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Zápis z 16. 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) 

9. 11. 2022 
11:45 – 15:30 

 

ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ 

 
Viz Prezenční listina 
 

OBSAH JEDNÁNÍ 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 
 

1) Informace o zvolení nových zástupců členů ŘV ITI Olomoucké aglomerace a aktualizace 
složení pracovních skupin ŘV ITI OA 

 
2) Hodnocení strategických projektů předložených v rámci Výzvy č. 1 (Knihovny) a č. 2 (MŠ 
IROP) 
 
3) Aktualizace harmonogramu výzev nositele ITI OA 
 
Přestávka na obědový raut (12,30 – 13,15 hod) 
 
4) Vyhlášení výzev č. 8 (Bezpečnost IROP), č. 9 (Tramvajové tratě OPD), č. 10 (ITS OPD) a č. 
11 (Služby infrastruktury OP TAK) nositele ITI OA pro předkládání strategických projektů do 
programových rámců v rámci Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro 
období 2021-2027 
 
5) Aktuální informace k ITI OPŽP 2021-2027 (aktualizace strategických projektů, další postup) 
 
6) Různé. 

 
Zástupce předsedy ŘV ITI Ing. Otakar Štěpán Bačák zahájil jednání ŘV ITI. Na úvod byla 

odsouhlasena změna programu. Byla vypořádána usnášeníschopnost ŘV ITI – 18 z 24 členů je 

přítomno, tudíž je ŘV usnášeníschopný. 
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1. Informace o zvolení nových zástupců členů ŘV ITI Olomoucké aglomerace a 
aktualizace složení pracovních skupin ŘV ITI OA 

 

Ing. Bačák v prvním bodě jednání informoval členy ŘV ITI o zvolení nových zástupců členů ŘV ITI 
Olomoucké aglomerace. Sdělil, že vzhledem k novému funkčnímu období zastupitelstev obcí  
a měst a ukončení činnosti některých představitelů samospráv byli dne 13. 10. 2022 primátoři  
a starostové měst ORP požádáni o zaslání aktualizovaných údajů týkajících se návrhů nových 
zástupců (do ŘV ITI OA i PS ŘV ITI OA). Nositel ITI OA obdržel nové návrhy na jmenování od  
4 měst (Olomouc, Prostějov, Přerov a Hranice).  

 
Nově jmenovaní zástupci členů ŘV ITI OA: 

Ing. Petr Vrána, primátor statutárního města Přerova 
Bc. Daniel Vitonský, starosta města Hranic 
Ing. arch. Tomáš Pejpek, náměstek primátora statutárního města Olomouce 
Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora statutárního města Olomouce 
Ing. Tomáš Navrátil, náměstek primátora statutárního města Přerova. 
 
Předsedou ŘV ITI OA je dle bodu 7 čl. III Statutu výboru primátor města Olomouce.  
Za místopředsedu ŘV ITI OA byl nově navržen Ing. Otakar Štěpán Bačák, náměstek primátora 
města Olomouce. 
 
Jako nový zástupce Olomoucké aglomerace v Regionální stálé konferenci byl navržen  
Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru dotačních projektů (náhradníkem Ing. Aleš Martinec, 
manažer ITI OA). 
 
Jako nový zástupce Olomoucké aglomerace v Národní stálé konferenci byl navržen Ing. Aleš 
Martinec, manažer ITI OA (náhradníkem Ing. Radovan Sítek, vedoucí odboru dotačních projektů). 
 
Aktualizace složení pracovních skupin ŘV ITI OA 
 

Pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace bylo vytvořeno 6 pracovních skupin: 
 

 Pracovní skupina 1: VZDĚLÁVÁNÍ 

 Pracovní skupina 2: SOCIÁLNÍ OBLAST A ZAMĚSTNANOST 

 Pracovní skupina 3: VĚDA A VÝZKUM 

 Pracovní skupina 4: MOBILITA 

 Pracovní skupina 5: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 Pracovní skupina 6: CESTOVNÍ RUCH. 
 

Statutární města Prostějov a Přerov navrhli i nové zástupce do PS ŘV ITI OA. Aktualizované 

složení pracovních skupin obdrželi členové ŘV ITI ve svých materiálech. 

 

Výsledek hlasování: 

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       68/2022/11/ŘV16 
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Informace o zvolení nových zástupců členů ŘV ITI Olomoucké aglomerace  

Volba nového místopředsedy ŘV ITI Olomoucké aglomerace  

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí 
změny ve složení ŘV ITI OA. Dle bodu 9 čl. III Statutu výboru předseda ŘV ITI OA odvolává 

stávající členy ŘV ITI OA, Ing. Petra Měřínského, Jiřího Kudláčka, JUDr. Martina Majora, MBA, 

Mgr. Petra Koubu a Petra Macka, a dle bodu 10 čl. III Statutu výboru jmenuje nové členy ŘV ITI 

OA, Ing. Petra Vránu, Daniela Vitonského, Ing. arch. Tomáše Pejpka, Mgr. Miloslava Tichého a 

Ing. Tomáše Navrátila, a to na základě návrhu na jmenování. 

 

 

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Volba nového místopředsedy ŘV ITI Olomoucké aglomerace  

Usnesení       69/2022/11/ŘV16 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje 
místopředsedou ŘV ITI OA Ing. Otakara Štěpána Bačáka, náměstka primátora města Olomouce. 

 

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Volba nového zástupce Olomoucké aglomerace a jeho náhradníka v Regionální stálé 
konferenci a Národní stálé konferenci 
Usnesení       70/2022/11/ŘV16 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje 
nominaci Ing. Radovana Sítka, vedoucího odboru dotačních projektů (a jeho náhradníka Ing. 

Aleše Martince, manažera ITI OA) jako zástupce Olomoucké aglomerace v Regionální stálé 

konferenci a nominaci Ing. Aleše Martince, manažera ITI OA (a jeho náhradníka Ing. Radovana 

Sítka, vedoucího odboru dotačních projektů) jako zástupce Olomoucké aglomerace v Národní 

stálé konferenci. 

 

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Aktualizace složení pracovních skupin ŘV ITI Olomoucké aglomerace 
Usnesení       71/2022/11/ŘV16 

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí 
aktualizované složení pracovních skupin ŘV ITI OA. 
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2. Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 1 (Knihovny 
IROP) a č. 2 (MŠ IROP) 

 

Předseda výboru předal slovo Bc. Kolářovi, tematickému koordinátorovi, aby členy řídicího výboru 
seznámil s hodnocením strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 1 a č. 2. 

Výzva č. 1 – Knihovny 

1. výzva k předkládání strategických projektů do ITI Olomoucké aglomerace byla vyhlášena dne 
27. 9. 2022 s celkovou alokací 56 269 622 Kč, což je zároveň alokací opatření 3.2.2 Rozvoj 
infrastruktury muzeí a knihoven (aktivita knihovny). 

Do výzvy byly předloženy celkem 2 strategické projekty za 80,75 mil. Kč dotačních prostředků. 
Výzva byla tedy naplněna na 144 % alokace opatření.  

Do výzvy č. 1 Knihovny byly předloženy následující projektové záměry: 

Název projektu Předkladatel Rozpočet EFRR 

Knihovna Trnkova ulice Statutární město Olomouc 42 500 000 

Záchrana duchovních hodnot - zkvalitnění zázemí 

pro činnost Arcibiskupské knihovny, Wurmova 11 
Arcibiskupství olomoucké 38 250 000 

Celkem 80 750 000 

 

Návrh hodnocení projektových záměrů předložených do výzvy č. 1 - Knihovny 

1/ Návrh hodnocení formálních náležitostí 

Tematický koordinátor, Bc. Petr Kolář, provedl hodnocení formálních náležitostí předložených 
projektových záměrů. Během hodnocení nebyl žádný projektový záměr vrácen k přepracování.  

2/ Návrh hodnocení kritérií přijatelnosti 

Hodnocení kritérií přijatelnosti provedla Pracovní skupina č. 6: CESTOVNÍ RUCH na svém 
jednání dne 26. 10. 2022. Členové pracovní skupiny hodnotili oba předložené projekty kladně ve 
všech kritériích přijatelnosti a následně přijali usnesení, kterým doporučili zařazení projektů na 
seznam strategických projektů programového rámce.   

Po provedeném hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti byl návrh seznamu 
strategických projektů pro jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace následující: 

Název projektu 

Hodnocení 

formálních náležitostí 

(TK) 

Hodnocení 

přijatelnosti 

(PS) 

Návrh pro zařazení 

na seznam SP v PR 

(ANO / NE) 

Knihovna Trnkova ulice ANO ANO ANO 

Záchrana duchovních hodnot - 

zkvalitnění zázemí pro činnost 

Arcibiskupské knihovny, Wurmova 11 

ANO ANO ANO 
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Členové ŘV ITI schválili předložený návrh hodnocení kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti a 
přešli k věcnému hodnocení. Pozn. Provedené hodnocení kritérií formálních náležitostí, 
přijatelnosti i věcného hodnocení k jednotlivým projektům je uvedeno v příloze zápisu 
z řídicího výboru. 

 

3/ Návrh věcného hodnocení 

Bylo přistoupeno k věcnému hodnocení předložených projektů, jehož výsledkem bude seznam 
strategických projektů pro aktivitu KNIHOVNY seřazený podle: 

- počtu získaných bodů v rámci věcného hodnocení 

V případě shodného počtu bodů bude o pořadí rozhodovat: 

- vyšší počet návštěvníků stanovený jako výchozí hodnota indikátoru 910 052 - Počet návštěvníků 
podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu stanovená na základě definice Návštěvníka 
knihovny – fyzická návštěva používaná pro vykazování statistiky knihoven pro statistický výkaz 
KULT (MK) 12-01: 23 za rok 2021.  

- v případě shodného počtu návštěvníků datum a čas podání projektového záměru do webové 
aplikace nositele ITI v době vyhlášené výzvy nositele ITI. 

Projekt – Knihovna Trnkova ulice 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

ec
n

á 
kr

it
ér

ia
 Připravenost projektu 5 

Předkladatel doložil uzavřenou 

smlouvu o zpracování DUSP 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt 

uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 
Projekt je součástí ÚIŘ1 Olomouc dle 

tabulky schválené na ŘV ITI OA. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou 
5 

Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen 

k přepracování. 

3
B

 S
p

ec
if

ic
ká

 k
ri

té
ri

a
 

Počet kulturních a vzdělávacích akcí v roce 2021 3 

Dle výkazu o knihovně (Kult MK 12-

01) se uskutečnilo za kalendářní rok 

v knihovně více než 100 akcí. 

(Celkem 446) 

Počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí v 

roce 2021 
3 

Dle výkazu o knihovně (Kult MK 12-

01) byl počet návštěvníků kulturních 

a vzdělávacích akcí za kalendářní rok 

v knihovně více než 5000. (Celkem 

7594) 

 Návrh na celkový počet bodů 26  
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Projekt – Záchrana duchovních hodnot - zkvalitnění zázemí pro činnost Arcibiskupské knihovny, 
Wurmova 11 

 

Kritérium 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

ec
n

á 
kr

it
ér

ia
 Připravenost projektu 5 

Předkladatel doložil uzavřenou 

smlouvu o zpracování DUSP 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt 

uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 

Projekt je součástí ÚIŘ10 Duchovní 

metropole dle tabulky schválené na 

ŘV ITI OA. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou 
5 

Projekt nebyl v předchozí fázi vrácen 

k přepracování. 

3
B

 S
p

ec
if

ic
ká

 k
ri

té
ri

a Počet kulturních a vzdělávacích akcí v roce 2021 0 

Dle výkazu o knihovně (Kult MK 12-

01) se uskutečnilo za kalendářní rok 

v knihovně méně než 10 akcí. 

