Hudec představil 5 přijatých záměrů s návrhem jejich hodnocení a zařazení do seznamu 
strategických projektů v programovém rámci IROP. Popsal úpravy snížení počtu pořizovaných 
elektrobusů tak, aby dostupná alokace byla spravedlivě rozložena mezi všechny žadatele s ohledem 
na rozsah poskytované dopravní služby. T. Macura vyzval k hlasování k bodu č. 11. 
 

Hlasování: 9 pro    -    0 proti    -    3 zdrželi se 

Usnesení č. 19/2: 

Řídicí výbor SOMO schvaluje předložené záměry do výzvy Nositele č. 10 – Bezemisní vozidla VHD 

• Modernizace vozového parku MDPO - elektrobusy ITI, ITIOMO/3.1.1/010/IROP/04/0016;  

předkladatel Městský dopravní podnik Opava, a.s. 

• Pořízení vozíkových vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje - 

oblast havířovsko III, ITIOMO/3.1.1/010/IROP/04/0083; předkladatel Moravskoslezský kraj 

• Pořízení bezemisních vozidel MHD Frýdek-Místek, ITIOMO/3.1.1/010/IROP/04/0148; 

předkladatel ČSAD Frýdek-Místek a.s 

• ITI II.- Obnova vozového parku DPO autobusy na vodík, ITIOMO/3.1.1/010/IROP/04/0177; 

předkladatel Dopravní podnik Ostrava a.s.  

• ITI II.- Obnova vozového parku DPO elektrobusy a vodíkovým autobusy, 

ITIOMO/3.1.1/010/IROP/04/0178; předkladatel Dopravní podnik Ostrava a.s. 

do seznamu strategických projektů v rámci programového rámce IROP za podmínky snížení 

požadované podpory EU u projektu Pořízení bezemisních vozidel MHD Frýdek-Místek, 

ITIOMO/3.1.1/010/IROP/04/0148; předkladatel ČSAD Frýdek-Místek a.s. 

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování T. Macura. T. Navrátil a D. Štvrtňová 

Bod 12 - Předložené záměry v rámci výzvy č. 11 – Cyklostezky    
 

J. Hudec představil výzvu č. 11 – Cyklostezky a předložené záměry s návrhem jejich hodnocení a 

zařazení do seznamu strategických projektů v programovém rámci IROP. T. Macura vyzval přítomné 

členy k diskuzi a poté k hlasování k bodu č. 12. 

 

Hlasování: 10 pro    -    0 proti    -    2 zdrželi se 

Usnesení č. 20/2: 

Řídicí výbor SOMO schvaluje předložené záměry do výzvy Nositele č. 11 – Cyklostezky 

• Propojení Havířova s cyklotrasou č. 10, ITIOMO/3.1.1/011/IROP/04/0132; předkladatel 

Svazek měst a obcí okresu Karviná 

• Páteřní cyklostezky pohornické krajiny 2030 (POHO2030), ITIOMO/3.1.1/011/IROP/04/0133; 

předkladatel Svazek měst a obcí okresu Karviná 

• Cyklostezka Baška I. Etapa, ITIOMO/3.1.1/011/IROP/04/0180; předkladatel Obec Baška, 

• Cyklostezka Baška II. a III. Etapa, ITIOMO/3.1.1/011/IROP/04/0182; předkladatel Obec Baška, 

• Stezka pro chodce a cyklisty podél silnic III/01149 a III/01150 v Jablunkově, 

ITIOMO/3.1.1/011/IROP/04/0212; předkladatel Město Jablunkov 

do seznamu strategických projektů v rámci programového rámce IROP dle vyhodnocení 

předložených záměrů, s úpravou u projektového záměru Stezka pro chodce a cyklisty podél 

silnic III/01149 a III/01150 v Jablunkově, ITIOMO/3.1.1/011/IROP/04/0212 pouze na část poděl silnice 

III/01149. 
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Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování T. Macura a T. Navrátil 

 

Hlasování: 10 pro    -    0 proti    -    2 zdrželi se 

Usnesení č. 21/2: 

Řídicí výbor SOMO konstatuje, že předložené záměry do výzvy Nositele č. 11 – Cyklostezky 

• Lávka přes Olši v Karviné – Starém Městě, ITIOMO/3.1.1/011/IROP/04/0012; předkladatel 

