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Zápis ze 17. 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) 

7. 12. 2022 
11:45 – 15:30 

 

ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ 

 
Viz Prezenční listina 
 

OBSAH JEDNÁNÍ 

 
PROGRAM JEDNÁNÍ: 
 

1) Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 3 (Sociální bydlení IROP), 
č. 5 (Sociální služby IROP), č. 6 (Vozidla IROP) a č. 7 (Cyklodoprava IROP) 
 

Přestávka na obědový raut (12,30 – 13,15 hod) 
 

2) Vyhlášení výzev č. 12 (Neformální vzdělávání IROP), č. 17 (Plnicí a dobíjecí stanice IROP) 
a č. 18 (Telematika IROP) nositele ITI OA pro předkládání strategických projektů do 
programových rámců v rámci Integrované územní strategie ITI Olomoucké aglomerace pro 
období 2021-2027 
 

3) Informace z Národní stálé konference  
 

4) Různé. 
 
Předseda ŘV ITI Mgr. Miroslav Žbánek (dále jen předseda) zahájil jednání ŘV ITI.  Na úvod byla 

odsouhlasena změna programu. Byla vypořádána usnášeníschopnost ŘV ITI – 21 z 24 členů je 

přítomno, tudíž je ŘV usnášeníschopný. 

 

 

1. Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 3 (Sociální 
bydlení IROP), č. 5 (Sociální služby IROP), č. 6 (Vozidla IROP) a č. 7 
(Cyklodoprava IROP) 

 

Předseda výboru předal slovo Bc. Lakomému a Mgr. Kladivovi, tematickým koordinátorům,  

aby členy seznámili s hodnocením strategických projektů v rámci výzev č. 3, č. 5, č. 6 a č. 7. 



 
 

 
2 

Výzva č. 3 – Sociální bydlení 

3. výzva k předkládání strategických projektů do ITI Olomoucké aglomerace byla vyhlášena dne 
25. 10. 2022 s celkovou alokací 29 088 162 Kč, což je zároveň alokace opatření 2.3.2 Podpora 
sociálního bydlení. 

Do výzvy byl předložen celkem 1 strategický projekt za 23,72 mil. Kč dotačních prostředků. 
Alokace výzvy byla naplněna z 82 % alokace opatření.  

Do výzvy č. 3 Sociální bydlení byl předložen následující projektový záměr: 

Název projektu Předkladatel Rozpočet EFRR 

Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi (část B - 

Bytový dům) 
Statutární město Olomouc 23 717 486 

Celkem 23 717 486 

 

Návrh hodnocení projektových záměrů předložených do výzvy č. 3 – Sociální bydlení 

1/ Návrh hodnocení formálních náležitostí 

Tematický koordinátor, Bc. Ondřej Lakomý, provedl hodnocení formálních náležitostí 
předloženého projektového záměru. Během hodnocení nebyl projektový záměr vrácen k 
přepracování.  

2/ Návrh hodnocení kritérií přijatelnosti 

Hodnocení kritérií přijatelnosti provedla Pracovní skupina č. 2: SOCIÁLNÍ OBLAST A 
ZAMĚSTNANOST na svém jednání dne 25. 11. 2022. Členové pracovní skupiny hodnotili 
předložený projekt kladně ve všech kritériích přijatelnosti a následně přijali usnesení, kterým 
doporučili zařazení projektu 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) 

Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi 

(část B - Bytový dům) 
ANO ANO ANO 

 

3/ Návrh věcného hodnocení 

Bylo přistoupeno k věcnému hodnocení předloženého projektu, jehož výsledkem bude seznam 
strategických projektů pro aktivitu Sociální bydlení. 

Projekt – Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi (část B - Bytový dům) 
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Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

ec
n

á 
kr

it
ér

ia
 Připravenost projektu 0 

Předkladatel doložil uzavřenou 

smlouvu o zpracování DUR, DSP, 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. 

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

 

kr
it

ér
ia

 Projekt je provázán s jinými aktivitami v území, 

které mohou přispět k řešení nepříznivé sociální 

situace 

1 

Projekt je provázán s projektem 

předloženým v rámci opatření 2.3.1 

Rozvoj sociální služeb (zásadní vazba 

v rámci koincidenční matice) Bytový 

dům a domov pro rodiny s dětmi 

(část A - Domov pro rodiny s dětmi) 

 Návrh na celkový počet bodů 16  

 

 

Návrh seznamu strategických projektů pro opatření 2.3.2 Podpora sociální bydlení 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet EFRR 

(Kč) 
Počet bodů 

1. 

Bytový dům a domov pro 

rodiny s dětmi (část B – 

Bytový dům) 

Statutární město Olomouc 23 717 486 16 

 Celkem 23 717 486  

 Alokace opatření 2.3.2 29 088 162  

 V opatření 2.3.2 zbývá 5 370 676  

 

V předloženém návrhu seznamu strategických projektů pro opatření 2.3.2 integrované strategie 
byl podán jeden projektový záměr. Předložený projekt naplňuje celkovou alokaci aktivity sociální 
bydlení na 82 %. Před schválením seznamu strategických projektů v Zastupitelstvu města 
Olomouce bude vyhlášena nová výzva tak, aby došlo k naplnění celé alokace opatření, případně 
bude nutné navýšit podporu projektu tak, aby došlo k naplnění celé alokace opatření a nedošlo ke 
ztrátě přidělené alokace ze strany ŘO IROP. Sekretariát ŘV ITI OA bude nadále přípravu projektu 
sledovat a finální stav bude předložen v rámci schvalování programového rámce IROP. 

Příspěvek k plnění monitorovacích indikátorů (plán/závazek): 

553 021 Kapacita nového sociálního bydlení      19/24 
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553 052 Počet nových bytů pro sociální bydlení      9/6 

 

Výzva č. 5 – Sociální služby 

5. výzva k předkládání strategických projektů do ITI Olomoucké aglomerace byla vyhlášena dne 
25. 10. 2022 s celkovou alokací 150 615 000 Kč, což je zároveň alokace opatření 2.3.1 Rozvoj 
sociálních služeb IROP. 

Do výzvy bylo předloženo celkem 9 strategických projektů za 248,91 mil. Kč dotačních prostředků. 
Výzva byla tedy naplněna na 165 %. Konkrétně se jedná o následující projekty: 

Název projektu Předkladatel Rozpočet EFRR 

Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi (část A - 

Domov pro rodiny s dětmi) Statutární město Olomouc 42 500 000 

Materiálně technické zajištění terénních a 

ambulantních služeb Charity Prostějov Charita Prostějov 3 665 285 

Zajištění zázemí sociálních služeb prevence Charity 

Olomouc Charita Olomouc 41 899 627 

Stavební úpravy zázemí Domova sv. Kosmy a 

Damiána Charity Olomouc Charita Olomouc 20 009 000 

Vybudování zázemí služeb sociální integrace 

Charity Olomouc Charita Olomouc 42 499 116 

Vybudování komplexního zázemí pro sociálně-
preventivní služby Charity Olomouc 

Charita Olomouc 37 107 600 

Azylový dům Přerov Charita Přerov 29 922 550 

Zvýšení kvality následné péče P-centrum P-centrum, spolek 6 184 600 

Zvýšení dostupnosti, kapacity a kvality sociálních 
služeb pro uživatele návykových látek Společnosti 
Podané ruce o.p.s. v Olomouci 

Společnost Podané ruce 

o.p.s. 
25 117 500 

Celkem 248 905 278 

 

Návrh hodnocení projektových záměrů výzvy č. 5 – Sociální služby 

1. Návrh hodnocení formálních náležitostí 

Tematický koordinátor, Bc. Ondřej Lakomý, provedl hodnocení formálních náležitostí 
předložených projektových záměrů. Během hodnocení byl projektový záměr Zvýšení dostupnosti, 
kapacity a kvality sociálních služeb pro uživatele návykových látek Společnosti Podané ruce o.p.s. 
v Olomouci, předkladatele Společnost Podané ruce o.p.s. vrácen k přepracování. 
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2. Návrh hodnocení kritérií přijatelnosti 

Hodnocení kritérií přijatelnosti provedla Pracovní skupina č. 2: SOCIÁLNÍ OBLAST A 
ZAMĚSTNANOST na svém jednání dne 25. 11. 2022. Členové pracovní skupiny konstatovali, že 
projektový záměr Materiálně technické zajištění terénních a ambulantních služeb Charity 
Prostějov přispívá k plnění tematicky integrovaného řešení č. 6 Sociálně citlivá aglomerace (TIŘ 
6), nicméně projektový záměr není zaměřen výhradně na podporu klíčových aktivit sociálních 
služeb definovaných TIŘ6. Kromě klíčových aktivit je projektový záměr také zaměřen na oblast 
osob v postproduktivním věku (senioři). Členové pracovní skupiny hodnotili všechny 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) 

Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi 

(část A - Domov pro rodiny s dětmi) ANO ANO ANO 

Materiálně technické zajištění terénních 

a ambulantních služeb Charity Prostějov ANO ANO ANO 

Zajištění zázemí sociálních služeb 

prevence Charity Olomouc ANO ANO ANO 

Stavební úpravy zázemí Domova sv. 

Kosmy a Damiána Charity Olomouc ANO ANO ANO 

Vybudování zázemí služeb sociální 

integrace Charity Olomouc ANO ANO ANO 

Vybudování komplexního zázemí pro 
sociálně-preventivní služby Charity 
Olomouc 

ANO ANO ANO 

Azylový dům Přerov ANO ANO ANO 

Zvýšení kvality následné péče P-
centrum 

ANO ANO ANO 

Zvýšení dostupnosti, kapacity a kvality 
sociálních služeb pro uživatele 
návykových látek Společnosti Podané 
ruce o.p.s. v Olomouci 

ANO ANO ANO 

 
3. Návrh věcného hodnocení  

Bylo přistoupeno k věcnému hodnocení předložených projektů, jehož výsledkem bude seznam 
strategických projektů pro aktivitu Sociální služby IROP seřazený podle: 
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- 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 – Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi (část A - Domov pro rodiny s dětmi) 

 

Kritérium 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

ec
n

á 
kr

it
ér

ia
 

Připravenost projektu 0 

Předkladatel doložil uzavřenou 

smlouvu o zpracování DUR, DSP, 

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. 

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 

Projekt je provázán s jinými aktivitami v území, 

které mohou přispět k řešení nepříznivé sociální 

situace 

1 

Projekt je provázán s projektem 

předloženým v rámci opatření 

2.3.1 Rozvoj sociální služeb 

(zásadní vazba v rámci 

koincidenční matice) Bytový dům a 

domov pro rodiny s dětmi (část B - 

Bytový dům) 

 Návrh na celkový počet bodů 16  

 

Projekt – Materiálně technické zajištění terénních a ambulantních služeb Charity Prostějov 

 

Kritérium 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

ec
n

á 
kr

it
ér

ia
 Připravenost projektu 12 

Nerelevantní, předmětem projektu 

je nakoupení dvou automobilů.  

