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Zápis z 12. jednání Řídicího výboru 
pro realizaci strategie ITI OA  

2021 - 2027 

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ MÍSTO KONÁNÍ  DATUM 

Viz PROGRAM JEDNÁNÍ  Magistrát města Olomouce, velký 
zasedací sál (Hynaisova 10) 

15. 6. 2022 
13:00 – 14:30 

 

ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ 

 
Viz Prezenční listina 
 

OBSAH JEDNÁNÍ 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 
 

1) Aktualizace statutů a jednacích řádů (ŘV ITI OA, Pracovní skupiny ŘV ITI OA), Etický 
kodex ŘV ITI OA 

 

2) Návrh složení Pracovních skupin pro tvorbu programových rámců a realizaci ISg ITI  
OA 2021+ 

 

3) Návrh hodnotících kritérií pro výběr strategických projektů ITI OA do programových  
rámců, lokální integrovaná řešení  

 

4)  Různé. 
 
Předseda ŘV ITI, Mgr. Miroslav Žbánek, MPA (dále jen předseda) nechal na úvod odsouhlasit 

změnu programu. Byla vypořádána usnášeníschopnost ŘV ITI – 16 z 24 členů je přítomno, tudíž 

je ŘV usnášeníschopný. 

 

1. Aktualizace statutů a jednacích řádů (ŘV ITI OA, Pracovní skupiny ŘV ITI OA), 
Etický kodex ŘV ITI OA 

 

Předseda výboru přistoupil k prvnímu bodu, který se týká aktualizace statutů a jednacích řádů. 

V rámci procesu hodnocení žádosti a kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti ze strany 

Ministerstva pro místní rozvoj – oddělení urbánní politiky a strategií obdržel nositel ITI dne 

5. 5. 2022 výzvu k úpravě/doplnění žádosti o podporu ISg ITI OA 21+. Na základě požadavku, 

aby v textu jednacích řádů bylo výslovně uvedeno, že výsledek šetření o střetu zájmů bude 

uveden v zápise z jednání, byl předložen ke schválení doplněný jednací řád řídicího výboru. 
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Jednací řád pracovních skupin bude předložen ke schválení na příštím jednání ŘV ITI.  

Součástí podkladů pro členy byl i Etický kodex Řídicího výboru pro realizaci strategie integrované 
územní investice Olomoucké aglomerace (dále jen Etický kodex). Etický kodex je přílohou Statutu 
Řídicího výboru ŘV ITI OA a je závazný pro všechny řádné členy ŘV ITI, zástupce (písemně 
pověřené k zastoupení), hosty, poradce, i zaměstnance Sekretariátu ITI. Etický kodex vydal 
nositel ITI za účelem vytvoření podmínek pro úspěšné a účelné fungování ŘV ITI. Etický kodex 
řeší i problematiku střetu zájmů. Každý účastník ŘV ITI stvrdí svým podpisem, že se seznámil se 
zněním Etického kodexu. Etický kodex člena Řídicího výboru bude podepsán pouze jednou bez 
ohledu na to, kterého jednání Řídicího výboru se daný člen zúčastní. Statut pracovních skupin 
doplněný o přílohu Etický kodex bude předložen ke schválení na příštím jednání ŘV ITI. 

Mgr. Horák vznesl dotaz, jestli byl Etický kodex i ve starém období. Ing. Sítek odpověděl,  
že nebyl. Tento požadavek vychází z nové metodiky a je potřeba k tomu takto přistoupit.  
Tento postup probíhá i na jednotlivých monitorovacích výborech nových operačních programů, 
které se připravují. Etický kodex je povinný dokument pro všechny fondy. 

Příloha 1: Statut ŘV ITI OA 
Příloha 2: Jednací řád ŘV ITI OA 

Dále bez dotazů. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       32/2022/06/ŘV12 

Aktualizace statutů a jednacích řádů (ŘV ITI OA, Pracovní skupiny ŘV ITI OA), Etický kodex 

ŘV ITI OA  

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

doplněný statut a jednací řád Řídicího výboru ITI OA. 