(Celkem 2) 

Počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí v 

roce 2021 
0 

Dle výkazu o knihovně (Kult MK 12-

01) byl počet návštěvníků kulturních 

a vzdělávacích akcí za kalendářní rok 

v knihovně méně než 500. (Celkem 

35) 

 Návrh na celkový počet bodů 20  

 

Návrh seznamu strategických projektů pro opatření 3.2.2 Rozvoj infrastruktury muzeí a 
knihoven (aktivita Knihovny) 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet EFRR 

(Kč) 
Počet bodů 

1. Knihovna Trnkova ulice Statutární město Olomouc 42 500 000 26 

2.* 

Záchrana duchovních 

hodnot - zkvalitnění zázemí 

pro činnost Arcibiskupské 

knihovny, Wurmova 11 

Arcibiskupství olomoucké 38 250 000 

13 769 622 

20 16 880 886 

7 599 492 

 Celkem 80 750 000  

 Alokace opatření 3.2.2 56 269 622  

 Rozdíl - 24 480 378  

*Pro projekt č. 2 je do 100% alokace k dispozici max. 13 769 622 Kč. Rezervu v programovém rámci (IROP) lze vytvořit do 130% 

alokace, tzn. pro projekt č. 2 lze uvést v programovém rámci max. 30 650 508 Kč podpory z EU. 

Zeleně uvedené projekty jsou do 100% alokace opatření a po schválení programového rámce budou mít 



 
 

 
7 

rezervovanou alokaci v požadované výši.  

Žlutě zvýrazněné projekty jsou do 130% alokace opatření. Tyto projekty mohou být uvedeny 
v programovém rámci, nicméně jim bude vydán soulad s integrovanou strategií až v případě uvolnění 
alokace. Soulad s integrovanou strategií se vydává vždy pouze do 100% alokace opatření. Zároveň platí, že 
projekty uvedené v programovém rámci nemohou žádat v individuálních výzvách. 

Červeně uvedené projekty přesahují 130% alokace opatření a nemohou být uvedeny na seznamu 
strategických projektů v programovém rámci. O zařazení na seznam se mohou ucházet při případné 
aktualizaci programového rámce.   

Bc. Kolář uvedl, že v předloženém návrhu seznamu strategických projektů pro opatření 3.2.2 
integrované strategie rozhoduje o pořadí projektů počet získaných bodů v rámci věcného 
hodnocení. Předložené projekty naplňují celkovou alokaci aktivity knihovny na 144 %. Před 
schválením seznamu strategických projektů v Zastupitelstvu města Olomouce bude nutné snížit 
podporu projektu přesahujícímu alokaci na 130 % alokace opatření, což je limit stanovený ŘO 
IROP. Sekretariát ŘV ITI OA bude nadále přípravu projektů sledovat a finální stav bude předložen 
v rámci schvalování programového rámce IROP. 

Příspěvek k plnění monitorovacích indikátorů (plán/závazek): 

908 201 Počet podpořených knihoven      2/1 

907 030 Počet nově zpřístupněných a zefektivněných podsbírek a fondů  2/1 

Diskuze: 

Mgr. Vlček vznesl dotaz, zda jsou tedy oba tyto projekty ve fázi přípravy? Bc. Kolář odpověděl, že 
oba projekty jsou ve stavu, kdy mají uzavřenou smlouvu s projektantem, a pracuje se na 
dokončení projektové dokumentace.  

Ing. Pejpek vznesl dotaz, jestli je možné dorovnání alokace pro projekt knihovny Wurmova?  
Bc. Kolář odpověděl, že nyní má projekt Arcibiskupské knihovny rezervováno cca 14 mil. Kč a v 
případě vzniku úspor by měl projekt možnost využít až dalších cca 17 mil. Kč. 

Mgr. Pelikán vznesl dotaz, zda projekt Wurmova bude realizován pouze za předpokladu dosažení 
celé alokace nebo realizace proběhne i v případě alokace nižší. Mgr. Sittek, zástupce 
Arcibiskupství olomouckého, odpověděl, že v současné době knihovně chybí základní provozní 
zázemí. Z hlediska financování jsou připraveni projekt rozdělit na etapy – v 1. etapě by realizovali 
prioritně zázemí knihovny. V případě dosažení dalších financí by poté rozšířili realizaci na další 
části objektu. 

 

Výzva č. 2 – Mateřské školy 

Bc. Kolář dále pokračoval v prezentaci hodnocením výzvy č. 2, která se týká mateřských škol.  
2. výzva k předkládání strategických projektů do ITI Olomoucké aglomerace byla vyhlášena dne 
4. 10. 2022 s celkovou alokací 80 348 729 Kč, což je zároveň alokace opatření 2.1.1 Zvýšení 
kapacity vzdělávací infrastruktury předškolního vzdělávání. 

Do výzvy bylo předloženo celkem 6 strategických projektů za 135,2 mil. Kč dotačních prostředků. 
Výzva byla tedy naplněna na 168 %. Konkrétně se jedná o následující projekty: 
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Název projektu Předkladatel Rozpočet EFRR 

Rekonstrukce MŠ Oblouková Šternberk Město Šternberk 42 500 000 

MŠ Olomouc - Chomoutov, Baarova - rozšíření 

kapacity MŠ  
Statutární město Olomouc 25 500 000 

MŠ Husitská – rozšíření kapacity MŠ Statutární město Olomouc 8 500 000 

MŠ Čajkovského - rozšíření kapacity MŠ Statutární město Olomouc 24 556 500 

Novostavba MŠ Žerotín Obec Žerotín 17 892 500 

Stavební úpravy a přístavba MŠ Drahanovice Obec Drahanovice 26 212 300 

Celkem 135 161 300 

 

Návrh hodnocení projektových záměrů výzvy č. 2 – Mateřské školy 

1. Návrh hodnocení formálních náležitostí 

Tematický koordinátor, Bc. Petr Kolář, provedl hodnocení formálních náležitostí předložených 
projektových záměrů. Během hodnocení nebyl žádný projektový záměr vrácen k přepracování.  

2. Návrh hodnocení kritérií přijatelnosti 

Hodnocení kritérií přijatelnosti provedla Pracovní skupina č. 1: VZDĚLÁVÁNÍ na svém jednání dne 
3. 11. 2022. Členové pracovní skupiny hodnotili oba předložené projekty kladně ve všech kritériích 
přijatelnosti a následně přijali usnesení, kterým doporučili zařazení projektů na seznam 
strategických projektů programového rámce.   

Po provedeném hodnocení formálních náležitostí a kritérií přijatelnosti byl návrh seznamu 
strategických projektů pro jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace následující: 

Název projektu 

Hodnocení 

formálních náležitostí 

(TK) 

Hodnocení 

přijatelnosti 

(PS) 

Návrh pro zařazení 

na seznam SP v PR 

(ANO / NE) 

Rekonstrukce MŠ Oblouková Šternberk ANO ANO ANO 

MŠ Olomouc - Chomoutov, Baarova - 

rozšíření kapacity MŠ  
ANO ANO ANO 

MŠ Husitská – rozšíření kapacity MŠ ANO ANO ANO 

MŠ Čajkovského - rozšíření kapacity MŠ ANO ANO ANO 

Novostavba MŠ Žerotín ANO ANO ANO 

Stavební úpravy a přístavba MŠ 

Drahanovice 
ANO ANO ANO 

 

Členové ŘV ITI schválili předložený návrh hodnocení kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti a 
přešli k věcnému hodnocení. Pozn. Provedené hodnocení kritérií formálních náležitostí, 
přijatelnosti i věcného hodnocení k jednotlivým projektům je uvedeno v příloze zápisu 
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z řídicího výboru. 

 

3. Návrh věcného hodnocení  

Bylo přistoupeno k věcnému hodnocení předložených projektů, jehož výsledkem bude seznam 
strategických projektů pro aktivitu MATEŘSKÉ ŠOLY seřazený podle: 

- počtu získaných bodů v rámci věcného hodnocení 

V případě shodného počtu bodů bude o pořadí rozhodovat: 

- datum a čas podání projektového záměru do webové aplikace nositele ITI v době vyhlášené výzvy 
nositele ITI. 

Projekt – Rekonstrukce MŠ Oblouková Šternberk 

 

Kritérium 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

ec
n

á 
kr

it
ér

ia
 

Připravenost projektu 8 

Předkladatel doložil žádost o 

změnu stavby před jejím 

dokončením. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 
Projekt je součástí ÚIŘ4 Šternberk 

dle tabulky schválené na ŘV ITI OA. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

3
B

 

Sp
ec

if
ic

ká
 

kr
it

ér
ia

 

Realizací projektu dojde k navýšení rejstříkové 

kapacity 
0 

Projekt navyšuje kapacitu o 20 

míst. (Cílová hodnota indikátoru 

509011 je 20)  

 Návrh na celkový počet bodů 23  

 

Projekt – MŠ Olomouc - Chomoutov, Baarova - rozšíření kapacity MŠ 

 

Kritérium 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

ec
n

á 

kr
it

ér
ia

 Připravenost projektu 12 
Předkladatel doložil stavební 

povolení s nabytím právní moci. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

10 
Projekt je součástí ÚIŘ1 Olomouc 

dle tabulky schválené na ŘV ITI OA. 
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stakeholdera) 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

3
B

 

Sp
ec

if
ic

k

á 
kr

it
ér

ia
 

Realizací projektu dojde k navýšení rejstříkové 

kapacity 
0 

Projekt navyšuje kapacitu o 20 

míst. (Cílová hodnota indikátoru 

509011 je 20)  

 Návrh na celkový počet bodů 27  

 

Projekt – MŠ Husitská – rozšíření kapacity MŠ 

 

Kritérium 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

ec
n

á 
kr

it
ér

ia
 

Připravenost projektu 5 
Předkladatel doložil uzavřenou 

smlouvu o dílo na zhotovení  DSP 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 
Projekt je součástí ÚIŘ1 Olomouc 

dle tabulky schválené na ŘV ITI OA. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

3
B

 

Sp
ec

if
ic

k

á 
kr

it
ér

ia
 

Realizací projektu dojde k navýšení rejstříkové 

kapacity 
0 

Projekt navyšuje kapacitu o 20 

míst. (Cílová hodnota indikátoru 

509011 je 20)  

 Návrh na celkový počet bodů 20  

 

Projekt – MŠ Čajkovského - rozšíření kapacity MŠ 

 

Kritérium 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

ec
n

á 
kr

it
ér

ia
 

Připravenost projektu 5 

Předkladatel doložil uzavřenou 

smlouvu o dílo na zhotovení  

DSUSR a DPS. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 
Projekt je součástí ÚIŘ1 Olomouc 

dle tabulky schválené na ŘV ITI OA. 
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Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

3
B

 

Sp
ec

if
ic

k

á 
kr

it
ér

ia
 

Realizací projektu dojde k navýšení rejstříkové 

kapacity 
0 

Projekt navyšuje kapacitu o 20 

míst. (Cílová hodnota indikátoru 

509011 je 20)  

 Návrh na celkový počet bodů 20  

 

Projekt – Novostavba MŠ Žerotín 

 

Kritérium 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

ec
n

á 
kr

it
ér

ia
 

Připravenost projektu 8 
Předkladatel doložil žádost o vydání 

společného povolení 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

0 
Projekt není součástí schváleného 

ÚIŘ. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

3
B

 

Sp
ec

if
ic

k

á 
kr

it
ér

ia
 

Realizací projektu dojde k navýšení rejstříkové 

kapacity 
0 

Projekt navyšuje kapacitu o 20 

míst. (Cílová hodnota indikátoru 

509011 je 20)  

 Návrh na celkový počet bodů 13  

 

Projekt – Stavební úpravy a přístavba MŠ Drahanovice 

 

Kritérium 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

ec
n

á 
kr

it
ér

ia
 

Připravenost projektu 8 
Předkladatel doložil žádost o 

vydání společného povolení 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

0 
Projekt není součástí schváleného 

ÚIŘ. 
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Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

5 
Projekt nebyl v předchozí fázi 

vrácen k přepracování. 

3
B

 

Sp
ec

if
ic

k

á 
kr

it
ér

ia
 

Realizací projektu dojde k navýšení rejstříkové 

kapacity 
1 

Projekt navyšuje kapacitu o 24 

míst. (Cílová hodnota indikátoru 

509011 je 24)  

 Návrh na celkový počet bodů 14  

 

Diskuze: 

Mgr. Pelikán vznesl dotaz, zda tedy individuální výzvy na rozšíření kapacity MŠ byly navrženy 
pouze pro ty projekty, které dosáhly skóre 5 a 6? Bc. Kolář odpověděl, že IROP požadoval v  
1. výzvě skóre 7 a více, což se týkalo převážně okolí Prahy a Brna. Tato výzva se nepodařila 
vyčerpat a bude se vyhlašovat 2. kolo výzvy, kdy IROP předběžně avizoval požadavek na skóre 
6+, což se opět naší aglomerace netýká. Mgr. Pelikán doplnil otázku, zda tedy projekty MŠ 
Drahanovice, MŠ Žerotín a MŠ Čajkovského mají jiné možnosti dosažení alokace? Bc. Kolář 
odpověděl, že v případě projektu MŠ Drahanovice je konzultována další možnost dotace 
z Národního plánu obnovy. 