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

0 
Strategický projekt není součástí 

UIŘ. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 5 Projekt nebyl v předchozí fázi 
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obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

vrácen k přepracování. 

3
B

 S
p

ec
if

ic
ká

 k
ri

té
ri

a 

Projekt je provázán s jinými aktivitami v území, 

které mohou přispět k řešení nepříznivé sociální 

situace 

1 

Projekt je provázán aktivitou 

spadající do opatření 2.2.1 

Podpora začlenění osob 

ohrožených dlouhodobou 

nezaměstnaností na trh práce 

(silná vazba v rámci koincidenční 

matice). Jedná se o projekt Aktivní 

pomoc – záruka práce. Projekt 

předkládán v rámci 19. výzvy OPZ+.  

 Návrh na celkový počet bodů 18  

 

Projekt – Zajištění zázemí sociálních služeb prevence Charity Olomouc 

 

Kritérium 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

ec
n

á 
kr

it
ér

ia
 

Připravenost projektu 8 

Předkladatel doložil žádost o 

stavební povolení k úpravám 

objektu Řepčínská 2/39.  

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 

Projekt je součástí ÚIŘ12 Sociálně 

citlivá aglomerace 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 

Projekt je provázán s jinými aktivitami v území, 

které mohou přispět k řešení nepříznivé sociální 

situace 

1 

Projekt je provázán aktivitou 

spadající do opatření 2.2.1 

Podpora začlenění osob 

ohrožených dlouhodobou 

nezaměstnaností na trh práce 

(silná vazba v rámci koincidenční 

matice). Jedná se o projekt Aktivní 

pomoc – záruka práce. Projekt 

předkládán v rámci 19. výzvy OPZ+. 

 Návrh na celkový počet bodů 24  

 

Projekt – Stavební úpravy zázemí Domova sv. Kosmy a Damiána Charity Olomouc 
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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 ÚIŘ12 Sociálně 

citlivá aglomerace 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 

Projekt je provázán s jinými aktivitami v území, 

které mohou přispět k řešení nepříznivé sociální 

situace 

1 

Projekt je provázán aktivitou 

spadající do opatření 2.2.1 

Podpora začlenění osob 

ohrožených dlouhodobou 

nezaměstnaností na trh práce 

(silná vazba v rámci koincidenční 

matice). Jedná se o projekt Aktivní 

pomoc – záruka práce. Projekt 

předkládán v rámci 19. výzvy OPZ+. 

 Návrh na celkový počet bodů 24  

 

Projekt – Vybudování zázemí služeb sociální integrace Charity Olomouc 

 

Kritérium 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

ec
n

á 
kr

it
ér

ia
 

Připravenost projektu 0 
Projektový záměr je ve fázi 

studie/investiční záměr.  

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 

Projekt je součástí ÚIŘ12 Sociálně 

citlivá aglomerace 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. 
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3
B

 S
p

ec
if

ic
ká

 k
ri

té
ri

a 

Projekt je provázán s jinými aktivitami v území, 

které mohou přispět k řešení nepříznivé sociální 

situace 

1 

Projekt je provázán aktivitou 

spadající do opatření 2.2.1 

Podpora začlenění osob 

ohrožených dlouhodobou 

nezaměstnaností na trh práce 

(silná vazba v rámci koincidenční 

matice). Jedná se o projekt Aktivní 

pomoc – záruka práce. Projekt 

předkládán v rámci 19. výzvy OPZ+. 

 Návrh na celkový počet bodů 16  

 

Projekt – Vybudování komplexního zázemí pro sociálně-preventivní služby Charity Olomouc 

 

Kritérium 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

ec
n

á 
kr

it
ér

ia
 

Připravenost projektu 0 
Předkladatel doložil ověřovací 

studii záměru. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 

Projekt je součástí ÚIŘ12 Sociálně 

citlivá aglomerace 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 

Projekt je provázán s jinými aktivitami v území, 

které mohou přispět k řešení nepříznivé sociální 

situace 

1 

Projekt je provázán aktivitou 

spadající do opatření 2.2.1 

Podpora začlenění osob 

ohrožených dlouhodobou 

nezaměstnaností na trh práce 

(silná vazba v rámci koincidenční 

matice). Jedná se o projekt Aktivní 

pomoc – záruka práce. Projekt 

předkládán v rámci 19. výzvy OPZ+. 

 Návrh na celkový počet bodů 16  

 

Projekt – Azylový dům Přerov 

 

Kritérium 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 



 
 

 
10 

3
A

 O
b

ec
n

á 
kr

it
ér

ia
 

Připravenost projektu 8 
Předkladatel doložil žádost o 

stavební povolení.  

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 

Projekt je součástí ÚIŘ12 Sociálně 

citlivá aglomerace 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
 

Projekt je provázán s jinými aktivitami v území, 

které mohou přispět k řešení nepříznivé sociální 

situace 

1 

Projekt je provázán aktivitou 

spadající do opatření 2.3.1 Rozvoj 

sociální služeb (zásadní vazba v 

rámci koincidenční matice). Jedná 

se o projekt Zázemí pro 

poskytování sociálních služeb 

Charity Přerov. Projekt předložen 

do 14. výzvy IROP.  

 Návrh na celkový počet bodů 24  

 

Projekt – Zvýšení kvality následné péče P-centrum 

 

Kritérium 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

ec
n

á 
kr

it
ér

ia
 

Připravenost projektu 12 
Nerelevantní, předmětem projektu 

je nakoupení bytu.  

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 

Projekt je součástí ÚIŘ12 Sociálně 

citlivá aglomerace 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

 Projekt je provázán s jinými aktivitami v území, 

které mohou přispět k řešení nepříznivé sociální 

situace 

0 
Projekt není provázán s jinými 

aktivitami v území.  

 Návrh na celkový počet bodů 27  
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Projekt – Zvýšení dostupnosti, kapacity a kvality sociálních služeb pro uživatele návykových látek 
Společnosti Podané ruce o.p.s. v Olomouci 

 

Kritérium 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

ec
n

á 
kr

it
ér

ia
 

Připravenost projektu 0 
Projektový záměr je ve fázi 

studie/investiční záměr. 

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

0 

Předkladatel v projektovém 

záměru uvedl chybnou vazbu na 

UIŘ. 

Kompletnost žádosti - žádost při podání 

obsahovala všechny náležitosti v souladu s 

výzvou 

0 
Projekt byl v rámci formálních 

náležitostí vrácen k přepracování.  

3
B

 S
p

ec
if

ic
ká

 k
ri

té
ri

a 

Projekt je provázán s jinými aktivitami v území, 

které mohou přispět k řešení nepříznivé sociální 

situace 

1 

Projekt je provázán s aktivitami 

spadajícími do opatření 2.3.1 

(zásadní vazba v rámci 

koincidenční matice) Rozvoj 

sociálních služeb. Jedná se o 

projekty Kontaktní centrum pro 

chronické uživatele alkoholu 

v Olomouci, Rozvoj sociálních 

služeb na území ITI Olomoucké 

aglomerace, Podané ruce na 

cestě z dluhové pasti na území 

ITI Olomoucké aglomerace. 

Projekty předloženy do 33 

výzvy OPZ+.  

 Návrh na celkový počet bodů 1  

 

Návrh seznamu strategických projektů pro opatření 2.3.1 Rozvoj sociálních služeb (IROP) 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet EFRR 

(Kč) 
Počet bodů 

1. 
Zvýšení kvality následné péče 

P-centrum 
P-centrum, spolek 6 184 600 

27 

2. 

Zajištění zázemí sociálních 

služeb prevence Charity 

Olomouc 

Charita Olomouc 41 899 627 
24 
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3. 

Stavební úpravy zázemí 

Domova sv. Kosmy a Damiána 

Charity Olomouc 

Charita Olomouc 20 009 000 
24 

4. Azylový dům Přerov Charita Přerov 29 922 550 
24 

5. 

Materiálně technické zajištění 

terénních a ambulantních 

služeb Charity Prostějov 

Charita Prostějov 3 665 285 
18 

6. 

 Bytový dům a domov pro 

rodiny s dětmi (část A - Domov 

pro rodiny s dětmi) 

Statutární město Olomouc 42 500 000 
16 

7. * 

Vybudování zázemí služeb 

sociální integrace Charity 

Olomouc 

Charita Olomouc 42 499 116 
6 433 938 

16 

36 065 178 

8. ** 

Vybudování komplexního 

zázemí pro sociálně-preventivní 

služby Charity Olomouc 

Charita Olomouc 37 107 600 
9 119 322 

16 

27 988 278 

9. 

Zvýšení dostupnosti, kapacity a 

kvality sociálních služeb pro 

uživatele návykových látek 

Společnosti Podané ruce o.p.s. 

v Olomouci 

Společnost Podané ruce 

o.p.s. 
25 117 500 

1 

 Celkem 248 905 278  

 Alokace opatření 150 615 000  

 Rozdíl - 98 290 278  

*Pro projekt č. 7 je do 100% alokace k dispozici max. 6 433 938 Kč podpory z EU. Rezervu v programovém rámci (IROP) lze vytvořit 
do 130% alokace, tzn. pro projekt č. 7 lze uvést v programovém rámci celou požadovanou částku 42 499 116 Kč podpory z EU. 
**Pro projekt č. 8 je do 130% alokace (tj. k zařazení do programového rámce) k dispozici maximálně 9 119 322 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.   

V předloženém návrhu seznamu strategických projektů pro opatření 2.3.1 integrované strategie 
rozhoduje o pořadí projektů počet získaných bodů v rámci věcného hodnocení. Strategické 
projekty Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi (část A - Domov pro rodiny s dětmi), Vybudování 
zázemí služeb sociální integrace Charity Olomouc a Vybudování komplexního zázemí pro 
sociálně-preventivní služby Charity Olomouc 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.  

 Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi  
(část A - Domov pro rodiny s dětmi):   27.10.2022; 11:12:18  
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 Vybudování zázemí služeb sociální integrace  
Charity Olomouc:     11.11.2022; 15:56:27 

 Vybudování komplexního zázemí pro  
sociálně-preventivní služby Charity Olomouc:  15.11.2022; 10:29:35  

Vzhledem k tomu, že předložené projekty naplňují celkovou alokaci aktivity sociální služby na 
165 %, 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 9 mil. Kč pro hraniční projekt Vybudování 
komplexního zázemí pro sociálně-preventivní služby Charity Olomouc. 