Statutární město Karviná 

• Cyklistická stezka Opava-Malé Hoštice - Chlebičov, ITIOMO/3.1.1/011/IROP/04/0058; 

předkladatel Statutární město Opava 

• Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě-Komárově - 3. etapa, ITIOMO/3.1.1/011/IROP/04/0061; 

předkladatel Statutární město Opava 

• Cyklopropojení centra s DOV, ITIOMO/3.1.1/011/IROP/04/0071, předkladatel Statutární 

město Ostrava 

• Cyklostezka podél Flakůvky v Bohumíně, ITIOMO/3.1.1/011/IROP/04/0107, předkladatel 

město Bohumín 

• Cyklistické propojení Horní Lutyně s cyklostezkou POHO2030, 

ITIOMO/3.1.1/011/IROP/04/0125, Město Orlová 

• Cyklostezka Brušperk – Fryčovice, ITIOMO/3.1.1/011/IROP/04/0162, předkladatel Město 

Brušperk 

• Cyklostezka Baška - lávka, ITIOMO/3.1.1/011/IROP/04/0183; předkladatel Obec Baška 

• Stezka pro chodce a cyklisty u ZŠ Lesní a hotelu Ameryka v Jablunkově, 

ITIOMO/3.1.1/011/IROP/04/0210; předkladatel Město Jablunkov 

nejsou zařazeny do programového rámce IROP dle vyhodnocení předložených záměrů. 

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování T. Macura a T. Navrátil 

Bod 13 - Předložené záměry v rámci výzvy č. 12 – Plnicí a dobíjecí stanice 
pro VHD 
 

J. Hudec představil výzvu č. 12, předložený záměr s návrhem jejich hodnocení a zařazení do seznamu 

strategických projektů v programovém rámci IROP. T. Macura vyzval k diskuzi. J. Světlík kvitoval 

snahu o využívání vodíku a přechod na vodíkový pohon nejen v dopravě. Upozornil na potřebu 

lepšího zadávání podmínek při výběrovém řízení. T. Macura vyzval k hlasování k bodu č. 13. 

 

Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 22/2: 

Řídicí výbor SOMO schvaluje předložený záměr do výzvy Nositele č. 12 – Plnicí a dobíjecí stanice pro 

VHD 

• ITI II.- Rozvoj vodíkové mobility v Ostravě, 1. etapa, II. Fáze, 

ITIOMO/3.1.1/012/IROP/04/0181; předkladatel Dopravní podnik Ostrava a.s. 

do seznamu strategických projektů v rámci programového rámce IROP dle vyhodnocení 

předloženého záměru. 

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování T. Macura 
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Bod 14 - Předložené záměry v rámci výzvy č. 13 – Telematika VHD 
 

J. Hudec představil 5 přijatých záměrů s návrhem jejich hodnocení a zařazení do seznamu 

strategických projektů v programovém rámci IROP. T. Macura vyzval k hlasování bodu č. 14. 

 

Hlasování: 10 pro    -    0 proti    -    2 zdržel se 

Usnesení č. 23/2: 

Řídicí výbor SOMO schvaluje předložené záměry do výzvy Nositele č. 13 – Telematika VHD 

• Elektronické informační panely IV, ITIOMO/3.1.1/013/IROP/04/0112; předkladatel 

Koordinátor ODIS s.r.o. 

• Chytré zastávky Frýdek-Místek, ITIOMO/3.1.1/013/IROP/04/0149; předkladatel ČSAD Frýdek-

Místek a.s 

• Chytré zastávky Havířov, ITIOMO/3.1.1/013/IROP/04/0150; předkladatel ČSAD Havířov a.s. 

• Chytré zastávky Orlová, ITIOMO/3.1.1/013/IROP/04/0151; předkladatel ČSAD Karviná a.s. 

• ITI II.- Řízení provozu MHD - palubní systémy ve vozidlech, ITIOMO/3.1.1/013/IROP/04/0184; 

předkladatel Dopravní podnik Ostrava a.s. 

do seznamu strategických projektů v rámci programového rámce IROP dle vyhodnocení 

předložených záměrů s navýšením CZV a požadované podpory EU do výše disponibilní alokace 

výzvy. 

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování T. Macura a D. Štvrtňová 

Bod 15 - Předložené záměry v rámci výzvy č. 14 – Terminály 
    

J. Hudec představil 5 přijatých záměrů s návrhem jejich hodnocení a zařazení do seznamu 

strategických projektů v programovém rámci IROP. Představil rovněž návrh poradní skupiny 

na zařazení dvou záměrů na základě jejich vyhodnocení. T. Macura vyzval k diskuzi a poté k hlasování 

k bodu č. 15. 