Mgr. Vlček vznesl dotaz, že v případě vyčerpání celé alokace pro projekty se nepodaří splnit 
indikátor naplnění kapacit, zda s tímto nebude problém? Bc. Kolář odpověděl, že s tím počítají. 
Čeká se na hodnocení řídicího výboru, v případě kladného hodnocení budou dále iniciovat 
vyjednávání návrhu na změnu u IROP s tím, že indikátor na modernizaci je přeplněn až 
čtyřnásobně. 

Návrh seznamu strategických projektů pro opatření 2.1.1 Zvýšení kapacity vzdělávací 
infrastruktury předškolního vzdělávání (aktivita Mateřské školy) 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet EFRR 

(Kč) 
Počet bodů 

1. 

MŠ Olomouc - Chomoutov, 

Baarova - rozšíření kapacity 

MŠ  

Statutární město 

Olomouc 
25 500 000 27 

2. 
Rekonstrukce MŠ 

Oblouková Šternberk 
Město Šternberk 42 500 000 23 

3. 
MŠ Husitská – rozšíření 

kapacity MŠ 

Statutární město 

Olomouc 
8 500 000 20 

4.* 
MŠ Čajkovského - rozšíření 

kapacity MŠ 

Statutární město 

Olomouc 
24 556 500 

3 848 729 

20 
20 707 771 

5.** 
Stavební úpravy a přístavba 

MŠ Drahanovice 
Obec Drahanovice 26 212 300 

3 396 847 

14 
22 815 453 
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6. Novostavba MŠ Žerotín Obec Žerotín 17 892 500 13 

 Celkem 145 161 300  

 Alokace opatření 80 348 729  

 Rozdíl - 64 812 571  

*Pro projekt č. 4 je do 100% alokace k dispozici max. 3 848 729 Kč podpory z EU. Rezervu v programovém rámci (IROP) lze vytvořit 
do 130% alokace, tzn. pro projekt č. 4 lze uvést v programovém rámci celou požadovanou částku 24 556 500Kč podpory z EU. 
**Pro projekt č. 5 je do 130% alokace (tj. k zařazení do programového rámce) k dispozici maximálně 3 396 847 Kč podpory z EU. 

 

Zeleně uvedené projekty jsou do 100% alokace opatření a po schválení programového rámce budou mít 
rezervovanou alokaci v požadované výši.  

Žlutě zvýrazněné projekty jsou do 130% alokace opatření. Tyto projekty mohou být uvedeny 
v programovém rámci, nicméně jim bude vydán soulad s integrovanou strategií až v případě uvolnění 
alokace. Soulad s integrovanou strategií se vydává vždy pouze do 100% alokace opatření. Zároveň platí, že 
projekty uvedené v programovém rámci nemohou žádat v individuálních výzvách. 

Červeně uvedené projekty přesahují 130% alokace opatření a nemohou být uvedeny na seznamu 
strategických projektů v programovém rámci. O zařazení na seznam se mohou ucházet při případné 
aktualizaci programového rámce.   

 
Bc. Kolář sdělil, že v předloženém návrhu seznamu strategických projektů pro opatření 2.1.1 
integrované strategie rozhoduje o pořadí projektů počet získaných bodů v rámci věcného 
hodnocení. Strategické projekty MŠ Husitská a MŠ Čajkovského mají shodné bodové hodnocení 
a dochází tedy k jejich seřazení na základě data a času podání projektového záměru ve webové 
aplikaci nositele ITI Olomoucké aglomerace.  

 Projekt MŠ Husitská byl odeslán nositeli ITI:               21. 10. 2022 v 14:36, 

 projekt MŠ Čajkovského byl odeslán nositeli ITI:   21. 10. 2022 v 14:39.  

Vzhledem k tomu, že předložené projekty naplňují celkovou alokaci aktivity mateřské školy na 
168 %, bude nutné při schvalování snížit podporu projektu přesahujícímu alokaci na 130 % 
alokace opatření, což je limit stanovený ŘO IROP. Sekretariát ŘV ITI OA bude nadále přípravu 
projektů sledovat a finální stav bude předložen v rámci schvalování programového rámce IROP. 
Při současném stavu zbývá do 130 % alokace přibližně 3 mil. Kč pro hraniční projekt MŠ 
Drahanovice. 

Příspěvek k plnění monitorovacích indikátorů (plán/závazek): 

509 001 Modernizovaná či rekonstruovaná kapacita předškolního vzdělávání 75/20 

509 011 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání    109/120 

500 002 Počet podpořených škol či vzdělávacích zařízení              5/2 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       72/2022/11/ŘV16 
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Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 1 (Knihovny IROP) a č. 2 
(MŠ IROP) 
Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí  
předložené strategické projekty do výzvy č. 1 (Knihovny IROP) a č. 2 (MŠ IROP) a zpracovanou 
důvodovou zprávu. 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 73/2022/11/ŘV16 – Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, 

Ing. Otakar Bačák, Mgr. Matouš Pelikán. 

Výsledek hlasování: 
Pro – 14, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       73/2022/11/ŘV16 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 1 - Knihovny IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Knihovna Trnkova ulice (žadatel: Statutární město Olomouc)“ na seznam strategických 
projektů opatření 3.2.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       74/2022/11/ŘV16 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 1 - Knihovny IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Záchrana duchovních hodnot - zkvalitnění zázemí pro činnost Arcibiskupské knihovny, 
Wurmova 11 (žadatel: Arcibiskupství olomoucké)“ na seznam strategických projektů opatření 
3.2.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       75/2022/11/ŘV16 
Seznam strategických projektů opatření 3.2.2 integrované strategie 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně 
přispěje k plnění opatření 3.2.2 integrované strategie – aktivita Knihovny 
 

Pořadí Název projektu Předkladatel Rozpočet EFRR Počet bodů 

1. Knihovna Trnkova ulice Statutární město Olomouc 42 500 000 26 
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2. 

Záchrana duchovních 

hodnot - zkvalitnění zázemí 

pro činnost Arcibiskupské 

knihovny, Wurmova 11 

Arcibiskupství olomoucké 38 250 000 20 

 Celkem 80 750 000  

 
Potenciální střet zájmů u usnesení 76/2022/11/ŘV16 – Ing. Stanislav Orság. 

Výsledek hlasování: 
Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       76/2022/11/ŘV16 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 2 – Mateřské školy IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Rekonstrukce MŠ Oblouková Šternberk (žadatel: Město Šternberk)“ na seznam strategických 
projektů opatření 2.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 77/2022/11/ŘV16 – Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, 

Ing. Otakar Bačák, Mgr. Matouš Pelikán. 

Výsledek hlasování: 
Pro – 14, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       77/2022/11/ŘV16 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 2 – Mateřské školy IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„MŠ Olomouc - Chomoutov, Baarova - rozšíření kapacity MŠ (žadatel: Statutární město 
Olomouc)“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.1 integrované strategie pro tvorbu 
programového rámce IROP. 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 78/2022/11/ŘV16 – Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, 

Ing. Otakar Bačák, Mgr. Matouš Pelikán. 

Výsledek hlasování: 
Pro – 14, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       78/2022/11/ŘV16 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 2 – Mateřské školy IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„MŠ Husitská – rozšíření kapacity MŠ (žadatel: Statutární město Olomouc)“ na seznam 
strategických projektů opatření 2.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
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Potenciální střet zájmů u usnesení 79/2022/11/ŘV16 – Ing. Tomáš Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, 

Ing. Otakar Bačák, Mgr. Matouš Pelikán. 

Výsledek hlasování: 
Pro – 14, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       79/2022/11/ŘV16 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 2 – Mateřské školy IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„MŠ Čajkovského - rozšíření kapacity MŠ (žadatel: Statutární město Olomouc)“ na seznam 
strategických projektů opatření 2.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       80/2022/11/ŘV16 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 2 – Mateřské školy IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Novostavba MŠ Žerotín (žadatel: Obec Žerotín)“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.1 
integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       81/2022/11/ŘV16 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 2 – Mateřské školy IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Stavební úpravy a přístavba MŠ Drahanovice (žadatel: Obec Drahanovice)“ na seznam 
strategických projektů opatření 2.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       82/2022/11/ŘV16 
Seznam strategických projektů programového rámce IROP Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně 
přispěje k plnění opatření 2.1.1 integrované strategie – aktivita Mateřské školy 
 

Pořadí 
Název projektu Předkladatel 

Rozpočet EFRR 

(Kč) 

Počet bodů 
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1. 

MŠ Olomouc - Chomoutov, 

Baarova - rozšíření kapacity 

MŠ  

Statutární město Olomouc 25 500 000 27 

2. 
Rekonstrukce MŠ 

Oblouková Šternberk 
Město Šternberk 42 500 000 23 

3. 
MŠ Husitská – rozšíření 

kapacity MŠ 
Statutární město Olomouc 8 500 000 20 

4. 
MŠ Čajkovského - rozšíření 

kapacity MŠ 
Statutární město Olomouc 24 556 500 20 

5. 
Stavební úpravy a přístavba 

MŠ Drahanovice 
Obec Drahanovice 26 212 300 14 

6. Novostavba MŠ Žerotín Obec Žerotín 17 892 500 13 

 Celkem 135 161 300  

 
 

3. Aktualizace harmonogramu výzev nositele ITI OA 
 
Slovo si převzal Ing. Sítek, vedoucí odboru dotačních projektu, aby členy ŘV ITI seznámil s 
aktualizovaným harmonogramem výzev na rok 2022, který byl schválen na 14. zasedání Řídicího 
výboru ITI Olomoucké aglomerace (ŘV ITI) dne 7. 9. 2022 usnesením č. 40/2022/09/ŘV14. 
Aktualizace harmonogramu výzev nositele ITI pro předkládání strategických projektů do 
programových rámců vychází z nutnosti finalizace programových rámců před zasedáním 
Zastupitelstva města Olomouce dne 6. 3. 2023.  

Z tohoto důvodu je schvalování a vyhlašování výzev na zbylá opatření IROP a na opatření OP 
TAK a OP JAK koncentrována na období 12/2022 - 01/2023. Výzvy na OP ŽP jsou plánovány až 
na 1Q/2023 z důvodu nevyjasněných podmínek pro přípravu programových rámců ze strany ŘO 
OP ŽP.  

 

Výsledek hlasování: 

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       83/2022/11/ŘV16 

Aktualizace harmonogramu výzev nositele ITI OA 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
aktualizovaný harmonogram výzev nositele ITI OA na rok 2022/2023. 

 

4.   Vyhlášení výzev č. 8 (Bezpečnost IROP), č. 9 (Tramvajové tratě OPD), č. 10 

(ITS OPD) a č. 11 (OP TAK) nositele ITI OA pro předkládání strategických 

projektů do programových rámců v rámci Integrované územní strategie ITI 
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Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 

Zástupce předsedy Ing. Bačák předal slovo Mgr. Kladivovi a Bc. Lakomému, tematickým 

koordinátorům, k prezentaci dalšího bodu, který se týká vyhlášení výzev. 

8. výzva nositele ITI OA – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu (IROP) 

Operační program: IROP 
SC OP a aktivita:  SC 6.1; Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu 

na uhlíkově neutrální hospodářství 
Opatření ISg:  4.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě  
Alokace:   77 779 456,- Kč 
Termíny:  21. 11. 2022 – 9. 12. 2022 (16 pracovních dnů od vyhlášení) 
 

Do výzvy Nositele ITI OA (a kritérií/kontrolních listů) byly zakomponovány podmínky ŘO IROP. 
Výzva podporuje projekty ze dvou možných aktivit: 

- výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní 
komunikace s vysokou intenzitou dopravy 

- zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro 
cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách. 