Příspěvek k plnění monitorovacích indikátorů (plán/závazek): 

554 101 Nová kapacita podpořených zařízení pobytových sociálních služeb 150/100 

554 401 Rekonstruovaná či modernizovaná kapacita podpořených  

zařízení nepobytových sociálních služeb      1450/50 

 
Diskuze: 
Předseda výboru vznesl dotaz, zda projekty v pořadí 7., 8. příp. 9. žádají ještě v individuálních 
výzvách? Bc. Lakomý sdělil, že projekty uvedené v tabulce jsou seřazeny podle připravenosti, 
tzn., že tyto připravené projekty jsou podány v národních výzvách, což projektům v pořadí 7. – 9. 
dává možnost, aby se připravily a mohly být podpořeny v rámci ITI OA.  
 
 
Výzva č. 6 – Vozidla  

6. výzva k předkládání strategických projektů do ITI Olomoucké aglomerace byla vyhlášena dne 
3. 11. 2022 s celkovou alokací 206 777 473 Kč, což je zároveň veškerá alokace určená pro danou 
aktivitu (Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu). 

Do výzvy byl předložen celkem 1 strategický projekt, dlouhodobě konzultovaný nákup elektrobusů 
pro Dopravní podnik města Olomouce. Projekt pokryje 100 % alokace.   

Do výzvy č. 6 Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu byl předložen následující 
projektový záměr: 

Název projektu Předkladatel Rozpočet EFRR 

Obnova vozového parku DPMO a.s. - pořízení 

elektrických autobusů 

Dopravní podnik města 

Olomouce, a.s. 
206 777 473 

Celkem 206 777 473 

 
Návrh hodnocení projektových záměrů předložených do výzvy č. 6 – Vozidla 

1/ Návrh hodnocení formálních náležitostí 

Tematický koordinátor, Mgr. Petr Kladivo, PhD., provedl hodnocení formálních náležitostí 
předloženého projektového záměru. Během hodnocení nebyl projektový záměr vrácen 
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k přepracování, ve všech kritériích bylo navrženo hodnocení „ANO“.  

2/ Návrh hodnocení kritérií přijatelnosti 

Hodnocení kritérií přijatelnosti provedla Pracovní skupina č. 4: MOBILITA na svém jednání dne  
1. 12. 2022. Členové pracovní skupiny hodnotili předložený projekt kladně ve všech kritériích 
přijatelnosti a následně přijali usnesení, kterým doporučují zařazení projektu 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) 

Obnova vozového parku DPMO a.s. - 

pořízení elektrických autobusů 
ANO ANO ANO 

 

3/ Návrh věcného hodnocení 

Bylo přistoupeno k věcnému hodnocení předloženého projektu, jehož výsledkem bude seznam 
strategických projektů. 

Projekt – Obnova vozového parku DPMO a.s. - pořízení elektrických autobusů 

 

Kritérium věcného hodnocení 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

ec
n

á 
kr

it
ér

ia
 Připravenost projektu 12 

Pro projekt není stavební povolení a 

podobná dokumentace relevantní. 

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

 

kr
it

ér
ia

 

Realizací projektu dochází k pořízení bezemisních 

vozidel 
1 

Realizací projektu dochází k pořízení 

bezemisních vozidel. 

 Návrh na celkový počet bodů 28  

 

Návrh seznamu strategických projektů pro opatření 4.1.2 Modernizace vozového parku a 
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doprovodné infrastruktury (aktivita Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu): 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet EFRR 

(Kč) 
Počet bodů 

1. 

Obnova vozového parku 

DPMO a.s. - pořízení 

elektrických autobusů 

Dopravní podnik města 

Olomouce, a.s. 
206 777 473 28 

 Celkem 206 777 473  

 Alokace opatření 2.3.2 206 777 473  

 V opatření 4.1.2 (aktivita Vozidla) zbývá 0  

 

V předloženém návrhu seznamu strategických projektů pro opatření 4.1.2 (aktivitu Nízkoemisní a 
bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu) integrované strategie byl podán jeden projektový záměr. 
Předložený projekt naplňuje celkovou alokaci dané aktivity na 100 %. Projekt plní monitorovací 
indikátory požadované ze strany ŘO IROP na 100 %. 

Příspěvek k plnění monitorovacích indikátorů (plán/závazek): 

748 101 Kapacita kolejových vozidel pro hromadnou veřejnou dopravu  500/500 

748 010 Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou dopravu   10/10 

 

Výzva č. 7 – Cyklodoprava 

7. výzva k předkládání strategických projektů do ITI Olomoucké aglomerace byla vyhlášena dne 
14. 11. 2022 s celkovou alokací 132 072 465 Kč, což je zároveň celková alokace opatření 4.1.1 
Výstavba a rekonstrukce cyklistické infrastruktury (IROP). 

Do výzvy bylo předloženo celkem 10 strategických projektů za 244,35 mil. Kč dotačních 
prostředků. Výzva byla tedy naplněna na 185 %. Konkrétně se jedná o následující projekty: 
 

Název projektu Předkladatel Rozpočet EFRR 

Neředín – Topolany, cyklostezka I. etapa Statutární město Olomouc 17 000 000,00 Kč 

Cyklostezka Tovární - Římský most Město Hranice 13 385 549,25 Kč 

Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka I.etapa Statutární město Olomouc 34 000 000,00 Kč 

Cyklistická komunikace Romže - část I Město Konice 41 225 000,00 Kč 

Cyklistická komunikace Romže - část II Město Konice 28 900 000,00 Kč 

Stezka pro chodce a cyklisty podél sil. I/47 v 

Přerově - I. a III. etapa  

Statutární město Přerov 4 994 442,75 Kč 

Cyklotrasa 5: Cyklistická infrastruktura Velký Újezd 

- Lipník nad Bečvou, úsek Dolní Újezd - Lipník 

Město Lipník nad Bečvou 42 500 000,00 Kč 

Cyklistická stezka Průmyslová ul., Prostějov Statutární město Prostějov 8 755 767,55 Kč 

Cyklostezka Uničov - Horní Sukolom, II. etapa k.ú. Město Uničov 36 890 000,00 Kč 
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Dolní a Horní Sukolom 

Cyklostezka Uničov - Lazce, I. etapa k.ú. Nová 

Dědina 

Město Uničov 16 696 280,55 Kč 

Celkem 244 347 040,10 Kč 

 

Návrh hodnocení projektových záměrů výzvy č. 7 – Cyklodoprava 

1/ Návrh hodnocení formálních náležitostí 

Tematický koordinátor, Mgr. Petr Kladivo, PhD., provedl hodnocení formálních náležitostí 
předložených projektových záměrů. U všech záměrů bylo navrženo hodnocení „ANO“, projekt 
tedy mohly projít do dalších fází hodnocení.  

 

2/ Návrh hodnocení kritérií přijatelnosti 

Hodnocení kritérií přijatelnosti provedla Pracovní skupina č. 4: MOBILITA na svém jednání dne  
1. 12. 2022. Členové pracovní skupiny hodnotili předložené projekty kladně ve všech kritériích 
přijatelnosti a následně přijali usnesení, kterým doporučují 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) 

Neředín – Topolany, cyklostezka I. 

etapa 
ANO ANO ANO 

Cyklostezka Tovární - Římský most ANO ANO ANO 

Chomoutov – vazba na Březce, 

cyklostezka I.etapa 
ANO ANO ANO 

Cyklistická komunikace Romže - část I ANO ANO ANO 

Cyklistická komunikace Romže - část II 
ANO ANO ANO 

Stezka pro chodce a cyklisty podél sil. 

I/47 v Přerově - I. a III. etapa  
ANO ANO ANO 

Cyklotrasa 5: Cyklistická infrastruktura 

Velký Újezd - Lipník nad Bečvou, úsek 

Dolní Újezd - Lipník 

ANO ANO ANO 

Cyklistická stezka Průmyslová ul., 

Prostějov 
ANO ANO ANO 

Cyklostezka Uničov - Horní Sukolom, II. 

etapa k.ú. Dolní a Horní Sukolom 
ANO ANO ANO 
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Cyklostezka Uničov - Lazce, I. etapa k.ú. 

Nová Dědina 
ANO ANO ANO 

 

4/ Návrh věcného hodnocení  

Bylo přistoupeno k věcnému hodnocení předložených projektů, jehož výsledkem bude seznam 
strategických projektů pro OPATŘENÍ 4.1.1: 

- 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 – Neředín – Topolany, cyklostezka I. etapa 

 

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 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

 S
p

ec
if

ic
ká

 k
ri

té
ri

a 

Projekt spadá do kategorie (priority) I nebo II 

uvedené ve studii „Zacílení podpory na 

cyklistické komunikace ITI Olomoucké 

aglomerace 2021 – 2027". 

5 

Žadatel zdůvodnil příslušnost 

projektu k prioritě 1 ve studii 

„Zacílení podpory na cyklistické 

komunikace ITI Olomoucké 

aglomerace 2021 – 2027". 

Projekt je součástí delšího úseku, který vzniká 

koordinovaně (např. v rámci jedné projektové 

dokumentace), což předkladatel dokládá 

příslušnou smlouvou. 

0 
Žadatel nedoložil smlouvu o 

spolupráci s jinými subjekty. 
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Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v době 

vyhlášené výzvy jako první (další projektové 

záměry předložené stejným žadatelem 

bonfikovány nebudou). 

100 

Projekt daného subjektu byl a 

aplikaci nositele ITI ve výzvě č. 7 

finalizován jako první. 

 Návrh na celkový počet bodů 125  

 

Projekt – Cyklostezka Tovární - Římský most 

 

Kritérium 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

ec
n

á 
kr

it
ér

ia
 

Připravenost projektu 8 Předkladatel doložil žádost o SP.  

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 
Projekt je součástí ÚIŘ6 Hranice 

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 

Projekt spadá do kategorie (priority) I nebo II 

uvedené ve studii „Zacílení podpory na 

cyklistické komunikace ITI Olomoucké 

aglomerace 2021 – 2027". 

5 

Žadatel zdůvodnil příslušnost 

projektu k prioritě 1 ve studii 

„Zacílení podpory na cyklistické 

komunikace ITI Olomoucké 

aglomerace 2021 – 2027". 

Projekt je součástí delšího úseku, který vzniká 

koordinovaně (např. v rámci jedné projektové 

dokumentace), což předkladatel dokládá 

příslušnou smlouvou. 

0 
Žadatel nedoložil smlouvu o 

spolupráci s jinými subjekty. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v době 

vyhlášené výzvy jako první (další projektové 

záměry předložené stejným žadatelem 

bonfikovány nebudou). 

100 

Projekt daného subjektu byl a 

aplikaci nositele ITI ve výzvě č. 7 

finalizován jako první. 