 

 

2. Návrh složení Pracovních skupin pro tvorbu programových rámců a realizaci 
ISg ITI OA 2021+ 

 
Slovo si převzal Ing. Radovan Sítek k prezentaci dalšího bodu. Uvedl, že pro přípravu integrované 
strategie na období 2021-2027 zřídil ŘV ITI OA jako své poradní orgány celkem tři tematické 
pracovní skupiny, každou o přibližně 20 členech (zastoupených institucích). Takto velká uskupení 
byla vhodná pro přípravu strategie, nicméně po zkušenostech z končícího období 2014-2020 se 
ukazuje, že by nebyla efektivní pro potřeby přípravy programových rámců a realizaci strategie. 
 
Proto v návaznosti na blížící se začátek procesu přípravy a vyhlašování výzev na tvorbu 
programových rámců a následného hodnocení strategických projektů navrhl sekretariát zřízení 
menších odborných pracovních skupin pro jednotlivé oblasti integrované strategie.  
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Pracovní skupiny v rozsahu přibližně 8 osob se v programovém období 2014-2020 setkaly 
s kladnou zpětnou vazbou v rámci evaluací jak na úrovni nositele, tak na úrovni národní.  
Na základě předchozích zkušeností bylo navrženo zřízení celkem 6 pracovních skupin, které by 
pokrývaly jednotlivá opatření strategie následovně: 
 

- Pracovní skupina 1: VZDĚLÁVÁNÍ 

řeší aktivity SC 4.1 IROP (vzdělávací infrastruktura) 
 

- Pracovní skupina 2: SOCIÁLNÍ OBLAST A ZAMĚSTNANOST 

řeší aktivity SC 4.2 IROP (sociální oblast) a OPZ+ 

 

- Pracovní skupina 3: VĚDA A VÝZKUM 

řeší aktivity OP JAK a OP TAK 

 

- Pracovní skupina 4: MOBILITA 

řeší aktivity SC 6.1 IROP (udržitelná mobilita) a OPD 
 

- Pracovní skupina 5: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

řeší aktivity SC 2.2 IROP (veřejná prostranství) a OPŽP 

 

- Pracovní skupina 6: CESTOVNÍ RUCH 

řeší aktivity SC 4.4 IROP (památky, cestovní ruch) 

 

Aktualizovaný statut a jednací řád pracovních skupin ŘV ITI bude předložen na příštím jednání 
ŘV ITI. 

Součástí návrhu složení pracovních skupin bylo navrženo zastoupení obcí s rozšířenou 
působností v každé pracovní skupině. Vzhledem k šesti ORP (mimo statutární města) v 
aglomeraci a šesti pracovním skupinám byl navržen jeden zástupce za ORP do každé pracovní 
skupiny.  

Ing. Sítek uvedl návrhy zástupců pracovních skupin takto: PS1 Vzdělávání - Šternberk, PS2 
Sociální oblast a zaměstnanost - Lipník nad Bečvou, PS3 Věda a výzkum - Hranice, PS4 Mobilita 
- Litovel, PS5 Životní prostředí - Konice, PS6 Cestovní ruch - Uničov. Upozornil, že je to jen návrh, 
pokud by se mezi sebou chtěli zástupci domluvit jinak, bude to respektováno. Zároveň požádal, 
aby byly zaslány nominace zástupců za každou organizaci na Sekretariát ITI do konce července 
2022. Během srpna už budou pracovní skupiny operativní.  

Paní Macháčková se vyjádřila, že podle návrhu byla Hranicím přidělena PS Věda a výzkum. 
Hranice nepřipravují v této oblasti žádný projekt a obecně jim toto téma není blízké. Naopak 
vyjádřila zájem o členství v PS Mobilita, PS Životní prostředí nebo PS Cestovní ruch.  
Předseda odpověděl, že pokud jim tento návrh nevyhovuje, určitě je možné zařazení do jiné 
pracovní skupiny, která jim vyhovovat bude. 

Paní Chalánková vznesla dotaz, proč nikde nezaznamenala zařazení Okresní hospodářské 
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komory do žádné z pracovních skupin, přičemž v minulém období byli zástupci rovnou v několika 
pracovních skupinách. Bc. Kolář odpověděl, že v rámci PS Vzdělávání se to týká pouze zástupců 
za podnikatelský sektor. V rámci Sociální oblasti a Zaměstnanosti měla pracovní skupina jinou 
náplň, kdy se zabývala podnikáním. Nyní se do ní přesunula Sociální oblast. V tomto případě by 
bylo možné pracovní skupinu rozšířit. Složení pracovní skupiny pro Vědu a výzkum do značné 
míry určuje samotný řídicí orgán OP JAK svými specifickými požadavky, takže tuto pracovní 
skupinu už není vhodné rozšiřovat.  Mgr. Horák se nabídl, že za město Uničov se své nominace 
do PS Věda a výzkum vzdá a předá ji ve prospěch hospodářské komory. 