ŘO IROP pro projekty v oblasti zvyšování bezpečnosti v dopravě v rámci specifických pravidel 

definuje podmínku intenzity dopravy (1000 vozidel/den) na projektem řešené komunikaci. Tuto 

podmínku (kritérium) Nositel ITI OA zohledňuje hodnoticím kritériem 2.1B.  

Podobně jako u ostatních výzev jsou bonifikovány projekty v pokročilejším stádiu příprav  

a projekty přispívající k realizaci územních integrovaných řešení. 

Mgr. Kladivo zmínil již navrženou maximální výši dotace 25 mil. Kč, kterou zároveň navrhl zvýšit 
na 30 mil. Kč z důvodu zpětné vazby, že by bylo dobré zachovat výši dotace v závislosti na 
individuální výzvě v IROP. Členové ŘV ITI tuto změnu ve výzvě schválili. 

Dále sdělil, že absorpční kapacita byla během posledních dvou let detailně mapována. Vzhledem 
ke schváleným integrovaným řešením stakeholderů se očekává převis požadovaných prostředků 
na projekty nad celkovou alokací výzvy. Projekty zaměřené na zvyšování bezpečnosti v dopravě 
jsou zahrnuty ve většině územních integrovaných řešení. Lze očekávat další absorpční kapacitu 
nad rámec integrovaných řešení, tj. v menších obcích. Proto Nositel ITI OA navrhl, aby každý 
žadatel mohl do výzvy předložit nejvýše jeden projektový záměr.  

Současně Nositel ITI OA doporučil předložit projekty v pokročilé fázi přípravy do individuální výzvy 
IROP, aby se zvýšila možnost, že se do území aglomerace dostane více finančních prostředků.  
  

9. výzva nositele ITI OA – Infrastruktura městské drážní dopravy (OPD) 

Operační program: OPD 
SC OP a aktivita:  RSO 2.8; Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci 

přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství  
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Opatření ISg:  4.1.3 Výstavba a modernizace systémů městské a příměstské dopravy na 
drážním principu 

Alokace:   602 005 191,- Kč 
Termíny:  21. 11. 2022 – 9. 12. 2022 (16 pracovních dnů od vyhlášení) 
 

ŘO OPD podporuje v rámci rozvoje systému městské drážní dopravy dvě hlavní aktivity 
(zjednodušeně): 

- modernizaci stávajících tramvajových tratí 
- stavbu nových tramvajových tratí  

Každá z těchto aktivit bude dotována jinou mírou podpory - 85,00 % na nové tramvajové tratě, 
80,75 % na modernizované tramvajové tratě. Projekty na komplexní modernizaci tratí musí 
splňovat kritéria uvedená v metodickém dokumentu ŘO OPD „Věcné vymezení podporovaných 
projektů drážní infrastruktury MHD“, projekty musím být současně uvedeny v příslušném SUMP. 

Alokace výzvy (ve výši přes 600 mil. Kč) byla pro Olomouckou aglomeraci stanovena ŘO OPD na 
základě předložené absorpční kapacity.  

Jediný relevantní žadatel v aglomeraci (Statutární město Olomouc ve spolupráci s Dopravním 
podnikem města Olomouce) plánuje do výzvy předložit a následně zrealizovat tyto projekty: 

Název projektu 
Odhad nákladů 

(mil. Kč) 
Odhad dotace 

(mil. Kč) 

Tramvajová trať III. Etapa: Povel - Slavonín 114 97 

Modernizace tramvajové trati Hodolanská - Divišova 226 182 

Modernizace tramvajové trati na ul. Litovelská a Tř. Míru 113 91 

Modernizace TT Nová Ulice – Ul. Brněnská, Hraniční 233 188 

 

10. výzva nositele ITI OA – Dopravní telematika (OPD) 

Operační program: OPD 
SC OP a aktivita:  RSO 3.2; Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální 

celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně 
lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility  

Opatření ISg:  4.1.5 Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy 
Alokace:   148 764 000,- Kč 
Termíny:  21. 11. 2022 – 9. 12. 2022 (16 pracovních dnů od vyhlášení) 
 

ŘO OPD podporuje v rámci rozvoje systému městské drážní dopravy čtyři hlavní aktivity 
(zjednodušeně): 

- rozvoje systémů a služeb ITS, infrastruktur prostorových dat, sítí a služeb elektronických 
komunikací pro poskytování informací o dopravním provozu a pro dynamické řízení 
dopravy  

- rozvoj kompatibility systémů a kontinuity služeb ITS mezi jednotlivými systémy na místní a 
regionální úrovni 
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- implementace dopravních detektorů, kamerových systémů pro ITS systémy a prostorových 
dat, včetně řešení přenosu dat 

- pořizování a instalace technických zařízení sloužících k získávání statických a 
dynamických dat o dopravě včetně přenosu těchto dat směrem ke koncovým uživatelům  

- ostatních výše nespecifikovaných prvků a aplikací ITS a C-ITS.  

Výzva se prakticky týká měst nad 40 tis. obyvatel. Míra podpory na projekty byla stanovena na 
85,00 %, projekty musí být současně uvedeny v příslušných PUMM (SUMP). Alokace výzvy 
(téměř 150 mil. Kč) byla pro Olomouckou aglomeraci stanovena ŘO OPD na základě předložené 
absorpční kapacity (viz níže), byť ta je o něco vyšší, než konečná alokace.  

 

Název projektu 
Odhad nákladů 

(mil. Kč) 
Odhad dotace 

(mil. Kč) 

Modernizace SSZ v Přerově 19,3 16,4 

Kosmonautů - řízení křižovatek - koordinovaný tah  98,4 83,6 

Detekce obsazenosti parkovacích míst 28,4 24,1 

Rozvoj dopravního informačního centra Olomouc  28,4 24,1 

Pražská - koordinace křižovatek 18,7 15,9 

Modernizace SSZ v Prostějově 50,0 42,5 

 

11. výzva nositele ITI OA – Služby infrastruktury (OP TAK) 

Operační program: OP TAK  
SC OP a aktivita:  SC 1.1; Služby infrastruktury 
Opatření ISg:  1.1.2 Výstavba a rozvoj vědeckotechnických praků, podnikatelských 

inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a 
komercializace výsledků výzkumu 

Alokace:   bude upřesněna 
Termíny:  14. 11. 2022 – 30. 11. 2022  
Absorpční kapacita: 

V opatření 1.1.2 evidujeme absorpční kapacitu v rámci územních integrovaných řešení. Celkem 
se jedná o projekty v očekávané výši podpory z EU 378,95 mil. Kč. Mimo územní integrovaná 
řešení není v současnosti evidovaná absorpční kapacita. Na základě komunikace se stakeholdery 
v oblasti inovačního podnikání bude výzva vyhlášena v průběhu prosince 2022. Následující 
tabulka předkládá výčet projektů:  

Projekt ÚIŘ 
Předpokládaná výše podpory 

z EU 

Envelopa II - blok E VTP UP  
Věda, výzkum, 

inovace 
150 000 000 Kč 

Rozvoj centra inovací a transferu technologí UP 
Věda, výzkum, 

inovace 
7 800 000 Kč 

Provoz digitálního inovačního hubu DIGI2Health 
Věda, výzkum, 

inovace 
10 150 000 Kč 

Advanced Materials Analytics  Věda, výzkum, 25 000 000 Kč 
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inovace 

Vybudování zázemí pro Centrum rozvoje technologií a 
inovací ve zdravotnictví 

Věda, výzkum, 
inovace 

176 000 000 Kč 

Innovation Business Development 
Věda, výzkum, 

inovace 
10 000 000 Kč 

Celkem 378 950 000 Kč 

 

Výsledek hlasování: 

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       84/2022/11/ŘV16 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 8 – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu 
pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 8. nositele ITI OA – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu pro 
předkládání strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
4.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě. 

Výsledek hlasování: 

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       85/2022/11/ŘV16 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 9 - Infrastruktura městské drážní dopravy pro 
předkládání strategických projektů do programového rámce OPD  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 9 nositele ITI OA - Infrastruktura městské drážní dopravy pro předkládání 
strategických projektů do programového rámce OPD pro opatření Strategie ITI OA: 
4.1.3 Výstavba a modernizace systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu. 

Výsledek hlasování: 

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       86/2022/11/ŘV16 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 10 – Dopravní telematika pro předkládání strategických 
projektů do programového rámce OPD  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 10 nositele ITI OA – Dopravní telematika pro předkládání strategických 
projektů do programového rámce OPD pro opatření Strategie ITI OA: 
4.1.5 Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy. 

Výsledek hlasování: 
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Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       87/2022/11/ŘV16 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 11 – Služby infrastruktury pro předkládání strategických 
projektů do programového rámce OP TAK  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 11 nositele ITI OA – Služby infrastruktury pro předkládání strategických 
projektů do programového rámce OP TAK pro opatření Strategie ITI OA: 
1.1.2 Výstavba a rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských inovačních center, 
podnikatelských inovačních center a podnikatelských inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a 
komercializace výsledků výzkumu. 

 

5.   Aktuální informace k ITI v OPŽP 2021-2027 (aktualizace strategických projektů, další 

postup)  

Slovo si převzal Ing. Sítek, aby členy seznámil s aktuálními informacemi k ITI v OPŽP. Sdělil, že 
dne 10. 10. 2022 se Nositel ITI OA obrátil na stakeholdery v území aglomerace ve věci 
aktualizace potenciálních strategických projektů/projektových záměrů, které by mohly být 
financovány pomocí nástroje ITI prostřednictvím OPŽP. OPŽP umožní aglomeracím čerpání 
finančních prostředků ve čtyřech specifických cílech (zjednodušeně): 
 
1.1 Energetické úspory 
1.2 Obnovitelné zdroje energie 
1.3 Přizpůsobení se změně klimatu 
1.5 Oběhové hospodářství 

Realizovat např. vodohospodářské projekty (tedy ze specifického cíle 1.4 OPŽP) nebude 

prostřednictvím ITI možné. 

ŘO OPŽP dosud aglomeracím nevyčlenil přesné finanční alokace, podle dosavadních informací 

ale očekáváme, že se částka bude v souhrnu pohybovat ve výši přibližně 180-200 mil. Kč.  

Současně ŘO OPŽP ve spolupráci se svým zprostředkujícím subjektem (SFŽP) požaduje do 

programových rámců projekty v pokročilé fázi přípravy, tj. ty, u kterých bude minimálně zažádáno 

o vydání územního rozhodnutí. 

Sesbíraná absorpční kapacita v Olomoucké aglomeraci, souhrnně po jednotlivých specifických 

cílech OPŽP, vypadá takto (požadavek na dotační prostředky, mil. Kč): 

SC 1.1 Energetické úspory   230 

SC 1.2 Obnovitelné zdroje energie  7 

SC 1.3 Přizpůsobení se změně klimatu 210 

SC 1.5 Oběhové hospodářství  270 
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Všechny projekty byly opětovně, dne 27. 10. 2022, předloženy ŘO OPŽP a SFŽP k posouzení, 
zda jsou pro operační program vhodné. Zpětnou vazbu Nositel ITI OA obdržel dne 4. 11. 2022.  
 
Klíčové informace ze strany ŘO OPŽP a SFŽP: 
 

 přetrvává požadavek na zúžení absorpční kapacity do výše 180 mil. Kč 

 projekty na počátku přípravy nebudou vůbec komunikovány 

 u projektů ze SC 1.1 a 1.2 (energetické úspory, OZE) je podmínkou OPŽP mj. 30% úspora primární 
energie z neobnovitelných zdrojů energie 

 projekty na vzdělávací centra bude možné podpořit pouze z individuálních výzev OPŽP 

 v SC 1.5 (oběhové hospodářství) eviduje SFŽP velký převis poptávky nad disponibilními prostředky 

 projekty zaměřené na menší sběrové dvory nebudou zřejmě prostřednictvím ITI realizovatelné, 
kompostárny určitě ne 

 velký projekt nové třídicí linky v Olomouci (žadatel SMOl/TSMO) je pro ITI vhodný, mohlo by dojít i 
k navýšení alokace nad rámec 180 mil. Kč, ale byl by to jediný projekt, který by se prostřednictvím 
ITI v Olomoucké aglomeraci realizoval 

 řadu projektů v pokročilé fázi přípravy je aktuálně možné předložit do probíhajících individuálních 
výzev OPŽP (viz informace v příloze). 