 Návrh na celkový počet bodů 128  

 



 
 

 
19 

Projekt – Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka I.etapa 

 

Kritérium 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

ec
n

á 
kr

it
ér

ia
 

Připravenost projektu 0 

Předkladatel doložil pouze 

uzavřenou smlouvu o zpracování 

DUR.  

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 

Projekt spadá do kategorie (priority) I nebo II 

uvedené ve studii „Zacílení podpory na 

cyklistické komunikace ITI Olomoucké 

aglomerace 2021 – 2027". 

5 

Žadatel zdůvodnil příslušnost 

projektu k prioritě 1 ve studii 

„Zacílení podpory na cyklistické 

komunikace ITI Olomoucké 

aglomerace 2021 – 2027". 

Projekt je součástí delšího úseku, který vzniká 

koordinovaně (např. v rámci jedné projektové 

dokumentace), což předkladatel dokládá 

příslušnou smlouvou. 

0 
Žadatel nedoložil smlouvu o 

spolupráci s jinými subjekty. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v době 

vyhlášené výzvy jako první (další projektové 

záměry předložené stejným žadatelem 

bonfikovány nebudou). 

0 

Projekt daného subjektu nebyl a 

aplikaci nositele ITI ve výzvě č. 7 

finalizován jako první. 

 Návrh na celkový počet bodů 20  

 

Projekt – Cyklistická komunikace Romže - část I 

 

Kritérium 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 

O
b

ec
n

á 

kr
it

ér
ia

 

Připravenost projektu 8 
Předkladatel doložil žádost o 

stavební povolení.  

Strategický projekt je součástí územního 10 Projekt je součástí ÚIŘ8 Konice dle 
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integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

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 

Projekt spadá do kategorie (priority) I nebo II 

uvedené ve studii „Zacílení podpory na 

cyklistické komunikace ITI Olomoucké 

aglomerace 2021 – 2027". 

5 

Žadatel zdůvodnil příslušnost 

projektu k prioritě 1/2 ve studii 

„Zacílení podpory na cyklistické 

komunikace ITI Olomoucké 

aglomerace 2021 – 2027". 

Projekt je součástí delšího úseku, který vzniká 

koordinovaně (např. v rámci jedné projektové 

dokumentace), což předkladatel dokládá 

příslušnou smlouvou. 

5 
Žadatel doložil smlouvu o 

spolupráci s jinými subjekty. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v době 

vyhlášené výzvy jako první (další projektové 

záměry předložené stejným žadatelem 

bonfikovány nebudou). 

100 

Projekt daného subjektu byl a 

aplikaci nositele ITI ve výzvě č. 7 

finalizován jako první. 

 Návrh na celkový počet bodů 133  

 

Projekt – Cyklistická komunikace Romže - část II 

 

Kritérium 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

ec
n

á 
kr

it
ér

ia
 

Připravenost projektu 8 
Předkladatel doložil žádost o 

stavební 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 ÚIŘ8 Konice 

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. 
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3
B

 S
p

ec
if

ic
ká

 k
ri

té
ri

a
 

Projekt spadá do kategorie (priority) I nebo II 

uvedené ve studii „Zacílení podpory na 

cyklistické komunikace ITI Olomoucké 

aglomerace 2021 – 2027". 

5 

Žadatel zdůvodnil příslušnost 

projektu k prioritě 2 ve studii 

„Zacílení podpory na cyklistické 

komunikace ITI Olomoucké 

aglomerace 2021 – 2027". 

Projekt je součástí delšího úseku, který vzniká 

koordinovaně (např. v rámci jedné projektové 

dokumentace), což předkladatel dokládá 

příslušnou smlouvou. 

5 
Žadatel doložil smlouvu o 

spolupráci s jinými subjekty. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v době 

vyhlášené výzvy jako první (další projektové 

záměry předložené stejným žadatelem 

bonfikovány nebudou). 

0 

Projekt daného subjektu nebyl a 

aplikaci nositele ITI ve výzvě č. 7 

finalizován jako první. 

 Návrh na celkový počet bodů 23  

 

Projekt – Stezka pro chodce a cyklisty podél sil. I/47 v Přerově - I. a III. etapa 

 

Kritérium 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

ec
n

á 
kr

it
ér

ia
 

Připravenost projektu 2 
Předkladatel doložil pravomocné 

ÚR..  

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 
Projekt je součástí ÚIŘ3 Přerov 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
 

Projekt spadá do kategorie (priority) I nebo II 

uvedené ve studii „Zacílení podpory na 

cyklistické komunikace ITI Olomoucké 

aglomerace 2021 – 2027". 

5 

Žadatel zdůvodnil příslušnost 

projektu k prioritě 1 ve studii 

„Zacílení podpory na cyklistické 

komunikace ITI Olomoucké 

aglomerace 2021 – 2027". 

Projekt je součástí delšího úseku, který vzniká 

koordinovaně (např. v rámci jedné projektové 

dokumentace), což předkladatel dokládá 

příslušnou smlouvou. 

0 
Žadatel nedoložil smlouvu o 

spolupráci s jinými subjekty. 
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Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v době 

vyhlášené výzvy jako první (další projektové 

záměry předložené stejným žadatelem 

bonfikovány nebudou). 

100 

Projekt daného subjektu byl a 

aplikaci nositele ITI ve výzvě č. 7 

finalizován jako první. 

 Návrh na celkový počet bodů 122  

 

Projekt – Cyklotrasa 5: Cyklistická infrastruktura Velký Újezd - Lipník nad Bečvou, úsek Dolní 
Újezd - Lipník 

 

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 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 ÚIŘ9 Lipník nad 

Bečvou 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 

Projekt spadá do kategorie (priority) I nebo II 

uvedené ve studii „Zacílení podpory na 

cyklistické komunikace ITI Olomoucké 

aglomerace 2021 – 2027". 

5 

Žadatel zdůvodnil příslušnost 

projektu k prioritě 1 ve studii 

„Zacílení podpory na cyklistické 

komunikace ITI Olomoucké 

aglomerace 2021 – 2027". 

Projekt je součástí delšího úseku, který vzniká 

koordinovaně (např. v rámci jedné projektové 

dokumentace), což předkladatel dokládá 

příslušnou smlouvou. 

0 
Žadatel nedoložil smlouvu o 

spolupráci s jinými subjekty. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v době 

vyhlášené výzvy jako první (další projektové 

záměry předložené stejným žadatelem 

bonfikovány nebudou). 

100 

Projekt daného subjektu byl a 

aplikaci nositele ITI ve výzvě č. 7 

finalizován jako první. 

 Návrh na celkový počet bodů 125  
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Projekt – Cyklistická stezka Průmyslová ul., Prostějov 

 

Kritérium 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

ec
n

á 
kr

it
ér

ia
 

Připravenost projektu 8 
Předkladatel doložil žádost o 

stavební povolení.  

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 
Projekt je součástí ÚIŘ2 Prostějov 

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 

Projekt spadá do kategorie (priority) I nebo II 

uvedené ve studii „Zacílení podpory na 

cyklistické komunikace ITI Olomoucké 

aglomerace 2021 – 2027". 

5 

Žadatel zdůvodnil příslušnost 

projektu k prioritě 1 ve studii 

„Zacílení podpory na cyklistické 

komunikace ITI Olomoucké 

aglomerace 2021 – 2027". 

Projekt je součástí delšího úseku, který vzniká 

koordinovaně (např. v rámci jedné projektové 

dokumentace), což předkladatel dokládá 

příslušnou smlouvou. 

0 
Žadatel nedoložil smlouvu o 

spolupráci s jinými subjekty. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v době 

vyhlášené výzvy jako první (další projektové 

záměry předložené stejným žadatelem 

bonfikovány nebudou). 

100 

Projekt daného subjektu byl a 

aplikaci nositele ITI ve výzvě č. 7 

finalizován jako první. 

 Návrh na celkový počet bodů 128  

 

Projekt – Cyklostezka Uničov - Horní Sukolom, II. etapa k.ú. Dolní a Horní Sukolom 

 

Kritérium 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 

O
b

ec
n

á 

kr
it

ér
ia

 

Připravenost projektu 0 
Předkladatel nedoložil příslušnou 

přílohu.  

Strategický projekt je součástí územního 10 Projekt je součástí ÚIŘ5 Uničov dle 
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integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

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 

Projekt spadá do kategorie (priority) I nebo II 

uvedené ve studii „Zacílení podpory na 

cyklistické komunikace ITI Olomoucké 

aglomerace 2021 – 2027". 

5 

Žadatel zdůvodnil příslušnost 

projektu k prioritě 1 ve studii 

„Zacílení podpory na cyklistické 

komunikace ITI Olomoucké 

aglomerace 2021 – 2027". 

Projekt je součástí delšího úseku, který vzniká 

koordinovaně (např. v rámci jedné projektové 

dokumentace), což předkladatel dokládá 

příslušnou smlouvou. 

0 
Žadatel nedoložil smlouvu o 

spolupráci s jinými subjekty. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v době 

vyhlášené výzvy jako první (další projektové 

záměry předložené stejným žadatelem 

bonfikovány nebudou). 

100 

Projekt daného subjektu byl a 

aplikaci nositele ITI ve výzvě č. 7 

finalizován jako první. 

 Návrh na celkový počet bodů 120  

 

Projekt – Cyklostezka Uničov - Lazce, I. etapa k.ú. Nová Dědina 

 

Kritérium 

Návrh 

hodnocení 

(body) 

Zdůvodnění 

3
A

 O
b

ec
n

á 
kr

it
ér

ia
 

Připravenost projektu 0 
Předkladatel nedoložil příslušnou 

přílohu.  

Strategický projekt je součástí územního 

integrovaného řešení (v případě ÚIŘ 1-12 je 

projekt uveden v tabulce schválených projektů 

stakeholdera) 

10 
Projekt je součástí ÚIŘ5 Uničov 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. 
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3
B

 S
p

ec
if

ic
ká

 k
ri

té
ri

a
 

Projekt spadá do kategorie (priority) I nebo II 

uvedené ve studii „Zacílení podpory na 

cyklistické komunikace ITI Olomoucké 

aglomerace 2021 – 2027". 

5 

Žadatel zdůvodnil příslušnost 

projektu k prioritě 1 ve studii 

„Zacílení podpory na cyklistické 

komunikace ITI Olomoucké 

aglomerace 2021 – 2027". 

Projekt je součástí delšího úseku, který vzniká 

koordinovaně (např. v rámci jedné projektové 

dokumentace), což předkladatel dokládá 

příslušnou smlouvou. 

0 
Žadatel nedoložil smlouvu o 

spolupráci s jinými subjekty. 