Příloha 3: Návrh zástupců v pracovních skupinách po proběhlé diskuzi 
 
Dále bez dotazů. 

Výsledek hlasování: 

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       33/2022/06/ŘV12 

Návrh složení Pracovních skupin pro tvorbu programových rámců a realizaci ISg ITI OA 

2021-2027 

Řídicí výbor ITI OA: 

souhlasí 
s počtem a složením Pracovních skupin pro tvorbu programových rámců a realizaci ISg ITI OA 
2021-2027 dle předložené důvodové zprávy, 
pověřuje 
sekretariát ITI OA oslovit jednotlivé instituce (členy), aby jmenovitě navrhly své zástupce do 
Pracovních skupin 
a 
ukládá 
těmto institucím zaslat sekretariátu ITI OA tyto nominace do 31. 7. 2022. 

 
 

3. Návrh hodnotících kritérií pro výběr strategických projektů ITI Olomoucké 
aglomerace do programových rámců, lokální integrovaná řešení 

 
Předseda předal slovo Ing. Radovanovi Sítkovi, aby členy ŘV seznámil s prvním návrhem 
hodnotících kritérií. 

Na jednání ŘV ITI OA dne 11. 5. 2022 byl představen proces přípravy programových rámců pro 
jednotlivé operační programy. Tento bod navazuje na představený proces a soustředí se na jednu 
část, kterou je návrh hodnotících kritérií pro výběr projektů do programových rámců.  

Výběr projektů do programových rámců bude probíhat prostřednictvím „výzev pro předkládání 
strategických projektů do programových rámců“. Pro každé opatření ISg2021+ bude vyhlášena 
samostatná výzva. Každá výzva bude obsahovat seznam hodnotících kritérií, na základě nichž 
budou strategické projekty do programového rámce vybírány.  
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Dále byl v souladu s požadavkem členů ŘV ITI představen zjednodušený model přípravy 
programových rámců v několika krocích: 

05/2022 Představení procesu přípravy programových rámců (PR) Sekretariát ITI 

   

06/2022 
První návrh kritérií pro posouzení strategických projektů (SP) do 

PR 
Sekretariát ITI 

   

07/2022 Úprava a doplnění hodnotících kritérií  Členové ŘV 

   

do 08/2022 
Aktualizace územních integrovaných řešení 1-12 a finalizace 

hodnotících kritérií 
Stakeholdeři/ŘV/ 

Sekretariát 

   

od 08/2022 
Příprava, schvalování a vyhlašování výzev na předkládání SP do 

PR, vč. kritérií (vazba na vyhlášení výzev ŘO) 
ŘV 

   

od 09/2022 Posouzení (hodnocení) strategických projektů PS a ŘV 

   

od 10/2022 
Tvorba seznamu (souboru) strategických projektů pro jednotlivá 

opatření ISg 
PS a ŘV 

   

1Q/2023 Návrh a schválení programového rámce ŘV 

   

1Q/2023 
Schválení PR v Zastupitelstvu města Olomouce a předložení PR 

do výzvy řídicího orgánu   
ZMO/sekretariát ITI 

   

1Q/2023 Schválení PR řídicím orgánem a vydání akceptačního dopisu ŘO 

 

Návrh hodnotících kritérií pro výběr strategických projektů do programových rámců 

Ing. Sítek dále představil návrh hodnotících kritérií vycházejících ze zkušeností z implementace 
ITI 2014+, kdy prošlo hodnocením ŘV ITI přes 300 projektových záměrů.  

V období 2021+ se nicméně zásadně mění princip výběru projektů. Města (nositelé ITI) se podílí 
na výběru operace (výběru projektů) tím, že schvalují projekty v zastupitelstvu nositele, a to již ve 
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fázi přípravy programových rámců. Na základě schválených programových rámců následně řídicí 
orgán operačního programu vyčleňuje alokaci pro nositele ITI formou tzv. akceptačních dopisů.   