 
Ing. Sítek představil možné varianty pro volbu strategie, jakým způsobem budou v Olomoucké 
aglomeraci implementovány finanční prostředky z OPŽP (např. jeden strategický projekt v jednom 
SC nebo širší spektrum žadatelů realizujících projekty napříč jednotlivými SC apod.) 
 
Varianta 1: 
Dále konzultovat a následně zrealizovat pouze jeden strategický projekt Odpadové centrum 
Olomouc – třídicí linka (žadatel Statutární město Olomouc, odhadované způsobilé výdaje 500 
mil. Kč, odhadovaná dotace 200 mil. Kč).  

 
- Výhody:  

o strategický projekt nadregionálního významu 
o možnost navýšení dotace z OPŽP ze 180 mil. Kč na vyšší částku (např. 200 mil. Kč) 

 
 

- Nevýhody:  
o riziko skutečné realizace projektu (získání ÚR do pol. 2023, finanční náročnost aj.) viz 

podobný projekt z období 2014-2020) 
o jeden projekt na úkor ostatních žadatelů v aglomeraci 

 
Varianta 2: 
Rozložit finanční prostředky rovnoměrněji do všech specifických cílů podle připravenosti 
jednotlivých projektů zmapovaných v absorpční kapacitě. V následujících letech pak realizovat 
různě zaměřené projekty v celém území aglomerace. 
 
Vzhledem k možným nezpůsobilým výdajům projektu, nižší výši dotace a dalším faktorům 
doporučujeme diskutovat o něco vyšší absorpční kapacitu než požadovaných 180 mil. Kč.  
 
Zúžená absorpční kapacita (souhrnně za SC): 
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SC 1.1 Energetické úspory   66 

SC 1.2 Obnovitelné zdroje energie  7 

SC 1.3 Přizpůsobení se změně klimatu 108 

SC 1.5 Oběhové hospodářství  96 

 

Tj. celkem 276 mil. Kč. 

 
Následovat budou jednání s ŘO, během kterých budou projekty představeny detailněji 
(vizualizace, stav přípravy apod.). Sdělil, že v průběhu ledna proběhne setkání s představiteli 
OPŽP a teprve po tomto kroku dojde k definitivnímu vyčlenění alokace pro Olomouckou 
aglomeraci v jednotlivých specifických cílech – odhad do konce roku 2022. Poté by byly vyhlášeny 
integrované výzvy Nositele ITI OA pro jednotlivé aktivity/opatření strategie. 
 
Nositel ITI OA se na základě vývoje situace obrátí (zřejmě v průběhu listopadu/prosince) na 
potenciální žadatele s výzvou na zaslání podrobnějších, zejména grafických podkladů pro jednání 
se SFŽP (vizualizace projektů apod.). 
 
Tab.: Přehled odhadované alokace pro Olomouckou aglomeraci z jednotlivých OP na období 
2021-2027: 

Operační 
program 

IROP OP JAK OP TAK OPZ+ OPŽP OPD CELKEM 

Odhad 
alokace 

z fondů EU 
(mil. Kč) 

2 016 
380* 

(264) 
187,5** 

64,4* 

(49,4) 
170-200 750 3 447 

*uvedeno CZV – není přesně vyjasněna míra podpory EU a SR (v závorce uvedena předpokládaná podpora z EU) 

**odhad podle dosavadních jednání 

Mgr. Kladivo doplnil, že zeleně označené jsou projekty, u kterých by měla být připravenost 
nejvyšší a u kterých se bude jednat společně s ŘO o výši alokace do jednotlivých specifických 
cílů. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro – 17, Proti – 0, Zdržel se - 1 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       88/2022/11/ŘV16 

Aktuální informace k alokacím Olomoucké aglomerace v programovém období 2021-2027  
Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
a souhlasí 
s prioritizací projektů podle varianty 2 důvodové zprávy pro potřeby dalšího vyjednávání s ŘO 
OPŽP. 
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6. Různé 
 
V bodě různé Mgr. Kladivo členy ŘV ITI seznámil, jak probíhá spolupráce Olomoucké a Opolské 
aglomerace. Uvedl, že ve dnech 5. - 7. 10. 2022 navštívili Olomouckou aglomeraci zástupci 
partnerské aglomerace z Polska. Třídenní akce se zúčastnilo vedení Opolské aglomerace, a to 
jak politické (předseda řídicího výboru a členové v podobě starostů jednotlivých měst), tak i 
výkonné či realizační, tj. ředitel se svým týmem. Olomouckou aglomeraci zastupovali na 
jednotlivých aktivitách rovněž představitelé řídicího výboru (mj. místopředseda Matouš Pelikán 
nebo starosta Litovle Viktor Kohout). 
 
V rámci formálních jednání došlo k prohloubení spolupráce mezi oběma aglomeracemi a 
k naplánování aktivit do konce roku 2022. Díky realizaci partnerského projektu „Společně pro 
rozvoj aglomerací“ došlo k navázání spolupráce několika významných institucí v obou 
aglomeracích, a to ve veřejném, soukromém i sportovním sektoru. K prohloubení a rozšíření sítě 
spolupracujících subjektů jsou plánovány další aktivity.  
 
Během méně formální a poznávací části návštěvy měli polští kolegové možnost seznámit se 
s více či méně známými atraktivitami olomouckého regionu, navštívili telekomunikační bunkr 
v Přáslavicích vč. aquaponické farmy, výrobu tvarůžků ve Velké Bystřici, putovali po stopách 
Olomouckých arcibiskupů a také Premonstrátů.  
 
Další plánovanou akcí v tomto roce je návštěva zástupců naší aglomerace v Polsku. 
Sekretariát ŘV ITI OA navrhl přesunout cestu z původně plánovaného termínu 7. - 9. 12. 2022  
o týden, tedy na termín 14. - 16. 12. 2022, a to z důvodu kolize s plánovaným jednáním ŘV, nový 
termín současně vyhovuje zástupcům Vědecko-technologického parku UPOl, kteří budou součástí 
výpravy.  
 
Členům implementační struktury ITI OA budou, tak jako v případě cesty předchozí, včas rozeslány 
pozvánky s programem cesty. Studijní cestě by měla předcházet týdenní stáž v Opole plánovaná 
zejména pro potřeby přípravy studijní cesty, ale také k zajištění organizačních záležitostí projektu. 
Stáže se zúčastní Mgr. Petr Kladivo, který je současně kontaktní osobou k poskytnutí dalších 
informací o studijní cestě, popř. česko-polské spolupráci aglomerací obecně. Stáž proběhne ve 
dnech 21. - 25. 11. 2022. 
 
Obě aglomerace navíc plánují předložení projektu navazujícího, který se bude ucházet o podporu 
v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 2021-2027. O přípravě projektu, 
plánovaných aktivitách, zapojení subjektů z Olomoucké aglomerace apod. budeme informovat na 
dalších jednáních ŘV. 
 

Výsledek hlasování: 

Pro – 18, Proti – 0, Zdržel se - 0 

Přijaté usnesení: 

Usnesení       89/2022/11/ŘV16 

Spolupráce Olomoucké a Opolské aglomerace 
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Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

Závěrem členové prodiskutovali další plánované termíny jednání ŘV ITI OA.  
 

Plánované termíny jednání ŘV:  

o 7. 12. 2022 v 11:30 

o 18. 1. 2023 v 11:30 

o 15. 2. 2023 v 11:30 

o 22. 3. 2023 v 11:30 

 Úkol Termín Odpovědnost 

ZAPSALI: Denisa Válková 9. 11. 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 

……………………..……………………….. 
     Ing. Otakar Bačák 

místopředseda Řídicího výboru 
pro realizaci strategie ITI 
Olomoucké aglomerace 



Příloha č. 1  Hodnocení strategických projektů do programových rámců ITI OA 2021-2027



09.11.2022

Hodnocení
(Ano/Ne/

Nerelevantní)
1.1 Strategický projekt je podán v předepsané formě ANO
1.2 Strategický projekt je finalizován v čase před ukončením výzvy nositele ITI OA na programové rámce ANO

1.3
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované ve výzvě na předkládání 
strategických projektů do programových rámců ITI OA

ANO

1.4 Projekt respektuje limity celkových způsobilých výdajů stanovené ve výzvě nositele Strategie ITI OA ANO
1.5 Projekt má jednoznačně popsané předpokládané financování ANO

Hodnocení
(Ano/Ne/

Nerelevantní)
2A Obecná kritéria přijatelnosti doporučená metodickým pokynem INRAP

2.1A Strategický projekt je v souladu s podporovanými aktivitami daného operačního programu ANO

2.2A
Strategický projekt je v souladu se specifickými podmínkami ŘO OP v rámci výzvy na předkládání programových 
rámců

ANO

2.3A
Strategický projekt je v souladu s tematickým zaměřením ITI, strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů 
a je zařazen do jednoho opatření. 

ANO

2.4A Projekt je realizován na území Olomoucké aglomerace ANO
2.5A Potřebnost realizace projektu je odůvodněná ANO
2.6A Projekt popisuje pozitivní dopad projektu na vymezené území ANO

2.7A
Projekt má jednoznačně určené žadatele a v případě dalších zapojených subjektů je jednoznačně popsána jejich 
role v projektu

ANO

2.8A
Žadatel zvolil všechny indikátory uvedené ve výzvě relevantní k předkládanému projektovému záměru

ANO

2.9A Výsledky projektu jsou udržitelné ANO
2B Specifická kritéria přijatelnosti stanovená řídicím orgánem operačního programu

2.1B

Projekt je zaměřen na jednu z následujících kategorií knihoven:
• knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce
• základní knihovny provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše
• základní knihovny se specializovaným knihovním fondem
• Národní knihovnu ČR.

ANO

2C Specifická kritéria přijatelnosti nositele ITI OA
2.1C Projekt přispívá k plnění minimálně jednoho z tematických integrovaných řešení Strategie ITI OA ANO

Hodnocení
(Bodové)

3.1 Připravenost projektu:
 - Veřejnoprávní akt s nabytím právní moci umožňující realizaci projektu 12
 - podaná žádost o stavební povolení nebo žádost o společné povolení 8
 - podepsaná smlouva o zpracování DSP/DUSP 5
 - vydané ÚR s nabytím právní moci 2
 - nerelevantní (je třeba doložit vyjádření SÚ) 12

3.2
Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce 
schválených projektů stakeholdera)

10

3.3 Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou 5
3.4 Počet kulturních a vzdělávacích akcí v roce 2021

 - 10-49 1
 - 50-99 2
 - 100 a více 3

3.5 Počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí v roce 2021
 - 500-2 499 1
 - 2 500-4 999 2
 - 5 000 a více 3
Celkový počet bodů 26
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Výzva č. 1 - Knihovny (SC 4.4 IROP)
Strategický projekt:

Hodnocení strategických projektů do programových rámců ITI OA 2021+ na ŘV ITI OA dne: 

Knihovna Trnkova ulice

3. VĚCNÉ HODNOCENÍ NOSITELE ITI OA
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 1. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ

2. HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI



09.11.2022

Hodnocení
(Ano/Ne/

Nerelevantní)
1.1 Strategický projekt je podán v předepsané formě ANO
1.2 Strategický projekt je finalizován v čase před ukončením výzvy nositele ITI OA na programové rámce ANO

1.3
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované ve výzvě na předkládání 
strategických projektů do programových rámců ITI OA

ANO

1.4 Projekt respektuje limity celkových způsobilých výdajů stanovené ve výzvě nositele Strategie ITI OA ANO
1.5 Projekt má jednoznačně popsané předpokládané financování ANO

Hodnocení
(Ano/Ne/

Nerelevantní)
2A Obecná kritéria přijatelnosti doporučená metodickým pokynem INRAP

2.1A Strategický projekt je v souladu s podporovanými aktivitami daného operačního programu ANO

2.2A
Strategický projekt je v souladu se specifickými podmínkami ŘO OP v rámci výzvy na předkládání programových 
rámců

ANO

2.3A
Strategický projekt je v souladu s tematickým zaměřením ITI, strategickým cílem a některým z jeho specifických cílů 
a je zařazen do jednoho opatření. 