Projektový záměr stejného žadatele (pozn. 

zřizovatel a jím zřizované organizace je 

posuzován jako shodný žadatel) je nositeli ITI 

podán prostřednictvím webové aplikace v době 

vyhlášené výzvy jako první (další projektové 

záměry předložené stejným žadatelem 

bonfikovány nebudou). 

0 

Projekt daného subjektu nebyl a 

aplikaci nositele ITI ve výzvě č. 7 

finalizován jako první. 

 Návrh na celkový počet bodů 20  

 

 

Návrh seznamu strategických projektů pro opatření 4.1.1 Výstavba a rekonstrukce 
cyklistické infrastruktury 

 

Pořadí Název projektu Předkladatel 
Rozpočet EFRR 

(Kč) 
Počet bodů 

1. 
Cyklistická komunikace Romže - 

část I 
Město Konice 41 225 000,00 Kč 133 

2. 
Cyklostezka Tovární - Římský 

most 
Město Hranice 13 385 549,25 Kč 128 

3. 
Cyklistická stezka Průmyslová 

ul., Prostějov 
Statutární město Prostějov 8 755 767,55 Kč 128 

4. 
Neředín – Topolany, 

cyklostezka I. etapa 
Statutární město Olomouc 17 000 000,00 Kč 125 

5. 

Cyklotrasa 5: Cyklistická 

infrastruktura Velký Újezd - 

Lipník nad Bečvou, úsek Dolní 

Újezd - Lipník 

Město Lipník nad Bečvou 42 500 000,00 Kč 125 

6. 

Stezka pro chodce a cyklisty 

podél sil. I/47 v Přerově - I. a III. 

etapa  
Statutární město Přerov 4 994 442,75 Kč 122 

7. * Cyklostezka Uničov - Horní Město Uničov 36 890 000 4 211 705,45 120 
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Sukolom, II. etapa k.ú. Dolní a 

Horní Sukolom 
32 678 294,55 

8. ** 
Cyklistická komunikace Romže - 

část II Město Konice 28 900 000 
6 943 444,95 23 

21 956 555,05 

9. 
Chomoutov – vazba na Březce, 

cyklostezka I.etapa 
Statutární město Olomouc 34 000 000 

20 

10. 
Cyklostezka Uničov - Lazce, I. 

etapa k.ú. Nová Dědina 
Město Uničov 16 696 280,55 

20 

 Celkem 244 347 040  

 Alokace opatření 132 072 465  

 Rozdíl - 112 274 575  
*Pro projekt č. 7 je do 100% alokace k dispozici max. 4 211 705,45 Kč podpory z EU. Rezervu v programovém rámci (IROP) lze 
vytvořit do 130% alokace, tzn. pro projekt č. 7 lze uvést v programovém rámci celou požadovanou částku 36 890 000 Kč podpory 
z EU. 
**Pro projekt č. 8 je do 130% alokace (tj. k zařazení do programového rámce) k dispozici maximálně 6 943 444,95 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.   

V předloženém návrhu seznamu strategických projektů pro opatření 4.1.1 integrované strategie 
rozhoduje o pořadí projektů počet získaných bodů v rámci věcného hodnocení. Strategické 
projekty Cyklostezka Tovární - Římský most a Cyklistická stezka Průmyslová ul., Prostějov; resp. 
Neředín – Topolany, cyklostezka I. etapa a Cyklotrasa 5: Cyklistická infrastruktura Velký Újezd - 
Lipník nad Bečvou, úsek Dolní Újezd - Lipník 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.  

 Cyklostezka Tovární - Římský most   18.11.2022 14:18:47 

 Cyklistická stezka Průmyslová ul., Prostějov  29.11.2022 13:59:14 
 

 Neředín – Topolany, cyklostezka I. etapa  16.11.2022 11:51:06 

 Cyklotrasa 5: Cyklistická infrastruktura Velký Újezd - Lipník nad Bečvou, úsek Dolní Újezd - Lipník
       29.11.2022 10:06:08 

Vzhledem k tomu, že předložené projekty naplňují celkovou alokaci aktivity sociální služby na 
185 %, 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 7 mil. Kč pro hraniční projekt Cyklistická 
komunikace Romže - část II. 
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Příspěvek k plnění monitorovacích indikátorů (plán/závazek): 

761 101 Podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura   16(10)/8 

 
Diskuze: 
Mgr. Pelikán vznesl dotaz ohledně rozdílu v bodování projektů č. 4 a č. 9, co vedlo 
k upřednostnění projektu Neředín – Topolany? Ing. Sítek odpověděl, že projekt Neředín – 
Topolany dostal přednost z hlediska větší připravenosti a předpokladu dotažení projektu, z toho 
důvodu dostal tento projekt větší bodové ohodnocení. Dále Mgr. Pelikán vznesl dotaz ohledně 
projektu na zkvalitnění dopravní infrastruktury v Olomouci, který nebyl podán? Ing. Sítek 
odpověděl, že tento projekt byl podán a je předložen v rámci individuální výzvy a je v procesu 
schvalování. 

Ing. Slavotínek požádal, zda bude možné na příštích jednáních do materiálů zanést při hodnocení 
cyklostezek mapy jednotlivých projektů. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       90/2022/12/ŘV17 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 3 (Sociální bydlení IROP), 
č. 5 (Sociální služby IROP), č. 6 (Vozidla IROP) a č. 7 (Cyklodoprava)  
Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí 
předložené strategické projekty do výzvy č. 3 (Sociální bydlení IROP), č. 5 (Sociální služby IROP), 
č. 6 (Vozidla IROP) a č. 7 (Cyklodoprava IROP) a zpracovanou důvodovou zprávu. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 91/2022/12/ŘV17 – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Tomáš Pejpek, 
Mgr. Miloslav Tichý, Ing. Otakar Bačák, Mgr. Matouš Pelikán. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       91/2022/12/ŘV17 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 3 – Sociální bydlení IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi (část B - Bytový dům) (žadatel: Statutární město 
Olomouc)“ na seznam strategických projektů opatření 2.3.2 integrované strategie pro tvorbu 
programového rámce IROP. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0 
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Přijaté usnesení: 
Usnesení       92/2022/12/ŘV17 
Seznam strategických projektů opatření 2.3.2 integrované strategie  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně 
přispěje k plnění opatření 2.3.2 integrované strategie – Podpora sociálního bydlení 
 

Pořadí Název projektu Předkladatel Rozpočet EFRR Počet bodů 

1. 

Bytový dům a domov pro 

rodiny s dětmi (část B - 

Bytový dům) 

Statutární město Olomouc 23 717 486 16 

 Celkem 23 717 486  

 

Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       93/2022/12/ŘV17 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 5 – Sociální služby IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Zvýšení kvality následné péče P-centrum (žadatel: P-centrum, spolek)“ na seznam strategických 
projektů opatření 2.3.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       94/2022/12/ŘV17 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 5 – Sociální služby IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Zajištění zázemí sociálních služeb prevence Charity Olomouc (žadatel: Charita Olomouc)“ na 
seznam strategických projektů opatření 2.3.1 integrované strategie pro tvorbu programového 
rámce IROP. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       95/2022/12/ŘV17 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 5 – Sociální služby IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
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schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Stavební úpravy zázemí Domova sv. Kosmy a Damiána Charity Olomouc (žadatel: Charita 
Olomouc)“ na seznam strategických projektů opatření 2.3.1 integrované strategie pro tvorbu 
programového rámce IROP. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       96/2022/12/ŘV17 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 5 – Sociální služby IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Azylový dům Přerov (žadatel: Charita Přerov)“ na seznam strategických projektů opatření 2.3.1 
integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       97/2022/12/ŘV17 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 5 – Sociální služby IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Materiálně technické zajištění terénních a ambulantních služeb Charity Prostějov (žadatel: 
Charita Prostějov)“ na seznam strategických projektů opatření 2.3.1 integrované strategie pro 
tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 98/2022/12/ŘV17 – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Tomáš Pejpek, 
Mgr. Miloslav Tichý, Ing. Otakar Bačák, Mgr. Matouš Pelikán. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       98/2022/12/ŘV17 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 5 – Sociální služby IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi (část A - Domov pro rodiny s dětmi) (žadatel: Statutární 
město Olomouc)“ na seznam strategických projektů opatření 2.3.1 integrované strategie pro 
tvorbu programového rámce IROP. 
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Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       99/2022/12/ŘV17 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 5 – Sociální služby IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Vybudování zázemí služeb sociální integrace Charity Olomouc (žadatel: Charita Olomouc)“ na 
seznam strategických projektů opatření 2.3.1 integrované strategie pro tvorbu programového 
rámce IROP. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       100/2022/12/ŘV17 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 5 – Sociální služby IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Vybudování komplexního zázemí pro sociálně-preventivní služby Charity Olomouc (žadatel: 
Charita Olomouc)“ na seznam strategických projektů opatření 2.3.1 integrované strategie pro 
tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       101/2022/12/ŘV17 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 5 – Sociální služby IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Zvýšení dostupnosti, kapacity a kvality sociálních služeb pro uživatele návykových látek 
Společnosti Podané ruce o.p.s. v Olomouci (žadatel: Společnost Podané ruce o.p.s.)“ na seznam 
strategických projektů opatření 2.3.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       102/2022/12/ŘV17 
Seznam strategických projektů opatření 2.3.1 integrované strategie  
Řídicí výbor ITI OA: 
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schvaluje  
na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně 
přispěje k plnění opatření 2.3.1 integrované strategie – Sociální služby IROP 
 

Pořadí 
Název projektu Předkladatel 

Rozpočet EFRR 

(Kč) 

Počet bodů 

1. 
Zvýšení kvality následné péče P-

centrum P-centrum, spolek 6 184 600 27 

2. 
Zajištění zázemí sociálních služeb 

prevence Charity Olomouc Charita Olomouc 41 899 627 24 

3. 
Stavební úpravy zázemí Domova sv. 

Kosmy a Damiána Charity Olomouc Charita Olomouc 20 009 000 24 

4. Azylový dům Přerov Charita Přerov 29 922 550 24 

5. 

Materiálně technické zajištění 

terénních a ambulantních služeb 

Charity Prostějov 
Charita Prostějov 3 665 285 18 

6. 

 Bytový dům a domov pro rodiny s 

dětmi (část A - Domov pro rodiny s 

dětmi) 
Statutární město Olomouc 42 500 000 16 

7. 
Vybudování zázemí služeb sociální 

integrace Charity Olomouc Charita Olomouc 42 499 116 16 

8. 

Vybudování komplexního zázemí pro 

sociálně-preventivní služby Charity 

Olomouc 
Charita Olomouc 37 107 600 16 

9. 