 

Hlasování: 9 pro    -    0 proti    -    3 zdrželi se 

Usnesení č. 24/2: 

Řídicí výbor SOMO schvaluje předložené záměry do výzvy Nositele č. 14 – Terminály 

• Revitalizace přestupního uzlu Náměstí Republiky, ITIOMO/3.1.1/014/IROP/04/0078; 

předkladatel Statutární město Ostrava 

• Dopravní terminál na ul. Nádražní, ITIOMO/3.1.1/014/IROP/04/0201; předkladatel Statutární 

město Frýdek-Místek 

do seznamu strategických projektů v rámci programového rámce IROP dle vyhodnocení 

předložených záměrů. 

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování T. Macura, T. Hradil a J. Míček 

Hlasování: 9 pro    -    0 proti    -    3 zdrželi se 

Usnesení č. 25/2 

Řídicí výbor SOMO konstatuje, že předložené záměry do výzvy Nositele č. 14 – Terminály 

• Rekonstrukce přestupního terminálu z Bohumína na Ostravu, 

ITIOMO/3.1.1/014/IROP/04/0070; předkladatel Město Bohumín 

• Přednádraží Ostrava-Přívoz, dopravní řešení a veřejný prostor, 

ITIOMO/3.1.1/014/IROP/04/0076; předkladatel Statutární město Ostrava 
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• Terminál MHD & VHD u žst. Krnov, ITIOMO/3.1.1/014/IROP/04/0171; předkladatel Město 

Krnov 

nejsou zařazeny do programového rámce IROP dle vyhodnocení předložených záměrů. 

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování T. Macura, T. Hradil a J. Míček 

Bod 16 - Předložené záměry v rámci výzvy č. 15 – Bezpečnost na komunikacích 
                 
J. Hudec prezentoval podmínky výzvy a výsledek jednání poradní skupiny. Poradní skupina (PS) 

souhlasila, že ani jeden předložený záměr nesplnil specifické kritérium výzvy (kritérium: Projektový 

záměr je zaměřen na úpravu křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy nesplňující 

bezpečnostní normy). Část předložených záměrů již bylo předloženo do výzvy Státního fondu 

dopravní infrastruktury a byly podpořeny. Členové PS se dohodli, že nebudou podpořeny žádné 

předložené záměry a domluvili se, že na dalším jednání projednají návrhy podmínek pro novou 

chystanou výzvu. V diskuzi J. Světlík ocenil postup manažera ITI a poradní skupiny vyhlásit novou 

výzvu s nově schválenými hodnotícími kritérii.  

 
Bod 17 - Předložené záměry v rámci výzvy č. 16 – Energetické úspory 
veřejných budov 
                

J. Hudec v krátkosti informoval o výzvě č. 16 – Energetické úspory veřejných budov. Vzhledem 

k tomu, že některé záměry nesplňují podmínky výzvy – kritéria přijatelnosti a ostatní záměry nejsou 

v požadovaném stupni připravenosti, poradní skupina Čistější a zelenější region souhlasila 

s nezařazením aktivity do programového rámce OPŽP. V rámci diskuze se J. Rafaj zeptal, zda se 

opravdu nenašly žádné strategické projekty. J. Míček vysvětlil, že je pro města jednodušší žádat o 

podporu s menšími projekty. T. Macura vyzval přítomné k hlasování.  

 

Hlasování: 12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 26/2 

Řídicí výbor SOMO konstatuje, že předložené záměry do výzvy Nositele č. 16 – Energetické úspory 

veřejných budov 

• 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 

nejsou zařazeny do programového rámce OPŽP dle vyhodnocení předložených záměrů. 

Bod 18 - Předložené záměry v rámci výzvy č. 17 – Obnovitelné zdroje energie 
 

J. Hudec v krátkosti informoval o výzvě č. 17 – Obnovitelné zdroje energie. Dva záměry byly 

na podnět poradní skupiny dopracovány v požadovaném termínu. Ostatní záměry byly vyhodnoceny 

a navrženy do programového rámce OPŽP. T. Macura přítomné vyzval k diskuzi a poté k hlasování 

k bodu č. 18. 
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Hlasování: 9 pro    -    0 proti    -    3 zdrželi se 

Usnesení č. 27/2 

Řídicí výbor SOMO schvaluje 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 

• 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 

• Fotovoltaika střecha pavilonu "A", ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0221; předkladatel Černá 

louka s.r.o. 