Ing. Sítek se zaměřil na hodnotící kritéria pro výběr projektů do programového rámce ŘO IROP, 
na který váže nejvíce opatření integrované územní strategie Olomoucké aglomerace (celkem 14 
opatření).  

ŘO IROP definoval základní východiska, která je třeba vzít v úvahu při výběru projektů do 
programového rámce: 

- nositel ITI vybírá projekty ve výši 100-130 % přidělené alokace na každé opatření ISg.  
O alokaci nekrytou projekty nositel přijde.  

- projekty uvedené v programovém rámci nebudou moci žádat o dotaci 
v individuálních výzvách, což platí i pro tzv. náhradní projekty (100-130 % alokace).   

S ohledem na výše uvedené byl předložen návrh hodnotit strategické projekty ve 3 etapách: 

1. Hodnocení formálních náležitostí – standardní ověření způsobu předložení projektu 

2. Hodnocení přijatelnosti 

2A. Obecná kritéria přijatelnosti – vychází z metodického pokynu MMR (INRAP) 

2B. Specifická kritéria přijatelnosti – vychází ze specifik ŘO OP – doznají změn 

2C. Specifická kritéria přijatelnosti nositele ITI OA – k připomínkám členům ŘV 

3. Věcné hodnocení nositele ITI OA 

3A. Obecná kritéria – reflektují základní požadavky na implementaci ITI OA 

3B. Specifická kritéria – k připomínkám členům ŘV. 

Pozn. Členové ŘV ITI by se měli zaměřit zejména na připomínky/doplnění kritérií 2C a 3B  

(v přílohách označeno oranžovou barvou). Lze vznášet připomínky i k ostatním kritériím, nicméně, ty jsou 

zařazeny na základě metodik MMR, požadavků ŘO apod.  

 
Ad1/ Kritéria formálních náležitostí  

- Kritéria formálních náležitostí jsou zařazena do hodnocení z důvodu nutnosti ověření 
vybraných parametrů výzvy nositele ITI OA k předkládání projektových záměrů do 
programových rámců (způsob a čas podání projektu, povinné přílohy). 

- Kontrolu formálních náležitostí budou zajišťovat tematičtí koordinátoři nositele ITI OA. 

- Kritéria mají funkci vylučovací – jsou hodnocena formou ANO/NE, tzn. splněno/nesplněno, 
příp. nerelevantní. 

- Kritéria formálních náležitostí se dále člení na napravitelná a nenapravitelná. V případě 
napravitelných kritérií bude žadatel vyzván k nápravě/doplnění.  

 
Ad2/ Kritéria přijatelnosti  

- Strategický projekt je přijatelný a může být uveden v programovém rámci, pokud splní 
požadavky definované třemi klíčovými subjekty: 

A) Ministerstvo pro místní rozvoj, jako vydavatel MP INRAP 
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o Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních 
plánů v programovém období 2021-2027 (MP INRAP) uvádí doporučená 
kritéria výběru do seznamu strategických projektů v programovém rámci, resp. 
pro posouzení souladu s integrovanou strategií. Obdobná kritéria byla 
aplikována v období 2014+ a jsou aplikovatelná i pro období 2021+. Přestože 
jsou kritéria pouze doporučující, lze tato kritéria využít. 

B) Řídicí orgán příslušného operačního programu 

o při vyjednávání operačních programů dávají řídicí orgány najevo, že strategické 
projekty ITI musí naplňovat určité parametry, aby byly z operačního programu 
podporovatelné. Je v zájmu nositele ITI převzít tyto klíčové parametry  
a zakomponovat do hodnotících kritérií a to v maximální možné míře. Zabrání 
se tím situaci, kdy projekt sice bude uveden v programovém rámci, ale řídicí 
orgán OP jej z hodnocení vyřadí. Tím by projekt blokoval alokaci, kterou by jiný 
vhodný projekt mohl čerpat. Jako příklad uvedl ing. Sítek požadavek řídicího 
orgánu IROP v rámci bezpečnosti, kde je kritérium, že lze podpořit realizaci 
chodníků podél komunikací s intenzitou dopravy nejméně tisíc vozidel. 
Chodníky u komunikací s menší intenzitou by proto nemělo smysl v 
programovém rámci schvalovat.  

