
 

 
 

Zápis z 24. jednání ŘV ITI 
Datum: 25. - 29. 9. 2018 

Čas:  

Téma: Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace 
(korespondenční hlasování) 

Místo:  

Účastníci: Abraham Zdeněk, Berdychová Martina, Čada Miroslav, Doležal Jiří, Kalivoda Pavel, Kovářová Michaela, 
Kubina Jiří, Kudrnáčová Ivana, Kuthanová Jana, Machová Jana, Pelikán Tomáš, Štayr Tomáš, Vít Karel 

Přílohy: Žádosti o podstatnou změnu u projektů: Modernizace infrastruktury v ZŠ J. Gočára, 
Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a biologie VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, Odborné 
učebny a konektivita ZŠ Dašice 
 

Dne 25. 9. 2018 byli členové Řídicího výboru ITI e-mailově osloveni s žádostí o korespondenční hlasování, které probíhalo 
ve dnech 25. – 29. 9. 2018, a to z důvodu potřeby schválení žádostí o podstatnou změnu následujících integrovaných 
projektů: 
 
1) Modernizace infrastruktury v ZŠ J. Gočára 

- prodloužení ukončení realizace projektu z původního termínu 30. 9. 2018 na 31. 12. 2018 z důvodů komplikace při 

provádění stavebních prací ve výtahové šachtě. Žádosti o platbu budou z důvodu čerpání finančních prostředků v rámci 

plnění milníku ITI rozděleny na dvě tak, aby byla maximální možná částka předložena pro čerpání v roce 2018. 

 

2) Rekonstrukce laboratoří fyziky, chemie a biologie VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 

- prodloužení ukončení realizace projektu z původního termínu 31. 10. 2018 na 31. 12. 2018 z důvodů pozastavení 

stavebních prací na zajištění bezbariérovosti formou výtahu. Žádosti o platbu budou z důvodu čerpání finančních 

prostředků v rámci plnění milníku ITI rozděleny na dvě tak, aby byla maximální možná částka předložena pro čerpání v 

roce 2018. 

 

3) Odborné učebny a konektivita ZŠ Dašice 

- prodloužení ukončení realizace projektu z původního termínu 30. 9. 2018 na 31. 3. 2018 z důvodu zdržení veřejných 

zakázek na dodávku mobiliáře a konektivity. Žádosti o platbu budou z důvodu čerpání finančních prostředků v rámci 

plnění milníku ITI rozděleny na dvě tak, aby byla maximální možná částka předložena pro čerpání v roce 2018. 

Do hlasování byli zapojeni pouze stálí členové ŘV ITI, a to dle Jednacího řádu ŘV ITI, Článek V: Korespondenční hlasování. 
Do hlasování se ve stanoveném termínu zapojilo 15 z 21 stálých členů. Tři členové nehlasovali u vybraných usneseních (M. 
Berdychová,  I. Kudrnáčová o Usnesení 24/2), a to z důvodu střetu zájmů. Ostatní členové hlasovali PRO. Dle bodu 5.5 
Jednacího řádu ŘV ITI se má za to, že pokud se člen nevyjádří ve lhůtě stanovené předsedou, hlasuje pro navržené usnesení. 

Na základě výše uvedeného bylo hlasováno o níže uvedených usneseních:  
 
USNESENÍ ŘV ITI 24/1: 
Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu týkající se projektu 1)
 Modernizace infrastruktury v ZŠ J. Gočára, která byla předložena dne 24. 9. 2018. 

PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
SCHVÁLENO 
 
USNESENÍ ŘV ITI 24/2: 
Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu týkající se 2) Rekonstrukce 
laboratoří fyziky, chemie a biologie VOŠZ a SZŠ Hradec Králové, která byla předložena dne 25. 9. 2018. 

PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
SCHVÁLENO 



 

 
 

o pozn. hlasování se neúčastnily zástupkyně Královéhradeckého kraje M. Berdychová, I. Kudrnáčová z 

důvodu střetu zájmů  

USNESENÍ ŘV ITI 24/3: 
Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu týkající se projektu 3)
 Odborné učebny a konektivita ZŠ Dašice, která byla předložena dne 25. 9. 2018. 

PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
SCHVÁLENO 

 

Příští jednání: 17. 10. 2018, 10:00 hodin (Hradec Králové, zasedací místnost č. 66) 

 
Zapsal: Filip Hoffman 
Schválil: Martin Charvát 


