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Zápis z jednání Pracovní skupiny ŘV ITI OA č. 6 „CESTOVNÍ RUCH“ 
 
 
Termín, místo a čas jednání pracovní skupiny:  
26. 10. 2022, zasedací místnost odboru dotačních projektů, Magistrát města Olomouce, 
10:00 hod. 
 
Přítomni: 
Členové PS dle prezenční listiny.  
 
Usnášeníschopnost a střet zájmů: 
Na jednání PS je přítomno 5 členů z celkem 8 členů, PS je usnášeníschopná. 
 
Jednání PS zahájil tematický koordinátor ITI OA, Petr Kolář, a vyzval přítomné členy, aby ze 
svého středu zvolili ověřovatele zápisu. 
 
Ověřovatelem zápisu byl navržen a zvolen: Mgr. Štěpán Sittek 
PRO: 5  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 NEHLASOVAL:0 
 
 
Obsah jednání: 
 

 Představení role pracovní skupiny při implementaci ISg 2021-2027,  

 Hodnocení strategických projektů předložených v rámci 1. výzvy k předkládání 
strategických projektů do programových rámců - KNIHOVNY. 

 
Představení role pracovní skupiny při implementaci ISg 2021-2027 
V úvodní, seznamovací, prezentaci pro členy pracovních skupin představil ing. Vlastimil 
Mikulášek, metodik ITI, rozdělení integrované územní strategie Olomoucké aglomerace 
2021-2027 na koncepční část a programové rámce. Součástí programových rámců je 
seznam strategických projektů. Programové rámce, vč. seznamu strategických projektů bude 
schvalovat Zastupitelstvo města Olomouce v březnu 2023. Následně do podrobností vysvětlil 
postup pro předkládání strategických projektů do výzev nositele ITI a jejich hodnocení. 
Následovala diskuze a upřesnění role členů pracovních skupin. 
 
 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci 1. výzvy k předkládání 
strategických projektů do programových rámců - KNIHOVNY 
 
Tematický koordinátor zaslal členům PS podklady k hodnocení strategických projektů, tj. 
textaci výzvy, projektového záměry vč. příloh a kontrolní listy k hodnotícím kritériím dne 
19. 10. 2022.  
 
Informace o výzvě a představení příslušné části integrované strategie tematickým koordinátorem 

Číslo výzvy nositele ITI: 1 

Opatření integrované strategie: 3.2.2 Rozvoj infastruktury a vybavení muzeí a knihoven 

Operační program: Integrovaný regionální operační program 

Druh výzvy: kolová 

Datum a čas vyhlášení výzvy 
nositele ITI: 

27. 9. 2022, od 10:00 hod. 

Datum a čas zahájení příjmu 27. 9. 2022, od 10:00 hod. 
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projektových záměrů: 

Datum a čas ukončení příjmu 
projektových záměrů: 

18. 10. 2022, 24:00 hod.  

 
Informace o předložených projektových záměrech: 
 
Do výzvy č. 1 byly podány celkem dva projektové záměry: 
 
Projekt č. 1: Projekt „Knihovna Trnkova ulice“ (žadatel: Statutární město Olomouc) 
 
Projekt č. 2: Projekt „Záchrana duchovních hodnot - zkvalitnění zázemí pro činnost Arcibiskupské 
knihovny, Wurmova 11“ (žadatel: Arcibiskupství olomoucké) 
 
 
Tematický koordinátor, Bc. Petr Kolář, provedl hodnocení formálních náležitostí předložených 
strategických projektů. Projekty byly kladně hodnoceny u všech kritérií formálních náležitostí a 
nebyly vráceny k přepracování. 
 
Na jednání byli přizváni zástupci předkladatele strategických projektů. Tematický koordinátor po 
krátkém představení parametrů výzvy a relevantní části integrované strategie vyzval zástupce 
k prezentaci projektových záměrů.  
 
Prezentace projektových záměrů 
 
Předkladatelé projektových záměrů prezentovali členům PS své projektové záměry a zodpověděli 
jejich dotazy a následně se odebrali mimo jednací místnost. 
 
