
 

 
 

Zápis z 51. jednání ŘV ITI 
Datum: 8. - 13. 1. 2021 

Čas:  

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

Místo:  

Účastníci: Abraham Zdeněk, Berdychová Martina, Čada Miroslav, Gutwirthová Vladimíra, Hrabálek 
Alexandr, Charvát Martin, Janovský Miroslav, Koprivňanský Jozef, Kovářová Michaela, Kubina 
Jiří, Kudrnáčová Ivana, Kuthanová Jana, Machová Jana, Málek Jiří, Netolický Martin, Pelikán 
Tomáš, Pilný František, Springerová Pavlína, Štayr Tomáš, Vít Karel, Zadrobílek Radek 

Přílohy: přílohy byly zaslány pro potřeby korespondenčního hlasování (Zpráva o plnění Strategie ITI 
Hradecko-pardubické aglomerace za období 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020; Harmonogram výzev ITI 
na rok 2021; Žádost o podstatnou změnu projektu „IT4Neuro(degeneration)“ Univerzity Hradec 
Králové) 

Dne 8. 1. 2021 byli členové Řídicího výboru ITI e-mailově osloveni s žádostí o korespondenční hlasování, které 
probíhalo ve dnech 8. 1. – 13. 1. 2021, a to z důvodu potřeby schválení Zprávy o plnění Strategie ITI Hradecko-

pardubické aglomerace za období 1. 7. 2020 – 31. 12. 2020, změna harmonogramu výzev nositele na rok 2021 a 
Žádost o podstatnou změnu projektu „IT4Neuro(degeneration)“ Univerzity Hradec Králové. 

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 10 z 21 stálých členů. Dle bodu 5.5 Jednacího řádu 
ŘV ITI se má za to, že pokud se člen Řídicího výboru nevyjádří ve lhůtě stanovené předsedou, má se za to, že 
hlasuje pro navržené usnesení. V případě, že se člen ŘV ve lhůtě stanovené předsedou nevyjádří a zároveň 
předseda vyhodnotí, že se rozhodnutí přímo týká osobních zájmů daného člena či zájmů organizace, již tento člen 
zastupuje, má se v rámci hlasování za to, že se tento člen rozhodování v daném bodě nezúčastnil. 
 
Hlasování se týkalo tří bodů:  
 

1) Průběžné zprávy o plnění Strategie ITI: 

- zprávu o plnění Strategie ITI zpracovává dle předepsané šablony nositel ITI, a to vždy do 20. 1. a 20. 7. 
daného roku (Zpráva o plnění SITI_2020_07_12); 

- uvedená povinnost je zakotvena v aktualizaci Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů v 
programové období 2014–2020 (MPIN), viz str. 67: „Zprávu o plnění integrované strategie (dále též „Zpráva“) 
projednává a schvaluje ŘV, v případě CLLD povinný orgán MAS dle nastavených interních postupů.“. 
 
USNESENÍ ŘV ITI 51/1: 
Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje Průběžnou zprávu o plnění Strategie ITI Hradecko-
pardubické aglomerace za období 1. 7. – 31. 12. 2020. 
 
PRO: 21, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
SCHVÁLENO 
 

2) Změny harmonogramu výzev nositele na rok 2021 

- v reakci na mapování absorpční kapacity a zpoždění přípravy projektů v oblasti dopravy (aktivity 

terminály, cyklodoprava a bezpečnost dopravy) nositel ITI posouvá vyhlášení plánovaných výzev z 

12/2020 na 01/2021; 

- podrobnosti viz příloha (Harmonogram_výzev_ITI_2021). 

 

USNESENÍ ŘV ITI 51/2: 

Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace bere na vědomí změnu harmonogramu výzev nositele ITI.  



 

 
 

 

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

 
3) Žádosti o podstatnou změnu projektu „IT4Neuro(degeneration)“ Univerzity Hradec Králové 

- změny hodnot závazných indikátorů projektu (navýšení indikátorů počtu odborných publikací 
vzhledem k rozsahu dosažených výsledků výzkumu, snížení počtu uspořádaných jednorázových akcí z 
důvodu současné epidemiologické situace); 

- podrobnosti viz příloha (36_PS4_Žádost o podstatnou změnu integrovaného 

projektu_IT4Neuro(degeneration). 

 
USNESENÍ ŘV ITI 51/3: 
Řídicí výbor ITI Hradecko-pardubické aglomerace schvaluje žádost o podstatnou změnu integrovaného projektu týkající 

se projektu „IT4Neuro(degeneration)“, která byla předložena dne 17. 12. 2020. 

 

PRO: 20, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 
SCHVÁLENO 

o pozn. hlasování se zdržela zástupkyně Univerzity Hradec Králové P. Springerová z důvodu střetu 
zájmů 

 
 

Příští jednání: 3. 3. 2021, 10:30 hod, Hradec Králové/MS TEAMS   

 
Zapsala: Marie Nevrklová 
Schválil: Martin Charvát 

 