ANO

2.4A Projekt je realizován na území Olomoucké aglomerace ANO
2.5A Potřebnost realizace projektu je odůvodněná ANO
2.6A Projekt popisuje pozitivní dopad projektu na vymezené území ANO

2.7A
Projekt má jednoznačně určené žadatele a v případě dalších zapojených subjektů je jednoznačně popsána jejich 
role v projektu

ANO

2.8A
Žadatel zvolil všechny indikátory uvedené ve výzvě relevantní k předkládanému projektovému záměru

ANO

2.9A Výsledky projektu jsou udržitelné ANO
2B Specifická kritéria přijatelnosti stanovená řídicím orgánem operačního programu

2.1B

Projekt je zaměřen na jednu z následujících kategorií knihoven:
• knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce
• základní knihovny provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše
• základní knihovny se specializovaným knihovním fondem
• Národní knihovnu ČR.

ANO

2C Specifická kritéria přijatelnosti nositele ITI OA
2.1C Projekt přispívá k plnění minimálně jednoho z tematických integrovaných řešení Strategie ITI OA ANO

Hodnocení
(Bodové)

3.1 Připravenost projektu:
 - Veřejnoprávní akt s nabytím právní moci umožňující realizaci projektu 12
 - podaná žádost o stavební povolení nebo žádost o společné povolení 8
 - podepsaná smlouva o zpracování DSP/DUSP 5
 - vydané ÚR s nabytím právní moci 2
 - nerelevantní (je třeba doložit vyjádření SÚ) 12

3.2
Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce 
schválených projektů stakeholdera)

10

3.3 Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou 5
3.4 Počet kulturních a vzdělávacích akcí v roce 2021

 - 10-49 1
 - 50-99 2
 - 100 a více 3

3.5 Počet návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí v roce 2021
 - 500-2 499 1
 - 2 500-4 999 2
 - 5 000 a více 3

Celkový počet bodů 20

2. HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI

3. VĚCNÉ HODNOCENÍ NOSITELE ITI OA
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Hodnocení strategických projektů do programových rámců ITI OA 2021+ na ŘV ITI OA dne: 
Výzva č. 1 - Knihovny (SC 4.4 IROP)

Strategický projekt:

Záchrana duchovních hodnot - zkvalitnění zázemí pro činnost Arcibiskupské knihovny, Wurmova 11

 1. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ



09.11.2022

Hodnocení
(Ano/Ne/

Nerelevantní)
1.1 Strategický projekt je podán v předepsané formě ANO
1.2 Strategický projekt je finalizován v čase před ukončením výzvy nositele ITI OA na programové rámce ANO

1.3
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované ve výzvě na předkládání 
strategických projektů do programových rámců ITI OA

ANO

1.4 Projekt respektuje limity celkových způsobilých výdajů stanovené ve výzvě nositele Strategie ITI OA ANO
1.5 Projekt má jednoznačně popsané předpokládané financování ANO

Hodnocení
(Ano/Ne/

Nerelevantní)
2A Obecná kritéria přijatelnosti doporučená metodickým pokynem INRAP

2.1A Strategický projekt je v souladu s podporovanými aktivitami daného operačního programu ANO

2.2A
Strategický projekt je v souladu se specifickými podmínkami ŘO OP v rámci výzvy na předkládání programových 
rámců

ANO

2.3A
Strategický projekt je v souladu s tematickým zaměřením ITI, strategickým cílem a některým z jeho specifických 
cílů a je zařazen do jednoho opatření. 

ANO

2.4A Projekt je realizován na území Olomoucké aglomerace ANO
2.5A Potřebnost realizace projektu je odůvodněná ANO
2.6A Projekt popisuje pozitivní dopad projektu na vymezené území ANO

2.7A
Projekt má jednoznačně určené žadatele a v případě dalších zapojených subjektů je jednoznačně popsána jejich 
role v projektu

ANO

2.8A
Žadatel zvolil všechny indikátory uvedené ve výzvě relevantní k předkládanému projektovému záměru

ANO

2.9A Výsledky projektu jsou udržitelné ANO
2B Specifická kritéria přijatelnosti stanovená řídicím orgánem operačního programu

2.1B
Projekt na navýšení kapacity MŠ nebo vznik nové MŠ je realizován na území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti mateřských škol (MŠ) a demografického vývoje 
identifikována nedostatečná kapacita MŠ.

ANO

2.2B
U projektu na navýšení kapacity MŠ nebo vznik nové MŠ je 15-30 % nově vzniklé kapacity určeno pro děti do 3 let 
věku. 

ANO

2.3B

Projekt je zaměřen na jednu z následujících možností:
- navýšení kapacity MŠ o minimálně 20 míst;
- vznik nové MŠ o minimální kapacitě 20 míst;
- zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou 
hygienickou stanicí na základě výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o 
ochraně veřejného zdraví")

ANO

2C Specifická kritéria přijatelnosti nositele ITI OA
2.1C Projekt přispívá k plnění minimálně jednoho z tematických integrovaných řešení Strategie ITI OA ANO

Hodnocení
(Bodové)

3.1 Připravenost projektu:
 - Veřejnoprávní akt s nabytím právní moci umožňující realizaci projektu 12
 - podaná žádost o stavební povolení nebo žádost o společné povolení 8
 - podepsaná smlouva o zpracování DSP/DUSP 5
 - vydané ÚR s nabytím právní moci 2
 - nerelevantní (je třeba doložit vyjádření SÚ) 12

3.2
Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce 
schválených projektů stakeholdera)

10

3.3 Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou 5

Realizací projektu dojde k navýšení rejstříkové kapacity: 

 - o více než 20 dětí 1

 - o více než 40 dětí 2

Celkový počet bodů 23

2. HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI

3. VĚCNÉ HODNOCENÍ NOSITELE ITI OA
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3.4

Hodnocení strategických projektů do programových rámců ITI OA 2021+ na ŘV ITI OA dne: 
Výzva č. 2 - Mateřské školy

Strategický projekt:

Rekonstrukce MŠ Oblouková Šternberk

 1. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ



09.11.2022

Hodnocení
(Ano/Ne/

Nerelevantní)
1.1 Strategický projekt je podán v předepsané formě ANO
1.2 Strategický projekt je finalizován v čase před ukončením výzvy nositele ITI OA na programové rámce ANO

1.3
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované ve výzvě na předkládání 
strategických projektů do programových rámců ITI OA

ANO

1.4 Projekt respektuje limity celkových způsobilých výdajů stanovené ve výzvě nositele Strategie ITI OA ANO
1.5 Projekt má jednoznačně popsané předpokládané financování ANO

Hodnocení
(Ano/Ne/

Nerelevantní)
2A Obecná kritéria přijatelnosti doporučená metodickým pokynem INRAP

2.1A Strategický projekt je v souladu s podporovanými aktivitami daného operačního programu ANO

2.2A
Strategický projekt je v souladu se specifickými podmínkami ŘO OP v rámci výzvy na předkládání programových 
rámců

ANO

2.3A
Strategický projekt je v souladu s tematickým zaměřením ITI, strategickým cílem a některým z jeho specifických 
cílů a je zařazen do jednoho opatření. 

ANO

2.4A Projekt je realizován na území Olomoucké aglomerace ANO
2.5A Potřebnost realizace projektu je odůvodněná ANO
2.6A Projekt popisuje pozitivní dopad projektu na vymezené území ANO

2.7A
Projekt má jednoznačně určené žadatele a v případě dalších zapojených subjektů je jednoznačně popsána jejich 
role v projektu

ANO

2.8A
Žadatel zvolil všechny indikátory uvedené ve výzvě relevantní k předkládanému projektovému záměru

ANO

2.9A Výsledky projektu jsou udržitelné ANO
2B Specifická kritéria přijatelnosti stanovená řídicím orgánem operačního programu

2.1B
Projekt na navýšení kapacity MŠ nebo vznik nové MŠ je realizován na území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti mateřských škol (MŠ) a demografického vývoje 
identifikována nedostatečná kapacita MŠ.

ANO

2.2B
U projektu na navýšení kapacity MŠ nebo vznik nové MŠ je 15-30 % nově vzniklé kapacity určeno pro děti do 3 let 
věku. 

ANO

2.3B

Projekt je zaměřen na jednu z následujících možností:
- navýšení kapacity MŠ o minimálně 20 míst;
- vznik nové MŠ o minimální kapacitě 20 míst;
- zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou 
hygienickou stanicí na základě výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o 
ochraně veřejného zdraví")

ANO

2C Specifická kritéria přijatelnosti nositele ITI OA
2.1C Projekt přispívá k plnění minimálně jednoho z tematických integrovaných řešení Strategie ITI OA ANO

Hodnocení
(Bodové)

3.1 Připravenost projektu:
 - Veřejnoprávní akt s nabytím právní moci umožňující realizaci projektu 12
 - podaná žádost o stavební povolení nebo žádost o společné povolení 8
 - podepsaná smlouva o zpracování DSP/DUSP 5
 - vydané ÚR s nabytím právní moci 2
 - nerelevantní (je třeba doložit vyjádření SÚ) 12

3.2
Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce 
schválených projektů stakeholdera)

10

3.3 Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou 5

Realizací projektu dojde k navýšení rejstříkové kapacity: 

 - o více než 20 dětí 1

 - o více než 40 dětí 2

Celkový počet bodů 28

2. HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI

3. VĚCNÉ HODNOCENÍ NOSITELE ITI OA
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3.4

Hodnocení strategických projektů do programových rámců ITI OA 2021+ na ŘV ITI OA dne: 
Výzva č. 2 - Mateřské školy

Strategický projekt:

MŠ Olomouc - Chomoutov, Baarova - rozšíření kapacity MŠ 

 1. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ



09.11.2022

Hodnocení
(Ano/Ne/

Nerelevantní)
1.1 Strategický projekt je podán v předepsané formě ANO
1.2 Strategický projekt je finalizován v čase před ukončením výzvy nositele ITI OA na programové rámce ANO

1.3
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované ve výzvě na předkládání 
strategických projektů do programových rámců ITI OA

ANO

1.4 Projekt respektuje limity celkových způsobilých výdajů stanovené ve výzvě nositele Strategie ITI OA ANO
1.5 Projekt má jednoznačně popsané předpokládané financování ANO

Hodnocení
(Ano/Ne/

Nerelevantní)
2A Obecná kritéria přijatelnosti doporučená metodickým pokynem INRAP

2.1A Strategický projekt je v souladu s podporovanými aktivitami daného operačního programu ANO

2.2A
Strategický projekt je v souladu se specifickými podmínkami ŘO OP v rámci výzvy na předkládání programových 
rámců

ANO

2.3A
Strategický projekt je v souladu s tematickým zaměřením ITI, strategickým cílem a některým z jeho specifických 
cílů a je zařazen do jednoho opatření. 

ANO

2.4A Projekt je realizován na území Olomoucké aglomerace ANO
2.5A Potřebnost realizace projektu je odůvodněná ANO
2.6A Projekt popisuje pozitivní dopad projektu na vymezené území ANO

2.7A
Projekt má jednoznačně určené žadatele a v případě dalších zapojených subjektů je jednoznačně popsána jejich 
role v projektu

ANO

2.8A
Žadatel zvolil všechny indikátory uvedené ve výzvě relevantní k předkládanému projektovému záměru

ANO

2.9A Výsledky projektu jsou udržitelné ANO
2B Specifická kritéria přijatelnosti stanovená řídicím orgánem operačního programu

2.1B
Projekt na navýšení kapacity MŠ nebo vznik nové MŠ je realizován na území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti mateřských škol (MŠ) a demografického vývoje 
identifikována nedostatečná kapacita MŠ.

ANO

2.2B
U projektu na navýšení kapacity MŠ nebo vznik nové MŠ je 15-30 % nově vzniklé kapacity určeno pro děti do 3 let 
věku. 

