
 

 

2. JEDNÁNÍ ŘÍDÍCÍHO VÝBORU ITI PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI 

Magistrát hl. m. Prahy, zasedací místnost primátorky (levý salonek) 

dne 13. 9. 2016, 12:30 – 13:30 
 

 

Program jednání: 

 
1. Zahájení, úvodní slovo předsedkyně Řídícího výboru ITI PMO  

2. Představení programu 

3. Etický kodex Řídícího výboru ITI PMO 

4. Představení schválené verze Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti 

5. Představení návrhu procesu projednávání projektových záměrů včetně hodnotících kritérií 

6. Představení a schválení harmonogramu výzev nositele ITI 

7. Absorpční kapacita MŠ, ZŠ v území PMO 

8. Shrnutí, diskuse 

Účast jednání (viz příloha č. 1) 

 

přítomno 9 z 15 členů s hlasovacím právem 

 - za pana Ing. Radima Vysloužila jako náhradník Ing. Lada Rindošová 

 - za paní Ing. Michaelu Klasovou jako náhradník Ing. Adriena Mrázová, MPA 

přítomni 2 stálí hosté bez hlasovacího práva 

přítomni 2 hosté – Mgr. Ilona Binhacková, Mgr. Kristýna Bučková, Mgr. Kristina Kleinwächterová 

omluveni – Petr Dolínek, Ing. Bc. Ivan Noveský, Ing. Radim Vysloužil, Bc. Vítězslav Kaliba, Mgr. Jiří 

Havlík 

nepřítomni - Mgr. Petr Čáp, Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 

 

1. Druhé jednání Řídícího výboru ITI Pražské metropolitní oblasti (dále jen ŘV ITI PMO) zahájila 

předsedkyně ŘV ITI PMO, primátorka Adriana Krnáčová. Po krátkém přivítacím a úvodním 

slovu primátorky se slova ujala manažerka ITI PMO Lenka Kriegischová, která rovněž všechny 

přítomné přivítala a představila jednotlivé body programu k projednání. 

 

2. Všem přítomným byl předán k podpisu Etický kodex ŘV ITI PMO, který je závazný pro 

všechny členy Řídícího výboru, jejich nominované zástupce, písemné pověřené zástupce a stálé 

hosty. Upozorněno bylo na podmínky hlasování, kdy se musí zdržet hlasování zástupce 

předkládaného projektového záměru, při určování potřebné většiny při hlasování se pak 

nezapočítávají ti členové, kteří jsou povinni se zdržet hlasování. 

 

3. Lenka Kriegischová uvedla informace o aktuálním stavu Strategie ITI. Dne 28. 9. 2016 bylo 

ukončeno hodnocení Strategie ITI ze strany MMR a ŘO (IROP, OPŽP, OPPPR). Aktuální 

verze Strategie ITI (verze 1.6), která byla schválena Usnesením Řídícího výboru ITI č. 1 dne 

13. 9. 2016 by měla být přeschválena v Zastupitelstvu hl. města Prahy dne 20. 10. 2016. Radě 

SČK byla dne 12. 9. 2016 dána na vědomí informace o aktuálním stavu Strategie ITI. Dále bude 

informováno Zastupitelstvo SČK na jednání dne 19. 9. 2016. 



 

 

 

4. Dále Ing. Kriegischová informovala o změnách, ke kterým ve Strategii ITI došlo. Jedná se 

především o doplnění analytické části o podrobnější data a byla upravena SWOT analýza. U 

aktivity cyklodoprava byla doplněna možnost realizace opatření souvisejících s bezpečností. 

Dále byla explicitně doplněna možnost navyšování kapacit základních škol v SO ORP se 

sociálně vyloučenou lokalitou (SVL). Pro Operační program Praha pól růstu byla zrušena 

povinnost zřízení zprostředkujícího subjektu. Rovněž došlo k drobným změnám v indikátorech 

a jejich hodnotách: Počet vytvořených parkovacích míst (navýšeno), Délka rekonstruovaných 

cyklostezek a cyklotras (nově přidáno), Počet parkovacích míst pro jízdní kola (rozděleno mezi 

dvě aktivity), Počet obcí s digitálním povodňovým plánem (nově přidáno). 

 

5. Předsedkyně ŘV ITI PMO, primátorka Adriana Krnáčová, vyzvala přítomné členy s hlasovacím 

právem k hlasování o návrhu usnesení č. 1: „ Řídící výbor ITI PMO souhlasí s úpravami 

Integrované strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti na základě hodnocení MMR a 

Řídících orgánů a jako verzi 1.6 ji doporučuje k předložení Radě hl. m. Prahy a ke schválení 

Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Radě a Zastupitelstvu Středočeského kraje bude podána informace 

o schválené verzi dokumentu.“ Hlasování o usnesení č. 1: 8 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 

1 bylo jednomyslně schváleno. 