Zvýšení dostupnosti, kapacity a kvality 

sociálních služeb pro uživatele 

návykových látek Společnosti Podané 

ruce o.p.s. v Olomouci 

Společnost Podané ruce 

o.p.s. 
25 117 500 1 

 Celkem 248 905 278  

 
Potenciální střet zájmů u usnesení 103/2022/12/ŘV17 – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Tomáš 
Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Ing. Otakar Bačák, Mgr. Matouš Pelikán. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
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Usnesení       103/2022/12/ŘV17 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 6 – Vozidla (IROP)  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Obnova vozového parku DPMO a.s. - pořízení elektrických autobusů“ na seznam 
strategických projektů opatření 4.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       104/2022/12/ŘV17 
Seznam strategických projektů opatření 4.1.2 integrované strategie  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně 
přispěje k plnění opatření 4.1.2 integrované strategie – aktivita Nízkoemisní a bezemisní vozidla 
pro veřejnou dopravu 
 

Pořadí Název projektu Předkladatel Rozpočet EFRR Počet bodů 

1. 

Obnova vozového parku 

DPMO a.s. - pořízení 

elektrických autobusů 

Dopravní podnik města Olomouce, 

a.s. 
206 777 473 28 

 Celkem 206 777 473  

 
Potenciální střet zájmů u usnesení 105/2022/12/ŘV17 – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Tomáš 
Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Ing. Otakar Bačák, Mgr. Matouš Pelikán. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       105/2022/12/ŘV17 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 7 – Cyklodoprava (IROP)  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Neředín – Topolany, cyklostezka I. etapa“ na seznam strategických projektů opatření 4.1.1 
integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 106/2022/12/ŘV17 – Bc. Daniel Vitonský. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       106/2022/12/ŘV17 
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Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 7 – Cyklodoprava (IROP)  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Cyklostezka Tovární - Římský most“ na seznam strategických projektů opatření 4.1.1 
integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 107/2022/12/ŘV17 – Mgr. Miroslav Žbánek, Ing. Tomáš 
Pejpek, Mgr. Miloslav Tichý, Ing. Otakar Bačák, Mgr. Matouš Pelikán. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 16, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       107/2022/12/ŘV17 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 7 – Cyklodoprava (IROP)  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka I.etapa“ na seznam strategických projektů 
opatření 4.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 108/2022/12/ŘV17 – Ing. Michal Obrusník. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       108/2022/12/ŘV17 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 7 – Cyklodoprava (IROP)  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Cyklistická komunikace Romže - část I“ na seznam strategických projektů opatření 4.1.1 
integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 109/2022/12/ŘV17 – Ing. Michal Obrusník. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       109/2022/12/ŘV17 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 7 – Cyklodoprava (IROP)  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Cyklistická komunikace Romže - část II“ na seznam strategických projektů opatření 4.1.1 
integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
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Potenciální střet zájmů u usnesení 110/2022/12/ŘV17 – Ing. Petr Vrána, Ing. Tomáš Navrátil. 
Výsledek hlasování: 
Pro –19, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       110/2022/12/ŘV17 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 7 – Cyklodoprava (IROP)  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Stezka pro chodce a cyklisty podél sil. I/47 v Přerově - I. a III. etapa“ na seznam 
strategických projektů opatření 4.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 111/2022/12/ŘV17 – Mgr. Ondřej Vlček. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       111/2022/12/ŘV17 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 7 – Cyklodoprava (IROP)  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Cyklotrasa 5: Cyklistická infrastruktura Velký Újezd - Lipník nad Bečvou, úsek Dolní Újezd 
- Lipník“ na seznam strategických projektů opatření 4.1.1 integrované strategie pro tvorbu 
programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 112/2022/12/ŘV17 – Mgr. František Jura, Mgr. Jiří Pospíšil. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 19, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       112/2022/12/ŘV17 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 7 – Cyklodoprava (IROP)  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Cyklistická stezka Průmyslová ul., Prostějov“ na seznam strategických projektů opatření 4.1.1 
integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 113/2022/12/ŘV17 – Mgr. Dalibor Horák. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
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Usnesení       113/2022/12/ŘV17 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 7 – Cyklodoprava (IROP)  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Cyklostezka Uničov - Horní Sukolom, II. etapa k.ú. Dolní a Horní Sukolom“ na seznam 
strategických projektů opatření 4.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Potenciální střet zájmů u usnesení 114/2022/12/ŘV17 – Mgr. Dalibor Horák. 
Výsledek hlasování: 
Pro – 20, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       114/2022/12/ŘV17 
Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 7 – Cyklodoprava (IROP)  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického projektu 
„Cyklostezka Uničov - Lazce, I. etapa k.ú. Nová Dědina“ na seznam strategických projektů 
opatření 4.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       115/2022/12/ŘV17 
Seznam strategických projektů opatření 4.1.1 integrované strategie  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně 
přispěje k plnění opatření 4.1.1 integrované strategie (Cyklistická infrastruktura) 
 

Pořadí Název projektu Předkladatel Rozpočet EFRR Počet bodů 

1. 
Neředín – Topolany, cyklostezka I. 

etapa 

Statutární město 

Olomouc 

17 000 000,00 Kč 
125 

2. Cyklostezka Tovární - Římský most Město Hranice 13 385 549,25 Kč 128 

3. 
Chomoutov – vazba na Březce, 

cyklostezka I.etapa 

Statutární město 

Olomouc 

34 000 000,00 Kč 
20 

4. Cyklistická komunikace Romže - část I Město Konice 41 225 000,00 Kč 133 

5. Cyklistická komunikace Romže - část II Město Konice 28 900 000,00 Kč 23 

6. 
Stezka pro chodce a cyklisty podél sil. 

I/47 v Přerově - I. a III. etapa  

Statutární město 

Přerov 

4 994 442,75 Kč 
122 
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7. 

Cyklotrasa 5: Cyklistická infrastruktura 

Velký Újezd - Lipník nad Bečvou, úsek 

Dolní Újezd - Lipník 

Město Lipník nad 

Bečvou 

42 500 000,00 Kč 

125 

8. 
Cyklistická stezka Průmyslová ul., 

Prostějov 

Statutární město 

Prostějov 

8 755 767,55 Kč 
128 

9. 
Cyklostezka Uničov - Horní Sukolom, 

II. etapa k.ú. Dolní a Horní Sukolom 

Město Uničov 36 890 000,00 Kč 
120 

10. 
Cyklostezka Uničov - Lazce, I. etapa 

k.ú. Nová Dědina 

Město Uničov 16 696 280,55 Kč 
20 

 Celkem 244 347 040,10 Kč  

 
 
 

2. Vyhlášení výzev č. 12 (Neformální vzdělávání IROP), č. 17 (Plnící a dobíjecí 
stanice IROP) a č. 18 (Telematika IROP) nositele ITI OA pro předkládání 
strategických projektů do programových v rámci Integrované územní 
strategie ITI Olomoucké aglomerace pro období 2021-2027 

 

Tematičtí koordinátoři Bc. Kolář a Mgr. Kladivo dále pokračovali v prezentaci dalšího bodu, který 
se týkal vyhlášení výzev.  

12. výzva nositele ITI OA – Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení (IROP) 

Operační program: IROP  
SC OP a aktivita:  SC 4.1; Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení 
Opatření ISg:  2.1.3 Zvýšení kvality infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání 

dětí a mládeže a celoživotní učení 
Alokace:   31 023 765 Kč 
Termíny:  20. 12. 2022 – 8. 1. 2023  
Absorpční kapacita: 

V opatření 2.1.3 evidujeme absorpční kapacitu výhradně v ÚIŘ 1 Olomouc.  Nad rámec územních 
integrovaných řešení je konzultován připravený projekt Olomouckého kraje na DDM Olomouc. 
Taktéž je evidován projekt spolku Osečánek v Oseku nad Bečvou. 

Projekt ÚIŘ 
Předpokládaná výše podpory 

z EU 

Sluňákov – modernizace odborných učeben  Olomouc 1 050 000 Kč 

Vzdělávací a poradenské environmentální centrum při 
ZOO Olomouc 

Olomouc 17 500 000 Kč 

DDM Olomouc – Modernizace odborných učeben ICT a 
polytechnického vzdělávání 

- 11 942 823 Kč 

Osečánek – infrastruktura pro zájmové neformální 
vzdělávání 

- 5 000 000 Kč 

Celkem 35 492 823 Kč 
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17. výzva nositele ITI OA – Dobíjecí stanice (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:  4.1.2 Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury 
Alokace:   44 580 247,- Kč 
Termíny:  2. 1. 2023 – 20. 1. 2022  
 

Podporované aktivity: 

Plnicí a dobíjecí stanice pro veřejnou dopravu  

- výstavba dobíjecích stanic nebo vodíkových plnicích stanic pro silniční a drážní (tramvaje 
a trolejbusy) bezemisní vozidla poskytující veřejné služby v přepravě cestujících 

- výstavba plnicích stanic pro silniční nízkoemisní vozidla poskytující veřejné služby v 
přepravě cestujících a využívající alternativní palivo biometan 

Míra podpory - 85,00 % 

Pro hodnocení projektů nositel ITI OA nenavrhuje žádná specifická kritéria přijatelnosti (nad 
rámec standardní příslušnosti projektů k tematickým integrovaným řešením), protože dosud 
nejsou známy konkrétní podmínky ze strany ŘO IROP vč. specifických pravidel pro danou aktivitu. 
Současně je v rámci věcného hodnocení navrženo bodové kritérium zohledňující integrovanost, 
neboli vazbu projektu na jiný, komplementární či bezprostředně související projekt (např. vazbu na 
nákup elektrobusů apod.).  

Absorpční kapacita: 

Jediným zmapovaným záměrem, současně však delší dobu konzultovaným, je projekt Dopravního 
podniku města Olomouce. Projekt, jehož cílem bude řešení dobíjení elektrobusů na několika 
dobíjecích místech (bodech) by měl vyčerpat celou alokaci na danou aktivitu. 

 

18. výzva nositele ITI OA – Telematika ve veřejné dopravě (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:  4.1.2 Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury 
Alokace:   62 412 346,- Kč 
Termíny:  2. 1. 2023 – 20. 1. 2022  
 

Podporované aktivity: 

Telematika pro veřejnou dopravu 

- zavedení nebo modernizace monitorovacích, řídicích, preferenčních a kooperativních systémů pro 
veřejnou dopravu 
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- zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve veřejné dopravě; 
- zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve veřejné dopravě;  
- zavedení systémů pro autonomní mobilitu ve veřejné dopravě; 
- zavedení systémů pro služby inteligentní mobility založené na veřejné dopravě. 