• Instalace fotovoltaických elektráren pro město Krnov I, ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0222; 

předkladatel Krnov 

• Instalace fotovoltaických elektráren pro město Krnov II, ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0223; 

předkladatel Krnov 

• Instalace fotovoltaických elektráren pro město Krnov III, ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0224; 

předkladatel Krnov 
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• Instalace fotovoltaických elektráren pro město Krnov IV, ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0225; 

předkladatel Krnov 

• Instalace fotovoltaických elektráren pro město Krnov V, ITIOMO/3.4.1/017/OPŽP/05/0226; 

předkladatel Krnov 

do seznamu strategických projektů v rámci programového rámce OPŽP dle vyhodnocení 

předložených záměrů. 

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování T. Macura, T. Navrátil a T. Hradil 

Bod 19 - Předložené záměry v rámci výzvy č. 18 – Adaptace na změnu klimatu 
 

 J. Hudec v krátkosti informoval o výzvě č. 18 – Adaptace na změnu klimatu. Dva záměry ze čtyř byly 

doporučeny poradní skupinou k zařazení do seznamu strategických projektů v programovém rámci 

OPŽP. T. Macura vyzval přítomné k diskuzi a poté k hlasování k bodu č. 19. 

 

Hlasování: 12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 28/2 

Řídicí výbor SOMO schvaluje předložené záměry do výzvy Nositele č. 18 – Adaptace na změny 

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 

do seznamu strategických projektů v rámci programového rámce OPŽP dle vyhodnocení 

předložených záměrů. 

 

Hlasování: 12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 29/2 

Řídicí výbor SOMO konstatuje, že předložené záměry do výzvy Nositele č. 18 – Adaptace na změny 

klimatu 

• 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  

nejsou zařazeny do programového rámce OPŽP dle vyhodnocení předložených záměrů. 

 

Bod 20 – Předložené záměry v rámci výzvy č. 19 – Oběhové hospodářství 
 

J. Hudec představil obsah a podmínky výzvy č. 19 a tři přijaté záměry s návrhem jejich hodnocení a 

zařazení do seznamu strategických projektů v programovém rámci OPŽP. J. Rafaj se opět pozastavil 

na tím, že je tak malý zájem mezi předkladateli. J. Hudec vysvětlil, že je možné, že díky nastaveným 

podmínkám je pro předkladatele obtížné připravit projekt.  T. Macura vyzval přítomné k hlasování 

k bodu č. 20. 
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Hlasování: 10 pro    -    0 proti    -    2 zdrželi se 

Usnesení č. 30/2 

Řídicí výbor SOMO schvaluje 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 

do seznamu strategických projektů v rámci programového rámce OPŽP dle vyhodnocení 

předložených záměrů. 

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování T. Navrátil a T. Hradil 

 

Hlasování: 10 pro    -    0 proti    -    2 zdrželi se 

Usnesení č. 31/2 

Řídicí výbor SOMO konstatuje, že předložený záměr do výzvy Nositele č. 19 – Oběhové hospodářství 

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

předkladatel Baška 

není zařazen do programového rámce OPŽP dle vyhodnocení předložených záměrů. 

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování T. Navrátil a T. Hradil 

 
Bod 21 – Schválení programového rámce Operační program Životní prostředí 
 

Programový rámec OPŽP – přední list s přílohou (tabulka s výčtem projektů) byl zaslán v podkladech  

a skládá se ze záměrů, které byly projednány a zařazeny do seznamu strategických projektů  

v programovém rámci OPŽP v bodech 17 – 20. 

 

Hlasování: 12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 32/2 

Řídicí výbor SOMO schvaluje Programový rámec Operační program Životní prostředí. 

 

Bod 22 – Předložené záměry v rámci výzvy č. 20 Tramvajové a trolejbusové 
tratě 

          
J. Hudec představil obsah a podmínky výzvy č. 20 a záměry předložené do výzvy na strategické 

projekty do programového rámce OP Doprava. T. Macura vyzval přítomné členy k diskuzi a poté 

k hlasování k bodu č. 22. 

 

Hlasování: 10 pro    -    0 proti    -    2 zdrželi se 

Usnesení č. 33/2 

Řídicí výbor SOMO schvaluje předložené záměry do výzvy Nositele č. 20 – Tramvajové a 

trolejbusové tratě 

• Modernizace trolejbusové sítě MDPO - Opava, Křižovatka Praskova, 

ITIOMO/3.1.2/020/OPD/04/0015; předkladatel Městský dopravní podnik Opava, a.s. 