 

6. Ing. Lenka Kriegischová dále představila proces vyhlašování výzev v rámci implementace 

Strategie ITI. Řídící orgány vyhlásí zvlášť výzvu pro všechny aglomerace ITI v rámci celé 

České republiky, kde budou zveřejněny specifická a obecná pravidla pro žadatele a příjemce, 

kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti. Výzvy budou průběžné (většinou do roku 2023 

nebo navazující) a povinnou přílohou je vyjádření/stanovisko ŘV ITI PMO. Poté bude 

následovat výzva nositele ITI a zprostředkujícího subjektu (ZS) ITI. 

 

Výzva nositele ITI bude zveřejněna na úřední desce HMP + SČK + webu ITI a bude již 

specifikována pouze pro Pražskou metropolitní oblast s danou alokací. Žadatelé předloží 

projektový záměr a budou přizváni na pracovní skupinu, která bude ŘV ITI ustanovena včetně 

odborníků. Projekt zde bude představen a následně posouzen ŘV ITI pro obdržení stanoviska. 

Dotaz měla paní Binhacková, zda bude ŘV ITI vydávat vyjádření ke každému projektovému 

záměru. Lenka Kriegischová uvedla, že ŘV ITI PMO udělí své stanovisko každému projektu, 

který projde pracovní skupinou k ŘV ITI PMO. Od vyhlášení výzvy nositele ITI bude potřeba 

do 1 měsíce doručit projektový záměr na podatelnu IPR Praha, následně do 14 dní proběhne 

jednání pracovní skupiny a za dalších 14 dní bude svolán k jednání ŘV ITI PMO. ŘV ITI PMO 

na základě kritérií pro posouzení souladu se Strategií ITI vydá souhlasné/nesouhlasné 

stanovisko pro předložené projekty (do 100 % alokace celého specifického cíle/ opatření). Ke 

každé výzvě bude ŘV ITI PMO schvalovat specifická kritéria pro posouzení souladu. 

 

Výzva ZS ITI bude obsahovat kritéria formálních náležitostí, obecná a specifická kritéria 

přijatelnosti, kritéria věcného hodnocení (schválena 23. 5. 2016 Monitorovacím výborem 

IROP), ZS ITI je vykonáván pouze pro IROP. Kompletní projektová žádost bude předložena 

k hodnocení v ISKP 14+ a povinnou přílohou je vyjádření/stanovisko ŘV ITI. Závěrečné 

ověření způsobilosti projektů provádí ŘO (CRR). Proces administrace musí být ukončen do 7 



 

 

měsíců (ZS ITI+CRR) od data ukončení příjmu žádostí v kolové výzvě, od data podání žádosti 

v MS2014+ v průběžné výzvě. 

 

7. K představenému harmonogramu výzev vznesla dotaz paní Binhacková, zda bude možné 

harmonogram měnit, protože je možné, že některé projekty nemusí být připraveny, zejména 

projekty v dopravě. Lenka Kriegischová uvedla, že aktuálně se zjišťuje absorpční kapacita v 

území v rámci projektů v dopravě a harmonogram bude možné upravit, právě na základě 

zjištění připravenosti projektů. Binhacková rovněž měla připomínku k podobě výzev, proč 

nejsou všechny výzvy průběžné (urychlení průběhu hodnocení) a objevují se zde i výzvy 

kolové? Lenka Kriegischová odpověděla, že u některých aktivit (zejména školství MŠ a ZŠ), 

kde je přetlak projektů, bude lepší využít možnosti kolové výzvy. Ta umožní přijmout ty 

projekty, které budou připraveny k realizaci a na základě věcného hodnocení poté budou 

vybrány projekty, které získaly v hodnocení nejvíc bodů a nesplnily pouze minimální odovou 

hranici. Zároveň se budou lépe sestavovat balíky projektů, které naplňují Strategii ITI a její 

indikátory. Průběžné výzvy jsou u aktivit, kde se předpokládá méně žadatelů. 

 

Pan Končel vznesl dotaz týkající se podmínek k projektům ZŠ, Lenka Kriegischová jej 

odkázala na výzvu č. 46 Infrastruktura základních škol a specifická pravidla pro žadatele a 

příjemce pro tuto výzvu. V rámci implementace Strategie ITI se budeme řídit právě těmito 

pravidly. 