Míra podpory - 85,00 % 

Pro hodnocení projektů nositel ITI OA navrhuje jedno specifické kritérium přijatelnosti (nad rámec 
standardní příslušnosti projektů k tematickým integrovaným řešením), které přebírá ze 
specifických pravidel ŘO IROP. Žadatel je povinen v projektovém záměru uvést, že výstupy 
projektu budou interoperabilní na národní i přeshraniční úrovni, budou odpovídat specifikacím 
stanoveným Evropskou komisí a uveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie podle § 39a 
odst. 2 a 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a v případě kooperativního 
systému ITS se budou řídit specifikacemi pro budování kooperativních systémů ITS zpracovaných 
v projektu C-Roads Czech Republic. Věcné hodnocení podle připravenosti projektu pak je 
standardní jako u předchozích výzev. 

Absorpční kapacita: 

Menší projekty v podobě realizace informačních systémů pro cestující (např. inteligentní zastávky) 
mají v plánu zrealizovat města Olomouc, Prostějov, Přerov a Hranice. Město Olomouc ve 
spolupráci se svým dopravním podnikem pak také plánuje zmodernizovat radiovou síť, 
odbavovací systém cestujících nebo preferenci vozidel MHD. 
 
Diskuze: 
Mgr. Vlček vznesl dotaz ohledně zbývajících výzev, které měly být původně schvalovány na tomto 
řídicím výboru, jak to s nimi vypadá? Ing. Sítek odpověděl, že zbývající výzvy budou schvalovat 
na lednovém řídicím výboru a poté následně i hodnotit projekty, které budou do těchto výzev 
předloženy. Dále uvedl, že z důvodu předkládání projektů do individuálních výzev se proto možná 
posune i schvalování programového rámce zastupitelstvem z března na červen. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       116/2022/12/ŘV17 
Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 12 – Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení 
pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 12 – Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení pro předkládání 
strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
 

2.1.3 Zvýšení kvality infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a 
celoživotní učení. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
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Přijaté usnesení: 
Usnesení       117/2022/12/ŘV17 
Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 17 – Dobíjecí stanice pro předkládání strategických 
projektů do programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 17 nositele ITI OA – Dobíjecí stanice pro předkládání strategických projektů do 
programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
 

- 4.1.2 Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury. 
 
 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       118/2022/12/ŘV17 
Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 18 – Telematika ve veřejné dopravě pro předkládání 
strategických projektů do programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 18 nositele ITI OA – Telematika ve veřejné dopravě pro předkládání 
strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
 

4.1.2 Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury. 
 
 

3. Informace z Národní stálé konference 
 
Slovo si převzal Ing. Sítek, aby členy ŘV ITI seznámil s aktuálními informacemi  
z 20. zasedání Národní stálé konference, které se konalo dne 14. listopadu 2022, jejímž obsahem 
bylo pouze plenární zasedání bez předcházejících jednání jednotlivých komor NSK (urbánní, 
regionální a CLLD). Sdělil, že jednání probíhalo za účasti nového předsedy NSK, místopředsedy 
vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše a nové 1. místopředsedkyně NSK 
Kláry Horzinkové, ředitelky odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení MMR ČR.  

 

Na jednání předseda NSK připomněl význam NSK jako neopominutelného kanálu pro sdílení 
informací, které je podmínkou dobrého formulování a naplňování národních politik, politiky 
soudržnosti a regionálního rozvoje nevyjímaje. 
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3.1 Aktuální stav schvalování koncepčních částí integrovaných územních strategií pro 

programové období 2021-2027 

 
 

 

 

3.2  Porovnání celkové alokace (v EUR) vyčleněné pro ITI v PO 2014-2020 a 2021-2027 
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3.3 Vymezení (kategorizace) regionálních center nižšího řádu 

 

Ing. Sítek předal slovo Ing. Dosoudilovi, vedoucímu odboru strategického rozvoje Olomouckého 

kraje, aby pokračoval v prezentaci bodu 3.3. Ing. Dosoudil sdělil, že na základě metodiky MMR 

zpracovali vymezení regionálních center nižšího řádu. Vyhodnocovalo se to podle kritérií jako je 

velikost sídla, dojížďka, rozsah občanské vybavenosti apod. 

 

 

- po zveřejnění dat o dojížďce ze SLBD 2021+ bude možná „revize“ kategorizace ve spolupráci s 
kraji  

- Ministerstvo vnitra ČR nabídlo spolupráci při aktualizaci regionálních center (nejen) nižšího řádu na 
základě dat o dojížďce a dat MV od mobilních operátorů. 

Slovo si opět převzal Ing. Sítek a pokračoval v prezentaci bodu 3.4. 

 

3.4 Vládní výbor pro regionální politiku 

 

- nový nástroj pro efektivnější realizaci regionální politiky a dosahování cílů regionálního 
rozvoje ČR 

- regionální politika je průřezová napříč resorty (všechna ministerstva více nebo méně 
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provádí regionální politiku) 
- vládní výbor bude poradním a koordinačním orgánem – cílem je efektivnější řízení 

regionální politiky a snaha o posuzování dopadů vládních materiálů na regionální rozvoj 
(stejně jako se hodnotí dopad na životní prostředí) 

- nastavení výboru vychází z nastavení Výboru pro Evropskou unii – budou to partnerské 
výbory 

- vládní výbor se bude scházet na vládní úrovni (na úrovni ministrů - jednou za čtvrt roku), 
ale i na pracovní úrovni (na úrovni náměstků - jednou za měsíc)  

- členy výboru jsou členové vlády, mezi stálými hosty s hlasem poradním jsou i předseda 
Asociace krajů ČR, předseda Svazu měst a obcí ČR a předseda Sdružení místních 
samospráv ČR 

- začít fungovat by měl v průběhu 1Q roku 2023 

uvažuje se i o vzniku pracovních orgánů a specifických týmů výboru (např. Komise pro 
posuzování územních dopadů navrhovaných legislativních/nelegislativních předloh).  

 
Výsledek hlasování: 
Pro – 21, Proti – 0, Zdržel se - 0 
Přijaté usnesení: 
Usnesení       119/2022/12/ŘV17 
Informace z Národní stálé konference 
Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí  
informace z Národní stálé konference konané dne 14. listopadu 2022. 

 

 

6. Různé 
 
V bodě různé Mgr. Kladivo členy ŘV ITI seznámil, jak probíhá spolupráce Olomoucké a Opolské 
aglomerace. Připomněl, že ve dnech 14. – 16. 12. 2022 se koná plánovaná studijní cesta do 
Opole, představil její harmonogram a zároveň poděkoval panu náměstkovi Ing. Bačákovi, panu 
náměstkovi Pejpkovi, panu starostovi Kohoutovi a Mgr. Pelikánovi za zájem na účasti této studijní 
cesty. 

Závěrem členové prodiskutovali další plánované termíny jednání ŘV ITI OA.  
 

Plánované termíny jednání ŘV:  

o 18. 1. 2023 v 11:30 

o 1. 2. 2023 v 11:30 

o 15. 2. 2023 v 11:30 

o 22. 3. 2023 v 11:30 
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 Úkol Termín Odpovědnost 

    

ZAPSALI: Denisa Válková 7. 12. 2022 

ZA SPRÁVNOST 
ODPOVÍDÁ: 

Ing. Aleš Martinec, Ing. Radovan Sítek 

SCHVÁLILI:  
Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 

Ing. Otakar Bačák 
 

 

……………………………………..………………… 
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 
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USNESENÍ ŘÍDICÍHO VÝBORU ITI OLOMOUCKÉ AGLOMERACE  

PRO REALIZACI STRATEGIE 2021 - 2027 Z 17. ZASEDÁNÍ KONANÉHO  

DNE 7. 12. 2022 

 

Usnesení 90/2022/12/ŘV17 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 3 (Sociální bydlení 
IROP), č. 5 (Sociální služby IROP), č. 6 (Vozidla IROP) a č. 7 (Cyklodoprava) 
Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí  
předložené strategické projekty do výzvy č. 3 (Sociální bydlení IROP), č. 5 (Sociální služby 
IROP), č. 6 (Vozidla IROP) a č. 7 (Cyklodoprava IROP) a zpracovanou důvodovou zprávu. 
 
 

Usnesení 91/2022/12/ŘV17 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 3 – Sociální bydlení 
IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 
projektu „Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi (část B - Bytový dům) (žadatel: 
Statutární město Olomouc)“ na seznam strategických projektů opatření 2.3.2 integrované 
strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 

Usnesení 92/2022/12/ŘV17 

Seznam strategických projektů opatření 2.3.2 integrované strategie 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně 
přispěje k plnění opatření 2.3.2 integrované strategie – Podpora sociálního bydlení 
 

Pořadí Název projektu Předkladatel Rozpočet EFRR Počet bodů 

1. 
Bytový dům a domov pro 
rodiny s dětmi (část B - 
Bytový dům) 

Statutární město Olomouc 23 717 486 16 

 Celkem 23 717 486  
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Usnesení 93/2022/12/ŘV17 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 5 – Sociální služby 
IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 
projektu „Zvýšení kvality následné péče P-centrum (žadatel: P-centrum, spolek)“ na seznam 
strategických projektů opatření 2.3.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce 
IROP. 

 
 
Usnesení 94/2022/12/ŘV17 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 5 – Sociální služby 
IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 
projektu „Zajištění zázemí sociálních služeb prevence Charity Olomouc (žadatel: Charita 
Olomouc)“ na seznam strategických projektů opatření 2.3.1 integrované strategie pro tvorbu 
programového rámce IROP. 

 
 
Usnesení 95/2022/12/ŘV17 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 5 – Sociální služby 
IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 
projektu „Stavební úpravy zázemí Domova sv. Kosmy a Damiána Charity Olomouc (žadatel: 
Charita Olomouc)“ na seznam strategických projektů opatření 2.3.1 integrované strategie pro 
tvorbu programového rámce IROP. 

 
 
Usnesení 96/2022/12/ŘV17 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 5 – Sociální služby 
IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
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schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 
projektu „Azylový dům Přerov (žadatel: Charita Přerov)“ na seznam strategických projektů 
opatření 2.3.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 

 
 
Usnesení 97/2022/12/ŘV17 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 5 – Sociální služby 
IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 
projektu „Materiálně technické zajištění terénních a ambulantních služeb Charity Prostějov 
(žadatel: Charita Prostějov)“ na seznam strategických projektů opatření 2.3.1 integrované 
strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 

 
 
Usnesení 98/2022/12/ŘV17 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 5 – Sociální služby 
IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 
projektu „Bytový dům a domov pro rodiny s dětmi (část A - Domov pro rodiny s dětmi) 
(žadatel: Statutární město Olomouc)“ na seznam strategických projektů opatření 2.3.1 
integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 

Usnesení 99/2022/12/ŘV17 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 5 – Sociální služby 
IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 
projektu „Vybudování zázemí služeb sociální integrace Charity Olomouc (žadatel: Charita 
Olomouc)“ na seznam strategických projektů opatření 2.3.1 integrované strategie pro tvorbu 
programového rámce IROP. 
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Usnesení 100/2022/12/ŘV17 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 5 – Sociální služby 
IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 
projektu „Vybudování komplexního zázemí pro sociálně-preventivní služby Charity Olomouc 
(žadatel: Charita Olomouc)“ na seznam strategických projektů opatření 2.3.1 integrované 
strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 

 
 
Usnesení 101/2022/12/ŘV17 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 5 – Sociální služby 
IROP  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 
projektu „Zvýšení dostupnosti, kapacity a kvality sociálních služeb pro uživatele návykových 
látek Společnosti Podané ruce o.p.s. v Olomouci (žadatel: Společnost Podané ruce o.p.s.)“ 
na seznam strategických projektů opatření 2.3.1 integrované strategie pro tvorbu 
programového rámce IROP. 