C) Nositel ITI Olomoucké aglomerace 

o kritéria přijatelnosti nositele ITI jsou kritéria hodnocená formou ANO/NE (a tudíž 
je není vhodné uvádět mezi bodovaná kritéria věcného hodnocení). Mohou se 
vztahovat k naplňování parametrů výzvy a požadavků na obsah projektového 
záměru.  

- Kontrolu přijatelnosti budou provádět pracovní skupiny, resp. Řídicí výbor ITI OA 

- Kritéria mají funkci vylučovací – jsou hodnocena formou ANO/NE, tzn. splněno/nesplněno, 

příp. nerelevantní. 

- Kritéria přijatelnosti se dále členění na napravitelná a nenapravitelná. V případě 

napravitelných kritérií bude žadatel vyzván k nápravě/doplnění.  

- Kritéria přijatelnosti jsou rozdělena na skupiny A, B a C. 

 

Ad3/ Kritéria věcného hodnocení  

- Kritéria věcného hodnocení jsou rozdělena na část A Obecná kritéria, která reflektují 

obecně požadavky na plnění základních parametrů důležitých pro implementaci 

integrované územní strategie: 

o Finančních milníků 

o Věcných milníků (monitorovacích indikátorů) 

o Integrovanosti (územní, resp. lokální, integrovaná řešení) 

o Kompletnosti žádosti. 

- Část B Specifická kritéria mohou zohlednit další požadavky nositele ITI na realizaci 

strategických projektů podpořených z ITI.  
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- Kritéria věcného hodnocení jsou bodovaná kritéria. Bodové hodnocení umožní vytvořit 

pořadí strategických projektů v programovém rámci.  

- Kritéria věcného hodnocení jsou nenapravitelná kritéria. 

Zatím nejsou definitivně známy všechny specifické požadavky na strategické projekty ze strany 

ŘO IROP. Kritéria budou definitivně schválena jako součást výzev nositele ITI na programové 

rámce až po vyjasnění všech těchto požadavků. 

Členové ŘV ITI mohou vznášet návrhy na úpravy a doplnění kritérií do 31. 7. 2022. 
V průběhu srpna 2022 dojde k vypořádání připomínek k hodnotícím kritériím. Předpokládaný 
termín schválení výzev, vč. kritérií, se předpokládá na zářiovém jednání ŘV ITI.  

Příloha 4:  
Návrh kritérií SC2.2 IROP Veřejná prostranství 
Návrh kritérií SC4.1 IROP Vzdělávání 
Návrh kritérií SC4.2 IROP Soc. oblast 
Návrh kritérií SC4.4 IROP Památky a CR 
Návrh kritérií SC6.1 IROP Mobilita 
 
Lokální integrovaná řešení 
 
Ing. Sítek dále, v návaznosti na přípravu kritérií pro výběr projektů do programových rámců, 
představil i systém hodnocení územních integrovaných řešení. V koncepční části integrované 
strategie definovali jednotliví stakeholdeři opatření, kterým se plánují v rámci ITI věnovat. Tato 
integrovaná řešení byla vytvořena na úrovni jednotlivých obcí s rozšířenou působností. Dále byla 
nadefinována integrovaná řešení v gesci Arcibiskupství olomouckého, Univerzity Palackého 
v Olomouci a Olomouckého kraje.  
 
Při sestavování integrovaných řešení jednotliví stakeholdeři pracovali s indikativní alokací pro 
jednotlivé území, která byla definována na základě počtu obyvatel v daném městě. V současnosti 
navrhujeme tuto indikativní alokaci využít v hodnocení projektů jako vodítko pro prioritizaci 
předložených projektů. Předpoklad je aktuálně připravené integrované řešení dále rozpracovat na 
úroveň jednotlivých strategických projektů. Toto územní integrované řešení vč. seznamu projektů 
spadajících pod IROP bude po schválení v příslušných orgánech správce integrovaného řešení 
sloužit k vyhodnocení dříve zmíněného kritéria.  
 
V případě integrovaných řešení obcí bylo navrženo jako limit maximální možné alokace projektů 
v seznamu stanovit na 150% indikativní alokace. Jednotlivé alokace pro města představuje 
následující tabulka. V případě integrovaných řešení dalších 3 stakeholderů předpokládáme taktéž 
schválení ÚIŘ vč. seznamu projektů připravovaných do výzev ITI, ovšem mimo tento limit alokace. 