ANO

2.3B

Projekt je zaměřen na jednu z následujících možností:
- navýšení kapacity MŠ o minimálně 20 míst;
- vznik nové MŠ o minimální kapacitě 20 míst;
- zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou 
hygienickou stanicí na základě výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o 
ochraně veřejného zdraví")

ANO

2C Specifická kritéria přijatelnosti nositele ITI OA
2.1C Projekt přispívá k plnění minimálně jednoho z tematických integrovaných řešení Strategie ITI OA ANO

Hodnocení
(Bodové)

3.1 Připravenost projektu:
 - Veřejnoprávní akt s nabytím právní moci umožňující realizaci projektu 12
 - podaná žádost o stavební povolení nebo žádost o společné povolení 8
 - podepsaná smlouva o zpracování DSP/DUSP 5
 - vydané ÚR s nabytím právní moci 2
 - nerelevantní (je třeba doložit vyjádření SÚ) 12

3.2
Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce 
schválených projektů stakeholdera)
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3.3 Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou 5

Realizací projektu dojde k navýšení rejstříkové kapacity: 

 - o více než 20 dětí 1

 - o více než 40 dětí 2

Celkový počet bodů 20

2. HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI

3. VĚCNÉ HODNOCENÍ NOSITELE ITI OA
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3.4

Hodnocení strategických projektů do programových rámců ITI OA 2021+ na ŘV ITI OA dne: 
Výzva č. 2 - Mateřské školy

Strategický projekt:

MŠ Husitská – rozšíření kapacity MŠ

 1. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ



09.11.2022

Hodnocení
(Ano/Ne/

Nerelevantní)
1.1 Strategický projekt je podán v předepsané formě ANO
1.2 Strategický projekt je finalizován v čase před ukončením výzvy nositele ITI OA na programové rámce ANO

1.3
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované ve výzvě na předkládání 
strategických projektů do programových rámců ITI OA

ANO

1.4 Projekt respektuje limity celkových způsobilých výdajů stanovené ve výzvě nositele Strategie ITI OA ANO
1.5 Projekt má jednoznačně popsané předpokládané financování ANO

Hodnocení
(Ano/Ne/

Nerelevantní)
2A Obecná kritéria přijatelnosti doporučená metodickým pokynem INRAP

2.1A Strategický projekt je v souladu s podporovanými aktivitami daného operačního programu ANO

2.2A
Strategický projekt je v souladu se specifickými podmínkami ŘO OP v rámci výzvy na předkládání programových 
rámců

ANO

2.3A
Strategický projekt je v souladu s tematickým zaměřením ITI, strategickým cílem a některým z jeho specifických 
cílů a je zařazen do jednoho opatření. 

ANO

2.4A Projekt je realizován na území Olomoucké aglomerace ANO
2.5A Potřebnost realizace projektu je odůvodněná ANO
2.6A Projekt popisuje pozitivní dopad projektu na vymezené území ANO

2.7A
Projekt má jednoznačně určené žadatele a v případě dalších zapojených subjektů je jednoznačně popsána jejich 
role v projektu

ANO

2.8A
Žadatel zvolil všechny indikátory uvedené ve výzvě relevantní k předkládanému projektovému záměru

ANO

2.9A Výsledky projektu jsou udržitelné ANO
2B Specifická kritéria přijatelnosti stanovená řídicím orgánem operačního programu

2.1B
Projekt na navýšení kapacity MŠ nebo vznik nové MŠ je realizován na území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti mateřských škol (MŠ) a demografického vývoje 
identifikována nedostatečná kapacita MŠ.

ANO

2.2B
U projektu na navýšení kapacity MŠ nebo vznik nové MŠ je 15-30 % nově vzniklé kapacity určeno pro děti do 3 let 
věku. 

ANO

2.3B

Projekt je zaměřen na jednu z následujících možností:
- navýšení kapacity MŠ o minimálně 20 míst;
- vznik nové MŠ o minimální kapacitě 20 míst;
- zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou 
hygienickou stanicí na základě výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o 
ochraně veřejného zdraví")

ANO

2C Specifická kritéria přijatelnosti nositele ITI OA
2.1C Projekt přispívá k plnění minimálně jednoho z tematických integrovaných řešení Strategie ITI OA ANO

Hodnocení
(Bodové)

3.1 Připravenost projektu:
 - Veřejnoprávní akt s nabytím právní moci umožňující realizaci projektu 12
 - podaná žádost o stavební povolení nebo žádost o společné povolení 8
 - podepsaná smlouva o zpracování DSP/DUSP 5
 - vydané ÚR s nabytím právní moci 2
 - nerelevantní (je třeba doložit vyjádření SÚ) 12

3.2
Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce 
schválených projektů stakeholdera)

10

3.3 Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou 5

Realizací projektu dojde k navýšení rejstříkové kapacity: 

 - o více než 20 dětí 1

 - o více než 40 dětí 2

Celkový počet bodů 20

2. HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI

3. VĚCNÉ HODNOCENÍ NOSITELE ITI OA
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3.4

Hodnocení strategických projektů do programových rámců ITI OA 2021+ na ŘV ITI OA dne: 
Výzva č. 2 - Mateřské školy

Strategický projekt:

MŠ Čajkovského - rozšíření kapacity MŠ

 1. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ



09.11.2022

Hodnocení
(Ano/Ne/

Nerelevantní)
1.1 Strategický projekt je podán v předepsané formě ANO
1.2 Strategický projekt je finalizován v čase před ukončením výzvy nositele ITI OA na programové rámce ANO

1.3
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované ve výzvě na předkládání 
strategických projektů do programových rámců ITI OA

ANO

1.4 Projekt respektuje limity celkových způsobilých výdajů stanovené ve výzvě nositele Strategie ITI OA ANO
1.5 Projekt má jednoznačně popsané předpokládané financování ANO

Hodnocení
(Ano/Ne/

Nerelevantní)
2A Obecná kritéria přijatelnosti doporučená metodickým pokynem INRAP

2.1A Strategický projekt je v souladu s podporovanými aktivitami daného operačního programu ANO

2.2A
Strategický projekt je v souladu se specifickými podmínkami ŘO OP v rámci výzvy na předkládání programových 
rámců

ANO

2.3A
Strategický projekt je v souladu s tematickým zaměřením ITI, strategickým cílem a některým z jeho specifických 
cílů a je zařazen do jednoho opatření. 

ANO

2.4A Projekt je realizován na území Olomoucké aglomerace ANO
2.5A Potřebnost realizace projektu je odůvodněná ANO
2.6A Projekt popisuje pozitivní dopad projektu na vymezené území ANO

2.7A
Projekt má jednoznačně určené žadatele a v případě dalších zapojených subjektů je jednoznačně popsána jejich 
role v projektu

ANO

2.8A
Žadatel zvolil všechny indikátory uvedené ve výzvě relevantní k předkládanému projektovému záměru

ANO

2.9A Výsledky projektu jsou udržitelné ANO
2B Specifická kritéria přijatelnosti stanovená řídicím orgánem operačního programu

2.1B
Projekt na navýšení kapacity MŠ nebo vznik nové MŠ je realizován na území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti mateřských škol (MŠ) a demografického vývoje 
identifikována nedostatečná kapacita MŠ.

ANO

2.2B
U projektu na navýšení kapacity MŠ nebo vznik nové MŠ je 15-30 % nově vzniklé kapacity určeno pro děti do 3 let 
věku. 

ANO

2.3B

Projekt je zaměřen na jednu z následujících možností:
- navýšení kapacity MŠ o minimálně 20 míst;
- vznik nové MŠ o minimální kapacitě 20 míst;
- zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou 
hygienickou stanicí na základě výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o 
ochraně veřejného zdraví")

ANO

2C Specifická kritéria přijatelnosti nositele ITI OA
2.1C Projekt přispívá k plnění minimálně jednoho z tematických integrovaných řešení Strategie ITI OA ANO

Hodnocení
(Bodové)

3.1 Připravenost projektu:
 - Veřejnoprávní akt s nabytím právní moci umožňující realizaci projektu 12
 - podaná žádost o stavební povolení nebo žádost o společné povolení 8
 - podepsaná smlouva o zpracování DSP/DUSP 5
 - vydané ÚR s nabytím právní moci 2
 - nerelevantní (je třeba doložit vyjádření SÚ) 12

3.2
Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce 
schválených projektů stakeholdera)

10

3.3 Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou 5

Realizací projektu dojde k navýšení rejstříkové kapacity: 

 - o více než 20 dětí 1

 - o více než 40 dětí 2

Celkový počet bodů 13

2. HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI

3. VĚCNÉ HODNOCENÍ NOSITELE ITI OA
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3.4

Hodnocení strategických projektů do programových rámců ITI OA 2021+ na ŘV ITI OA dne: 
Výzva č. 2 - Mateřské školy

Strategický projekt:

Novostavba MŠ Žerotín

 1. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ



09.11.2022

Hodnocení
(Ano/Ne/

Nerelevantní)
1.1 Strategický projekt je podán v předepsané formě ANO
1.2 Strategický projekt je finalizován v čase před ukončením výzvy nositele ITI OA na programové rámce ANO

1.3
Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti požadované ve výzvě na předkládání 
strategických projektů do programových rámců ITI OA

ANO

1.4 Projekt respektuje limity celkových způsobilých výdajů stanovené ve výzvě nositele Strategie ITI OA ANO
1.5 Projekt má jednoznačně popsané předpokládané financování ANO

Hodnocení
(Ano/Ne/

Nerelevantní)
2A Obecná kritéria přijatelnosti doporučená metodickým pokynem INRAP

2.1A Strategický projekt je v souladu s podporovanými aktivitami daného operačního programu ANO

2.2A
Strategický projekt je v souladu se specifickými podmínkami ŘO OP v rámci výzvy na předkládání programových 
rámců

ANO

2.3A
Strategický projekt je v souladu s tematickým zaměřením ITI, strategickým cílem a některým z jeho specifických 
cílů a je zařazen do jednoho opatření. 

ANO

2.4A Projekt je realizován na území Olomoucké aglomerace ANO
2.5A Potřebnost realizace projektu je odůvodněná ANO
2.6A Projekt popisuje pozitivní dopad projektu na vymezené území ANO

2.7A
Projekt má jednoznačně určené žadatele a v případě dalších zapojených subjektů je jednoznačně popsána jejich 
role v projektu

ANO

2.8A
Žadatel zvolil všechny indikátory uvedené ve výzvě relevantní k předkládanému projektovému záměru

ANO

2.9A Výsledky projektu jsou udržitelné ANO
2B Specifická kritéria přijatelnosti stanovená řídicím orgánem operačního programu

2.1B
Projekt na navýšení kapacity MŠ nebo vznik nové MŠ je realizován na území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností, kde byla na základě analýzy obsazenosti mateřských škol (MŠ) a demografického vývoje 
identifikována nedostatečná kapacita MŠ.

ANO

2.2B
U projektu na navýšení kapacity MŠ nebo vznik nové MŠ je 15-30 % nově vzniklé kapacity určeno pro děti do 3 let 
věku. 

ANO

2.3B

Projekt je zaměřen na jednu z následujících možností:
- navýšení kapacity MŠ o minimálně 20 míst;
- vznik nové MŠ o minimální kapacitě 20 míst;
- zvyšování kvality podmínek v MŠ pro poskytování vzdělávání, kde jsou nedostatky identifikovány krajskou 
hygienickou stanicí na základě výjimky z hygienických požadavků stanovených v § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ("zákon o 
ochraně veřejného zdraví")

ANO

2C Specifická kritéria přijatelnosti nositele ITI OA
2.1C Projekt přispívá k plnění minimálně jednoho z tematických integrovaných řešení Strategie ITI OA ANO

Hodnocení
(Bodové)

3.1 Připravenost projektu:
 - Veřejnoprávní akt s nabytím právní moci umožňující realizaci projektu 12
 - podaná žádost o stavební povolení nebo žádost o společné povolení 8
 - podepsaná smlouva o zpracování DSP/DUSP 5
 - vydané ÚR s nabytím právní moci 2
 - nerelevantní (je třeba doložit vyjádření SÚ) 12

3.2
Strategický projekt je součástí územního integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je projekt uveden v tabulce 
schválených projektů stakeholdera)

10

3.3 Kompletnost žádosti - žádost při podání obsahovala všechny náležitosti v souladu s výzvou 5

Realizací projektu dojde k navýšení rejstříkové kapacity: 

 - o více než 20 dětí 1

 - o více než 40 dětí 2

Celkový počet bodů 14

2. HODNOCENÍ PŘIJATELNOSTI

3. VĚCNÉ HODNOCENÍ NOSITELE ITI OA

3A
 O

be
cn

á
3B

 S
pe

ci
fic

ká

3.4

Hodnocení strategických projektů do programových rámců ITI OA 2021+ na ŘV ITI OA dne: 
Výzva č. 2 - Mateřské školy

Strategický projekt:

Stavební úpravy a přístavba MŠ Drahanovice

 1. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ
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USNESENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE  

PRO REALIZACI STRATEGIE 2021 - 2027 Z 16. ZASEDÁNÍ KONANÉHO  

DNE 9. 11. 2022 

 

 

Usnesení 68/2022/11/ŘV16 

Informace o zvolení nových zástupců členů ŘV ITI Olomoucké aglomerace 

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí 

změny ve složení ŘV ITI OA. Dle bodu 9 čl. III Statutu výboru předseda ŘV ITI OA 

odvolává stávající členy ŘV ITI OA, Ing. Petra Měřínského, Jiřího Kudláčka, JUDr. 