 

Předsedkyně ŘV ITI PMO, primátorka Adriana, vyzvala přítomné členy s hlasovacím právem 

k hlasování o návrhu usnesení č. 2. „Řídící výbor ITI PMO schvaluje harmonogram výzev 

nositele ITI pro rok 2016 a 2017, který bude možno na základě absorpční kapacity aktualizovat 

a nová verze bude opětovně předložena ŘV ITI PMO ke schválení.“ Hlasování o usnesení 

č. 2: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 2 bylo jednomyslně schváleno. 

 

8. Lenka Kriegischová seznámila členy ŘV ITI PMO s problémem, který se týká aktivity 

soukromých společností, které mají zájem využít dotačního titulu ITI PMO v rámci aktivity 

Předškolní vzdělávání. Podle manažerky Kriegischové hrozí možnost, že soukromé firmy 

mohou svými projekty kvalitativně v hodnocení předstihnout projekty vznikající v území 

v rámci jednotlivých SO ORP v rámci tvorby Místních akčních plánů vzdělávání. Tím hrozí 

vyčerpání dotačního titulu pro soukromé školky se zavedeným školným. Aktuálně zjištěná 

absorpční kapacita v území přesahuje již teď o 100 % finanční možnosti alokované v rámci této 

aktivity. Vznesla tak návrh na uvedení podmínky pro žadatele v rámci výzvy nositele ITI PMO, 

že předložený projektový záměr bude muset být v souladu s Místním akčním plánem/ 

Strategickým rámcem, který aktuálně vzniká v rámci jednotlivých SO ORP a který je 

podmínkou např. pro projekty ZŠ. Na základě komunikace se všemi třinácti SO ORP v rámci 

Pražské metropolitní oblasti bylo zjištěno, že dvanáct z nich již projekty mateřských škol ve 

Strategickém rámci uvedeny mají. SO ORP, kde Strategický rámec teprve vzniká, jsme 

v kontaktu a možnosti této podmínky s nimi konzultujeme. 

 

Pan náměstek Horčička společně s panem Končelem a Šmolíkem se obávají, že je to zpřísňující 

podmínka, která již nyní, při zpožděném zpracovávání Místních akčních plánů/Strategických 

rámců v území, může některým žadatelům zabránit své záměry vůbec předložit. Požadují 



 

 

zpracování bližší analýzy ohledně stavu přípravy Místních akčních plánů/Strategických rámců 

v území. 

 

Předsedkyně ŘV ITI PMO,primátorka Adriana Krnáčová vyzvala přítomné členy s hlasovacím 

právem k hlasování o návrhu usnesení č. 3.: „ Řídící výbor ITI PMO schvaluje doplnění 

povinnosti „soulad s MAP/ Strategickým rámcem“ i u investičních aktivit týkajících se MŠ.“ 

Hlasování o usnesení č. 3: 4 pro, 0 proti, 5 zdržel se. Usnesení č. 3 nebylo schváleno. 

 

9. Posledním bodem programu byl návrh na přidání stálého hosta PhDr. Ivana Duškova. 

Předsedkyně ŘV ITI PMO,primátorka Adriana Krnáčová vyzvala přítomné členy s hlasovacím 

právem k hlasování o návrhu usnesení č. 4.: „ Řídící výbor ITI PMO schvaluje přistoupení 

PhDr. Ivana Duškova, ředitele Sekce strategií a politik IPR Praha, jako stálého hosta Řídícího 

výboru ITI PMO.“ Hlasování o usnesení č. 4: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 4 bylo 

jednomyslně schváleno. 

 

Na závěr jednání předsedkyně ŘV ITI PMO, primátorka Adriana Krnáčová poděkovala všem 

přítomným za účast. Přesný termín a bližší informace k dalšímu jednání poskytne Lenka Kriegischová. 

 

 

Zapsala: Kristina Kleinwächterová, 14. 9. 2016 

 

 

         

 

         

 

         

 

 

        Mgr. Adriana Krnáčová, MBA 

            předsedkyně ŘV ITI PMO 

 

 

 

 

 

Přílohy zápisu: 

Příloha č. 1 – Prezenční listina 

Příloha č. 2 – Prezentace 

Příloha č. 3 – Etický kodex 

Příloha č. 4 – Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti 

Příloha č. 5 – Interní operační manuál nositele ITI 

Příloha č. 5 – Harmonogram výzev pro rok 2016 a 2017 

Příloha č. 6 – Vyhodnocení ApKaP MŠ a ZŠ srpen 2016 – doplněná o analýzu stavu MAP 