 

Město 
Alokace dle počtu obyvatel  

(+ solidární model) Alokace pro ÚIŘ (150 %) 

Olomouc 508 219 654 762 329 481 

Přerov 219 458 487 329 187 731 
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Litovel 49 653 761 74 480 642 

Prostějov 221 316 074 331 974 111 

Lipník n. B. 40 654 333 60 981 500 

Šternberk 68 295 432 102 443 148 

Konice 51 833 558 77 750 337 

Hranice 91 396 326 137 094 489 

Uničov 57 777 541 86 666 312 

Zázemí 707 494 425 - 

 

Dle tohoto rozdělení připadá na jednotlivá města 1,27 mld. Kč (+ rezerva ve výši až 50%) a pro 
zázemí ORP potom 745 mil. Kč, tedy přibližně 37% celkové alokace IROP. 

Další navrhovaný postup: 

1. V termínu do 30. 6. 2022 předloží jednotliví stakeholdeři pracovní seznam projektů pro 

výzvy ITI v rámci územních integrovaných řešení financovaných z IROP. 

2. Sekretariát ŘV ITI OA konfrontuje jednotlivé seznamy s alokací jednotlivých opatření a 

identifikuje možná rizika související s čerpáním alokace, zároveň kompletní přehledy 

rozešle na jednotlivé stakeholdery. 

3. Stakeholdeři upraví a schválí finální verzi lokálních integrovaných řešení v příslušných 

orgánech během srpna 2022 a tento dokument předají nositeli ITI. 

4. Sekretariát zveřejní na webových stránkách aktuální schválené verze lokálních 

integrovaných řešení. 

Předseda na závěr shrnul, že toto nebude úplně jednoduché období z hlediska posuzování 
projektů, a bude potřeba mezi kolegy hodně komunikovat. Zejména potom věcné hodnocení 
nositele, které je novinkou a které má odrážet možnost a rychlost administrace projektu, bude 
předmětem diskuzí.  

Příloha 5: Územní integrované řešení – šablona IROP 

 

Výsledek hlasování: 

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       34/2022/06/ŘV12 

Návrh hodnotících kritérií pro výběr strategických projektů ITI Olomoucké aglomerace do 
programových rámců, lokální integrovaná řešení 
Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
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Výsledek hlasování: 

Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       35/2022/06/ŘV12 

Návrh hodnotících kritérií pro výběr strategických projektů ITI Olomoucké aglomerace do 
programových rámců, lokální integrovaná řešení 
Řídicí výbor ITI OA: 
ukládá 
členům ŘV zasílat návrhy na úpravy a doplnění kritérií na Sekretariát ITI do 31. 7. 2022 
a 
souhlasí 
s navrhovaným postupem pro lokální integrovaná řešení dle předložené důvodové zprávy. 

 

4.   Různé 

Závěrem členové prodiskutovali další plánované termíny jednání ŘV ITI OA. Předseda dále uvedl, 
s odkazem na Etický kodex, že od příštího jednání již bude nutné nahlásit hosty, kteří se budou 
jednání účastnit a formálně se budou schvalovat nečlenové ŘV. 
 

Plánované termíny jednání ŘV:  

o 11. 7. – 19. 7. 2022 – per rollam 

o 24. 8. 2022 ve 13:00 

o 7. 9. 2022 ve 13:00 

 Úkol Termín Odpovědnost 

    

ZAPSALI: Denisa Válková 15. 6. 2022 

ZA SPRÁVNOST 
ODPOVÍDÁ: 

Ing. Aleš Martinec, Ing. Radovan Sítek 

SCHVÁLILI:  
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 

Mgr. Matouš Pelikán 
 

……………………………………..………………… 
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 

předseda Řídicího výboru 
pro realizaci strategie ITI 
Olomoucké aglomerace 

……………………..……………………….. 
     Mgr. Matouš Pelikán 

místopředseda Řídicího výboru 
pro realizaci strategie ITI 
Olomoucké aglomerace 



 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

    
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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USNESENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE  

PRO REALIZACI STRATEGIE 2021 - 2027 Z 12. ZASEDÁNÍ KONANÉHO  

DNE 15. 6. 2022 

 
Usnesení 32/2022/06/ŘV12 

Aktualizace statutů a jednacích řádů (ŘV ITI OA, Pracovní skupiny ŘV ITI OA), Etický 

kodex ŘV ITI OA 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

doplněný statut a jednací řád Řídicího výboru ITI OA.  