Hodnocení kritérií přijatelnosti pracovní skupinou: 
Po důkladném seznámení s projektovými záměry provedli členové pracovní skupiny ke každému 
projektovému záměru hodnocení kritérií přijatelnosti dle seznamu kritérií a kontrolních listů výzvy. 
 
Výsledek hodnocení kritérií přijatelnosti pracovní skupinou: 
 
Projekt č. 1: ve všech kritériích ANO 
Projekt č. 2: ve všech kritériích ANO 
 
Hlasování pracovní skupiny: 
 
Členové pracovní skupiny následně hlasovali o návrhu usnesení: 
 
PS6/2022/10/1  
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Knihovna Trnkova ulice na seznam strategických projektů 
programového rámce  

PRO: 4    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
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Z důvodu střetu zájmu se hlasování neúčastnil člen PS Ing. arch. Jana Křenková. 
 
PS6/2022/10/2  
Pracovní skupina po provedení hodnocení kritérií přijatelnosti  

doporučuje 

zařazení strategického projektu Záchrana duchovních hodnot - zkvalitnění zázemí pro činnost 
Arcibiskupské knihovny, Wurmova 11 na seznam strategických projektů programového rámce  

PRO: 4    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 1 
 

Z důvodu střetu zájmu se hlasování neúčastnil člen PS Mgr. Štěpán Sittek. 
 
PS6/2022/10/3 
 
Pracovní skupina po hodnocení kritérií přijatelnosti všech předložených strategických projektů 

doporučuje 

návrh seznamu strategických projektů pro jednání Řídicího výboru ITI Olomoucké aglomerace  

 
PRO: 6    PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 
 

 

Název projektu Předkladatel 
Návrh pro zařazení na 

seznam SP v PR 
(ANO / NE) 

Knihovna Trnkova ulice 
Statutární město 
Olomouc 

ANO 

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

Arcibiskupství 
olomoucké 

ANO 

 

 
V Olomouci dne 26. 10. 2022 
      
 Mgr. Štěpán Sittek 
 ověřovatel zápisu 
  

 
 

 Bc. Petr Kolář 
 tematický koordinátor ITI OA 
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PREZENČNÍ LISTINA 

 
1. jednání Pracovní skupiny č. 6 „CESTOVNÍ RUCH“ Řídicího výboru ITI Olomoucké 

aglomerace pro realizaci Integrované územní strategie ITI OA 2021-2027 
 

dne 26. 10. 2022 
 

 
Jméno a příjmení členů Pracovní skupiny 
Řídicího výboru ITI OA 

Podpis 

1 
Ing. arch. Jana Křenková, odbor strategie a řízení, 
vedoucí útvaru hlavního architekta 

ANO 

 
Mgr. Karin Vykydalová, vedoucí odboru cestovního 
ruchu, kultury a sportu, 

 

2 
Ing. Milada Sokolová, náměstkyně primátora 
Ing. Petra Meisselová, vedoucí OKP MMPV 

ANO 

3 

Mgr. Lada Galová, členka Rady města Přerova , 
Ing. Pavla Roubalíková, referentka cestovního ruchu 
na oddělení komunikace a vnějších vztahů (Kancelář 
primátora) 

 

4 
Bc. Jiří Urbášek, DiS 
zástupce vedoucí odboru kultura, cestovní ruch, 
sport, tělovýchova, propagace města 

ANO 

5 

Ing. Petr Flora, vedoucí Odboru sportu, kultury a 
památkové péče Krajského úřadu Olomouckého 
kraje 
Mgr. Sabina Soušková - náhradník 

ANO 

6 
Mgr. Štěpán Sittek, projektový konzultant 
Ing. Veronika Škutová, projektová manažerka,  

ANO 

7 Mgr. František Chupík, Ph.D., ředitel NPÚ ÚOP OL  

8 
Mgr. Djamila Bekhedda, ředitelka 
Jan Machovský 

 

   

 

 