• Ekologizace veřejné dopravy, tramvajová trať Ostrava-Poruba, 

ITIOMO/3.1.2/020/OPD/04/0072; předkladatel Statutární město Ostrava 

• Modernizace TT na ul. Opavská – v úseku ul. Sjízdná – ul. Martinovská, 

ITIOMO/3.1.2/020/OPD/04/0186; předkladatel Dopravní podnik Ostrava a.s. 
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• Modernizace TT na ul. Nádražní v úseku ul. 30.dubna – ul. Valchařská,  

ITIOMO/3.1.2/020/OPD/04/0189; předkladatel Dopravní podnik Ostrava a.s. 

• Modernizace TT na ul. Vítkovická v úseku ul. 28.října až ul. Železárenská, 

ITIOMO/3.1.2/020/OPD/04/0191; předkladatel Dopravní podnik Ostrava a.s. 

• Modernizace TT na ul. 28. října v úseku Náměstí republiky – ul. Na jízdárně,  

ITIOMO/3.1.2/020/OPD/04/0193; předkladatel Dopravní podnik Ostrava a.s. 

• Zdvoukolejnění smyčky Výškovice, ITIOMO/3.1.2/020/OPD/04/0194; předkladatel Dopravní 

podnik Ostrava a.s. 

do seznamu strategických projektů v rámci programového rámce OPD dle vyhodnocení 

předložených záměrů. 

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování T. Navrátil a T. Macura 

 
Bod 23 - Předložené záměry v rámci výzvy č. 21 Telematika na městské silniční 
síti  
                 
J. Hudec představil obsah a podmínky výzvy č. 21 a dva záměry předložené do výzvy na strategické 

projekty do programového rámce OP Doprava. T. Macura vyzval všechny přítomné členy k hlasování 

k bodu č. 23. 

 

Hlasování: 10 pro    -    0 proti    -    2 zdrželi se 

Usnesení č. 34/2 

Řídicí výbor SOMO schvaluje předložené záměry do výzvy Nositele č. 21 – Telematika na městské 

silniční síti 

• Zvýšení propustnosti křižovatek v Ostravě – rozšíření telematických systémů, 

ITIOMO/3.1.3/021/OPD/04/0053; předkladatel Statutární město Ostrava 

• Telematická opatření na silniční síti ve Frýdku-Místku, ITIOMO/3.1.3/021/OPD/04/0202; 

předkladatel Statutární město Frýdek-Místek 

do seznamu strategických projektů v rámci programového rámce OPD dle vyhodnocení 

předložených záměrů. 

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování J. Míček a T. Macura 

 
Bod 24 – Schválení programového rámce Operační program Doprava 
Programový rámec – přední list s přílohou (tabulka s výčtem projektů) byl zaslán v podkladech 

a skládá se ze záměrů, které byly projednány a zařazeny do programového rámce v bodech 22 – 23. 

 

Hlasování: 12 pro    -    0 proti    -    0 zdržel se 

Usnesení č. 34/2 

Řídicí výbor SOMO schvaluje Programový rámec Operační program Doprava. 

 

Bod 25 - Předložené záměry v rámci výzvy č. 22 Dlouhodobá mezisektorová 
spolupráce  
         
J. Hudec představil záměry předložené do výzvy a závěry poradní skupiny. Kromě předloženého 

záměru Ostravské univerzity budou všechny záměry VŠB-TUO vyzvány k přepracování. Ostravská 

univerzita bude přepracována pouze v kontextu výsledku předložených záměrů VŠB, bude ji 

ponechána požadovaná výše podpory EU. T. Macura vyzval k hlasování k dobu č. 25. 
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Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 35/2 

Řídicí výbor SOMO konstatuje, že předložené záměry do výzvy Nositele č. 22 – Dlouhodobá 

mezisektorová spolupráce 

• Využití druhotných surovin a alternativních zdrojů energie, 

ITIOMO/2.3.1/022/OPJAK/01/0135; předkladatel VŠB-TUO 

• Výzkumná platforma pro digitalizační transformaci a Společnost 5.0, 

ITIOMO/2.3.1/022/OPJAK/01/0156; předkladatel VŠB-TUO 

• Zvýšení odolnosti energetických sítí v kontextu dekarbonizace, decentralizace a udržitelného 

socioekonomického rozvoje, ITIOMO/2.3.1/022/OPJAK/01/0160, předkladatel VŠB-TUO 

• Dlouhodobá mezisektorová spolupráce v oblasti bezpečnosti a stavební efektivnosti 