 
 

Usnesení 33/2022/06/ŘV12 

Návrh složení Pracovních skupin pro tvorbu programových rámců a realizaci ISg ITI 

OA 2021-2027 

Řídicí výbor ITI OA: 

souhlasí 

s počtem a složením Pracovních skupin pro tvorbu programových rámců a realizaci 

ISg ITI OA 2021-2027 dle předložené důvodové zprávy, 

pověřuje 

sekretariát ITI OA oslovit jednotlivé instituce (členy), aby jmenovitě navrhly své 

zástupce do Pracovních skupin 

a 

ukládá 

těmto institucím zaslat sekretariátu ITI OA tyto nominace do 31. 7. 2022 

 
 

Usnesení 34/2022/06/ŘV12 

Návrh hodnotících kritérií pro výběr strategických projektů ITI Olomoucké aglomerace 

do programových rámců, lokální integrovaná řešení 

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu. 



 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

    
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Usnesení 35/2022/06/ŘV12 

Návrh hodnotících kritérií pro výběr strategických projektů ITI Olomoucké aglomerace 

do programových rámců, lokální integrovaná řešení 

Řídicí výbor ITI OA: 

ukládá 

členům ŘV zasílat návrhy na úpravy a doplnění kritérií na Sekretariát ITI do 31. 7. 

2022 

a 

souhlasí 

s navrhovaným postupem pro lokální integrovaná řešení dle předložené důvodové 

zprávy. 

 
 
 
V Olomouci dne 15. 6. 2022 
 
 
 
 
 
…………………………………………….        ……………………………………………. 
       Mgr. Miroslav Žbánek, MPA       Mgr. Matouš Pelikán 
    předseda Řídicího výboru ITI OA         místopředseda Řídicího výboru ITI OA 



      

 

 

PREZENČNÍ LISTINA 
 

zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace 
 

dne 15. června 2022 
 

 

Jméno a příjmení členů Řídicího výboru ITI Podpis 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 
primátor statutárního města Olomouce 

ANO 

JUDr. Martin Major, MBA 

náměstek primátora SMOl 

ANO 

Mgr. Matouš Pelikán 

náměstek primátora SMOl 

ANO 

Ing. Otakar Bačák 

náměstek primátora SMOl 
ANO 

Petr Macek 
člen Zastupitelstva města Olomouce 

 

Mgr. František Jura 
primátor statutárního města Prostějova 

ANO 

Ing. Petr Měřínský 
primátor statutárního města Přerova 

ANO 

Mgr. Jiří Pospíšil 
náměstek primátora statutárního města Prostějova 

 

Mgr. Petr Kouba 
náměstek primátora statutárního města Přerova 

ANO 

Mgr. Ivo Slavotínek 
náměstek hejtmana Olomouckého kraje 

ANO 

Mgr. Dalibor Horák 
náměstek hejtmana Olomouckého kraje, radní města Uničova 

ANO 

Jiří Kudláček 
starosta města Hranice 

ANO 

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 
rektor Univerzity Palackého v Olomouci 

 

JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA 
prorektor pro strategii a vnější vztahy, UPOl 

ANO 

Ing. Marek Podlaha 
předseda Unie nestátních neziskových organizací Ol. kraje 

 

Helena Chalánková 
ředitelka Okresní hospodářské komory v Prostějově 

ANO 

Ing. Jaroslav Michalík 
předseda představenstva DPMO, a. s.  

 

Ing. Jiří Šabata 
ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR 

ANO 

Ing. Michal Servus 
ředitel regionálního pracoviště Olomoucko, AOPK ČR 

 



      

 

Ing. Stanislav Orság 
starosta města Šternberk 

ANO 

Viktor Kohout 
starosta města Litovel 

ANO 

Mgr. Ondřej Vlček 
místostarosta města Lipník nad Bečvou 

ANO 

Ing. Michal Obrusník 
starosta města Konice 

 

Ing. Radim Sršeň, Ph.D. 
neuvolněný člen Rady Olomouckého kraje 

 

Mgr. Bc. Štěpán Sittek 
Česká biskupská konference 

 

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