 
 
Usnesení 102/2022/12/ŘV17 

Seznam strategických projektů opatření 2.3.1 integrované strategie 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně 
přispěje k plnění opatření 2.3.1 integrované strategie – Sociální služby IROP 
 

Pořadí 
Název projektu Předkladatel 

Rozpočet EFRR 
(Kč) 

Počet bodů 

1. 
Zvýšení kvality následné péče P-
centrum 

P-centrum, spolek 6 184 600 27 

2. 
Zajištění zázemí sociálních služeb 
prevence Charity Olomouc 

Charita Olomouc 41 899 627 24 

3. 
Stavební úpravy zázemí Domova sv. 
Kosmy a Damiána Charity Olomouc 

Charita Olomouc 20 009 000 24 

4. Azylový dům Přerov Charita Přerov 29 922 550 24 



 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

    
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

statutární město Olomouc                                                                                    Stránka 5 (celkem 10)             

5. 
Materiálně technické zajištění 
terénních a ambulantních služeb 
Charity Prostějov 

Charita Prostějov 3 665 285 18 

6. 
 Bytový dům a domov pro rodiny s 
dětmi (část A - Domov pro rodiny s 
dětmi) 

Statutární město Olomouc 42 500 000 16 

7. 
Vybudování zázemí služeb sociální 
integrace Charity Olomouc 

Charita Olomouc 42 499 116 16 

8. 
Vybudování komplexního zázemí pro 
sociálně-preventivní služby Charity 
Olomouc 

Charita Olomouc 37 107 600 16 

9. 

Zvýšení dostupnosti, kapacity a kvality 
sociálních služeb pro uživatele 
návykových látek Společnosti Podané 
ruce o.p.s. v Olomouci 

Společnost Podané ruce 
o.p.s. 

25 117 500 1 

 Celkem 248 905 278  

 
Usnesení 103/2022/12/ŘV17 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 6 – Vozidla (IROP)  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 
projektu „Obnova vozového parku DPMO a.s. - pořízení elektrických autobusů“ na 
seznam strategických projektů opatření 4.1.2 integrované strategie pro tvorbu programového 
rámce IROP. 
 

Usnesení 104/2022/12/ŘV17 

Seznam strategických projektů opatření 4.1.2 integrované strategie 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně 
přispěje k plnění opatření 4.1.2 integrované strategie – aktivita Nízkoemisní a bezemisní 
vozidla pro veřejnou dopravu 
 

Pořadí Název projektu Předkladatel Rozpočet EFRR Počet bodů 

1. 
Obnova vozového parku 
DPMO a.s. - pořízení 
elektrických autobusů 

Dopravní podnik města Olomouce, 
a.s. 

206 777 473 28 

 Celkem 206 777 473  
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Usnesení 105/2022/12/ŘV17 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 7 – Cyklodoprava 
(IROP)  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 
projektu „Neředín – Topolany, cyklostezka I. etapa“ na seznam strategických projektů 
opatření 4.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 
 
 

Usnesení 106/2022/12/ŘV17 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 7 – Cyklodoprava 
(IROP)  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 
projektu „Cyklostezka Tovární - Římský most“ na seznam strategických projektů opatření 
4.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 

 
 
Usnesení 107/2022/12/ŘV17 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 7 – Cyklodoprava 
(IROP)  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 
projektu „Chomoutov – vazba na Březce, cyklostezka I.etapa“ na seznam strategických 
projektů opatření 4.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 

 
 
Usnesení 108/2022/12/ŘV17 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 7 – Cyklodoprava 
(IROP)  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
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po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 
projektu „Cyklistická komunikace Romže - část I“ na seznam strategických projektů 
opatření 4.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 

 
 
Usnesení 109/2022/12/ŘV17 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 7 – Cyklodoprava 
(IROP)  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 
projektu „Cyklistická komunikace Romže - část II“ na seznam strategických projektů 
opatření 4.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 

 
 
Usnesení 110/2022/12/ŘV17 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 7 – Cyklodoprava 
(IROP)  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 
projektu „Stezka pro chodce a cyklisty podél sil. I/47 v Přerově - I. a III. etapa“ na 
seznam strategických projektů opatření 4.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového 
rámce IROP. 

 
 
Usnesení 111/2022/12/ŘV17 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 7 – Cyklodoprava 
(IROP)  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 
projektu „Cyklotrasa 5: Cyklistická infrastruktura Velký Újezd - Lipník nad Bečvou, úsek 
Dolní Újezd - Lipník“ na seznam strategických projektů opatření 4.1.1 integrované strategie 
pro tvorbu programového rámce IROP. 
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Usnesení 112/2022/12/ŘV17 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 7 – Cyklodoprava 
(IROP)  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 
projektu „Cyklistická stezka Průmyslová ul., Prostějov“ na seznam strategických projektů 
opatření 4.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 

 
 
Usnesení 113/2022/12/ŘV17 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 7 – Cyklodoprava 
(IROP)  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 
projektu „Cyklostezka Uničov - Horní Sukolom, II. etapa k.ú. Dolní a Horní Sukolom“ na 
seznam strategických projektů opatření 4.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového 
rámce IROP. 

 
 
Usnesení 114/2022/12/ŘV17 

Hodnocení strategických projektů předložených v rámci výzvy č. 7 – Cyklodoprava 
(IROP)  
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
po důkladném seznámení a na základě provedeného hodnocení zařazení strategického 
projektu „Cyklostezka Uničov - Lazce, I. etapa k.ú. Nová Dědina“ na seznam strategických 
projektů opatření 4.1.1 integrované strategie pro tvorbu programového rámce IROP. 

 
 
Usnesení 115/2022/12/ŘV17 

Seznam strategických projektů opatření 4.1.1 integrované strategie 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
na základě provedeného hodnocení vzniklý seznam strategických projektů, který optimálně 
přispěje k plnění opatření 4.1.1 integrované strategie (Cyklistická infrastruktura) 
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Pořadí Název projektu Předkladatel Rozpočet EFRR Počet bodů 

1. 
Neředín – Topolany, cyklostezka I. 
etapa 

Statutární město 
Olomouc 

17 000 000,00 Kč 
125 

2. 
Cyklostezka Tovární - Římský 
most 

Město Hranice 13 385 549,25 Kč 
128 

3. 
Chomoutov – vazba na Březce, 
cyklostezka I.etapa 

Statutární město 
Olomouc 

34 000 000,00 Kč 
20 

4. 
Cyklistická komunikace Romže - 
část I 

Město Konice 41 225 000,00 Kč 
133 

5. 
Cyklistická komunikace Romže - 
část II 

Město Konice 28 900 000,00 Kč 
23 

6. 
Stezka pro chodce a cyklisty podél 
sil. I/47 v Přerově - I. a III. etapa  

Statutární město 
Přerov 

4 994 442,75 Kč 
122 

7. 

Cyklotrasa 5: Cyklistická 
infrastruktura Velký Újezd - Lipník 
nad Bečvou, úsek Dolní Újezd - 
Lipník 

Město Lipník nad 
Bečvou 

42 500 000,00 Kč 

125 

8. 
Cyklistická stezka Průmyslová ul., 
Prostějov 

Statutární město 
Prostějov 

8 755 767,55 Kč 
128 

9. 
Cyklostezka Uničov - Horní 
Sukolom, II. etapa k.ú. Dolní a 
Horní Sukolom 

Město Uničov 36 890 000,00 Kč 
120 

10. 
Cyklostezka Uničov - Lazce, I. 
etapa k.ú. Nová Dědina 

Město Uničov 16 696 280,55 Kč 
20 

 
Celkem 

244 347 040,10 
Kč 

 

 
 

Usnesení 116/2022/12/ŘV17 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 12 – Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní 
učení pro předkládání strategických projektů do programového rámce IROP 
 Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 12 – Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení pro předkládání 
strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
 

- 2.1.3 Zvýšení kvality infrastruktury zájmového a neformálního vzdělávání dětí a 
mládeže a celoživotní učení. 
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Usnesení 117/2022/12/ŘV17 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 17 – Dobíjecí stanice pro předkládání strategických 
projektů do programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 17 nositele ITI OA – Dobíjecí stanice pro předkládání strategických 
projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
 

- 4.1.2 Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury. 

 
 

Usnesení 118/2022/12/ŘV17 

Vyhlášení výzvy nositele ITI OA č. 18 – Telematika ve veřejné dopravě pro předkládání 
strategických projektů do programového rámce IROP 
Řídicí výbor ITI OA: 
schvaluje  
vyhlášení výzvy č. 18 nositele ITI OA – Telematika ve veřejné dopravě pro předkládání 
strategických projektů do programového rámce IROP pro opatření Strategie ITI OA: 
 

4.1.2 Modernizace vozového parku a doprovodné infrastruktury. 

 
 

Usnesení 119/2022/12/ŘV17 

Informace z Národní stálé konference 
Řídicí výbor ITI OA: 
bere na vědomí  
informace z Národní stálé konference konané dne 14. listopadu 2022. 

 
 
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 7. prosince 2022 
 

 

Jméno a příjmení členů Řídicího výboru ITI Podpis 

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA 
primátor statutárního města Olomouce 

ANO 

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 

ANO 

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 

ANO 

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 

ANO 

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

 

Ing. Jiří Šabata 
ředitel krajské pobočky Úřadu práce ČR 

ANO 

Ing. Michal Servus 
ředitel regionálního pracoviště Olomoucko, AOPK ČR 

ANO 



      

 

Ing. Stanislav Orság 
starosta města Šternberk ANO 

Viktor Kohout 
starosta města Litovel 

ANO 

Mgr. Ondřej Vlček 
místostarosta města Lipník nad Bečvou 

ANO 

Ing. Michal Obrusník 
starosta města Konice 

ANO 

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

ANO 

Mgr. Bc. Štěpán Sittek 
Česká biskupská konference 

ANO 

  

 

 

 

 