energetických celků, ITIOMO/2.3.1/022/OPJAK/01/0172; předkladatel VŠB-TUO  

• Inovativní a aditivní technologie pro udržitelný energetický průmysl, 

ITIOMO/2.3.1/022/OPJAK/01/0179; předkladatel VŠB-TUO 

• Pokročilé materiály pro energetiku a environmentální technologie, 

ITIOMO/2.3.1/022/OPJAK/01/0195; předkladatel VŠB-TUO 

• Inovativní technologie pro čistší Ostravsko!!!, ITIOMO/2.3.1/022/OPJAK/01/0214; 

předkladatel VŠB-TUO 

jsou vyzvány k úpravě s ohledem na disponibilní prostředky v termínu do 27. 9. 2022. 

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování I. Ivan 

 

Bod 26 - Předložené záměry v rámci výzvy č. 23 Služby infrastruktury 
 

J. Hudec představil záměr předložený do výzvy a předložil informace z OP TAK. T. Macura vyzval 

všechny přítomné členy k hlasování k bodu č. 26. 

 

Hlasování: 11 pro    -    0 proti    -    1 zdržel se 

Usnesení č. 36/2 

Řídicí výbor SOMO schvaluje předložený záměr do výzvy Nositele č. 23 – Služby infrastruktury 

• Hlavní reprezentativní objekt T5 v T-parku Ostrava, ITIOMO/2.1.2/023/OPTAK/02/0220; 

předkladatel statutární město Ostrava 

do seznamu strategických projektů v rámci programového rámce OP TAK dle vyhodnocení 

předloženého záměru. 

Střet zájmu nahlásil a zdržel se hlasování T. Macura 

 

Závěr             

T. Macura poděkoval všem přítomným za účast na dnešním jednání. Upozornil, že následující jednání 

se bude konat pravděpodobně do cca 1 měsíce (možno i korespondenčně) ke kritériím pro výběr 

záměrů na strategické projekty do výzvy na Bezpečnost na komunikacích a Zelená (modrozelená) 

infrastruktura na veřejných prostranstvích a také k projektům v Operačním programu 

Zaměstnanost+. Další plánované jednání se pak uskuteční za účelem schválení programového rámce 

IROP, případně dalších programových rámců OP JAK a OP TAK. 
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Příloha: 

1. Předložené záměry 
2. Hodnocení přiložených záměrů 
3. Soubory záměrů – tabulky 
4. Výzvy 
5. Popis opatření 
6. Programové rámce 
7. Seznam účastníků ŘV SOMO 11. 8. 2022 
8. Prezentace 

 

 

 

Seznam přítomných účastníků: 

1 MACURA TOMÁŠ statutární město Ostrava 

2 NAVRÁTIL TOMÁŠ statutární město Opava 

3 HRADIL TOMÁŠ město Krnov 

4 MÍČEK JAKUB statutární město Frýdek Místek 

5 ŠTVRTŇOVÁ DENISA Moravskoslezský kraj 

6 HÁJEK ROMAN Ostravská univerzita 

7 SVĚTLÍK JAN VÍTKOVICE a.s. 

8 RAFAJ JAN 
Svaz průmyslu a dopravy ČR 
 

9 RŮŽIČKOVÁ IVANA Slezská univerzita v Opavě 

10 VÝTISK TOMÁŠ MĚSTSKÝ OBVOD KRÁSNÉ POLE 

11 ROSENBERGEROVÁ OLGA ASOCIACE TRIGON 

12 IVAN IGOR VŠB-TUO 

Hosté 

13 SVENTEK DAVID BeePartner a.s. 

https://cz.linkedin.com/company/heimstaden-cz?trk=public_profile_experience-item_profile-section-card_subtitle-click
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Manažeři ITI 

14 HUDEC JIŘÍ 
Magistrát města Ostravy 
oddělení ITI a metropolitní spolupráce 

15 MOCEK DANIEL 
Magistrát města Ostravy 
oddělení ITI a metropolitní spolupráce 

16 SVOBODNÍK JIŘÍ 
Magistrát města Ostravy 
oddělení ITI a metropolitní spolupráce 

17 VDOLEČKOVÁ DAGMAR 
Magistrát města Ostravy 
oddělení ITI a metropolitní spolupráce 

18 POHLOVÁ ŠÁRKA 
Magistrát města Ostravy 
oddělení ITI a metropolitní spolupráce 

19 ŠIŘINOVÁ KRISTÝNA 
Magistrát města Ostravy 
oddělení ITI a metropolitní spolupráce 

 