Martina Majora, MBA, Mgr. Petra Koubu a Petra Macka, a dle bodu 10 čl. III Statutu 

výboru jmenuje nové členy ŘV ITI OA, Ing. Petra Vránu, Daniela Vitonského, Ing. 

arch. Tomáše Pejpka, Mgr. Miloslava Tichého a Ing. Tomáše Navrátila, a to na 

základě návrhu na jmenování. 

 
 
Usnesení 69/2022/11/ŘV16 

Volba nového místopředsedy ŘV ITI Olomoucké aglomerace 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje 

místopředsedou ŘV ITI OA Ing. Otakara Štěpána Bačáka, náměstka primátora 

města Olomouce. 

 
 
Usnesení 70/2022/11/ŘV16 

Volba nového zástupce Olomoucké aglomerace a jeho náhradníka v Regionální 

stálé konferenci a Národní stálé konferenci 

Řídicí výbor ITI OA: 
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schvaluje 

nominaci Ing. Radovana Sítka, vedoucího odboru dotačních projektů (a jeho 

náhradníka Ing. Aleše Martince, manažera ITI OA) jako zástupce Olomoucké 

aglomerace v Regionální stálé konferenci a nominaci Ing. Aleše Martince, manažera 

ITI OA (a jeho náhradníka Ing. Radovana Sítka, vedoucího odboru dotačních 

projektů) jako zástupce Olomoucké aglomerace v Národní stálé konferenci. 

 

 

Usnesení 71/2022/11/ŘV16 

Aktualizace složení pracovních skupin ŘV ITI Olomoucké aglomerace 

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí 

aktualizované složení pracovních skupin ŘV ITI OA. 

 
 
Usnesení 72/2022/11/ŘV16 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 1 (Knihovny 

IROP)  

a č. 2 (MŠ IROP) 

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí  

předložené strategické projekty do výzvy č. 1 (Knihovny IROP) a č. 2 (MŠ IROP)  

a zpracovanou důvodovou zprávu. 

 
 
Usnesení 73/2022/11/ŘV16 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 1 - Knihovny 

IROP  

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  
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po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 

strategického projektu „Knihovna Trnkova ulice (žadatel: Statutární město 

Olomouc)“ na seznam strategických projektů opatření 3.2.2 integrované strategie 

pro tvorbu programového rámce IROP.  

 
 
Usnesení 74/2022/11/ŘV16 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 1 - Knihovny 

IROP  

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 

strategického projektu „Záchrana duchovních hodnot - zkvalitnění zázemí pro 

činnost Arcibiskupské knihovny, Wurmova 11 (žadatel: Arcibiskupství 

olomoucké)“ na seznam strategických projektů opatření 3.2.2 integrované strategie 

pro tvorbu programového rámce IROP.  

 
Usnesení 75/2022/11/ŘV16 

Seznam strategických projektů opatření 3.2.2 integrované strategie 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který 

optimálně přispěje k plnění opatření 3.2.2 integrované strategie – aktivita Knihovny. 

Pořadí 
Název projektu Předkladatel 

Rozpočet 
EFRR 

Počet bodů 

1. Knihovna Trnkova ulice Statutární město Olomouc 42 500 000 26 

2. 

Záchrana duchovních 
hodnot - zkvalitnění 
zázemí pro činnost 
Arcibiskupské knihovny, 
Wurmova 11 

Arcibiskupství olomoucké 38 250 000 20 
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 Celkem 80 750 000  

 
 
Usnesení 76/2022/11/ŘV16 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 2 – Mateřské 

školy IROP  

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 

strategického projektu „Rekonstrukce MŠ Oblouková Šternberk (žadatel: Město 

Šternberk)“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.1 integrované strategie 

pro tvorbu programového rámce IROP. 

 
 
Usnesení 77/2022/11/ŘV16 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 2 – Mateřské 

školy IROP  

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 

strategického projektu „MŠ Olomouc - Chomoutov, Baarova - rozšíření kapacity MŠ 

(žadatel: Statutární město Olomouc)“ na seznam strategických projektů opatření 

2.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 

 
 
Usnesení 78/2022/11/ŘV16 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 2 – Mateřské 

školy IROP  

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 

strategického projektu „MŠ Husitská – rozšíření kapacity MŠ (žadatel: Statutární 
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město Olomouc)“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.1 integrované 

strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 

 
 
Usnesení 79/2022/11/ŘV16 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 2 – Mateřské 

školy IROP  

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 

strategického projektu „MŠ Čajkovského - rozšíření kapacity MŠ (žadatel: Statutární 

město Olomouc)“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.1 integrované 

strategie pro tvorbu programového rámce IROP.  

 
Usnesení 80/2022/11/ŘV16 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 2 – Mateřské 

školy IROP  

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 

strategického projektu „Novostavba MŠ Žerotín (žadatel: Obec Žerotín)“ na seznam 

strategických projektů opatření 2.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového 

rámce IROP. 

 
 
Usnesení 81/2022/11/ŘV16 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 2 – Mateřské 

školy IROP  

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení 

strategického projektu „Stavební úpravy a přístavba MŠ Drahanovice (žadatel: Obec 
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Drahanovice)“ na seznam strategických projektů opatření 2.1.1 integrované strategie 

pro tvorbu programového rámce IROP. 

 
Usnesení 82/2022/11/ŘV16 

Seznam strategických projektů programového rámce IROP  

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který 

optimálně přispěje k plnění opatření 2.1.1 integrované strategie – aktivita Mateřské 

školy. 

 

Pořadí 
Název projektu Předkladatel 

Rozpočet 
EFRR 
(Kč) 

Počet bodů 

1. 
MŠ Olomouc - 
Chomoutov, Baarova - 
rozšíření kapacity MŠ  

Statutární město Olomouc 25 500 000 27 

2. 
Rekonstrukce MŠ 
Oblouková Šternberk 

Město Šternberk 42 500 000 23 

3. 
MŠ Husitská – rozšíření 
kapacity MŠ 

Statutární město Olomouc 8 500 000 20 

4. 
MŠ Čajkovského - 
rozšíření kapacity MŠ 

Statutární město Olomouc 24 556 500 20 

5. 
Stavební úpravy a 
přístavba MŠ 
Drahanovice 

Obec Drahanovice 26 212 300 14 

6. Novostavba MŠ Žerotín Obec Žerotín 17 892 500 13 

 Celkem 135 161 300  

 
 

Usnesení 83/2022/11/ŘV16 

Aktualizace harmonogramu výzev nositele ITI OA 
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Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

aktualizovaný harmonogram výzev nositele ITI OA na rok 2022/2023. 

 

 

Usnesení 84/2022/11/ŘV16 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 8 – Infrastruktura pro bezpečnou 

nemotorovou dopravu pro předkládání strategických projektů do 

programového rámce IROP 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

vyhlášení výzvy č. 8. nositele ITI OA – Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou 

dopravu pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP pro 

opatření Strategie ITI OA: 

- 4.1.6 Zvyšování bezpečnosti v dopravě. 

 
 

Usnesení 85/2022/11/ŘV16 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 9 - Infrastruktura městské drážní dopravy 

pro předkládání strategických projektů do programového rámce OPD 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

vyhlášení výzvy č. 9 nositele ITI OA - Infrastruktura městské drážní dopravy pro 

předkládání strategických projektů do programového rámce OPD pro opatření 

Strategie ITI OA: 

- 4.1.3 Výstavba a modernizace systémů městské a příměstské dopravy na 

drážním principu. 
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Usnesení 86/2022/11/ŘV16 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 10 – Dopravní telematika pro předkládání 

strategických projektů do programového rámce OPD 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

vyhlášení výzvy č. 10 nositele ITI OA – Dopravní telematika pro předkládání 

strategických projektů do programového rámce OPD pro opatření Strategie ITI OA: 

- 4.1.5 Rozvoj systémů a služeb pro řízení a optimalizaci dopravy. 

 

Usnesení 87/2022/11/ŘV16 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 11 – Služby infrastruktury pro předkládání 

strategických projektů do programového rámce OP TAK 

Řídicí výbor ITI OA: 

schvaluje  

vyhlášení výzvy č. 11 nositele ITI OA – Služby infrastruktury pro předkládání 

strategických projektů do programového rámce OP TAK pro opatření Strategie ITI 

OA: 

- 1.1.2 Výstavba a rozvoj vědeckotechnických parků, podnikatelských 

inovačních center, podnikatelských inovačních center a podnikatelských 

inkubátorů, rozvoj sítí spolupráce a komercializace výsledků výzkumu.  

 

 

Usnesení 88/2022/11/ŘV16 

Aktuální informace k alokacím Olomoucké aglomerace v programovém období 

2021-2027 

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu. 

a souhlasí 

s prioritizací projektů podle varianty 2 důvodové zprávy pro potřeby dalšího 

vyjednávání s ŘO OPŽP. 
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Usnesení 89/2022/11/ŘV16 

Spolupráce Olomoucké a Opolské aglomerace 

Řídicí výbor ITI OA: 

bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu. 

 

 

V Olomouci dne 9. 11. 2022 

  

 

 

 

 

 

…………………………………………….        ……………………………………………. 

       Mgr. Miroslav Žbánek, MPA       Ing. Otakar Bačák 

    předseda Řídicího výboru ITI OA         místopředseda Řídicího výboru ITI OA
 



      

 

 

PREZENČNÍ LISTINA 
 

zasedání Řídicího výboru pro realizaci strategie ITI Olomoucké aglomerace 
 

dne 9. listopadu 2022 
 

 

Jméno a příjmení členů Řídicího výboru ITI Podpis 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 
primátor statutárního města Olomouce 

 

Ing. Otakar Bačák 

náměstek primátora SMOl 
ANO 

Ing. Tomáš Pejpek 

náměstek primátora SMOl 
ANO 

Mgr. Miloslav Tichý 

náměstek primátora SMOl 
ANO 

Mgr. Matouš Pelikán 
člen Zastupitelstva města Olomouce 

ANO 

Mgr. František Jura 
primátor statutárního města Prostějova 

 

Ing. Petr Vrána 
primátor statutárního města Přerova 

ANO 

Mgr. Jiří Pospíšil 
náměstek primátora statutárního města Prostějova 

ANO 

Ing. Tomáš Navrátil 
náměstek primátora statutárního města Přerova 

ANO 

Mgr. Ivo Slavotínek 
náměstek hejtmana Olomouckého kraje 

 

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

ANO 

Bc. Daniel Vitonský 
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 

 

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

ANO 

Ing. Jiří Šabata 
ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR 

ANO 

Ing. Michal Servus 
ředitel regionálního pracoviště Olomoucko, AOPK ČR 

ANO 



      

 

Ing. Stanislav Orság 
starosta města Šternberk ANO 

Viktor Kohout 
starosta města Litovel 

 

Mgr. Ondřej Vlček 
místostarosta města Lipník nad Bečvou 

ANO 

Ing. Michal Obrusník 
starosta města Konice 

ANO 

Ing. Radim Sršeň, Ph.D. 
náměstek člena vlády, MMR ČR 

ANO 

Mgr. Bc. Štěpán Sittek 
Česká biskupská konference 

ANO 

  

 

 

 


