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Zápis z 3. jednání PS3 ITI: Vzdělávání 
Datum: 1. 2. 2021 

Čas: 9:00 – 10:30 

Téma: Představení návrhů strategických projektů ITI 2021+ 

 

Místo: MS TEAMS  

Účastníci: Bouma Ondřej, Hujerová Markéta, Jiráková Nikola, Kudynová Michaela, Luňáková Petra, Luxová Hana, 
Liedermanová Ivana, Nevrklová Marie, Roušarová Iva, Řeháková Jitka, Stehlíková Jana, Straková 
Veronika, Strobach Michal, Svátková Alena, Tušl Ondřej, Žaludová Jana 
Hosté: Churtajeva Kateřina, Kohout Pavel, Pilný Luděk  

Přílohy: Prezentace M. Kudynové, prezentace P. Kohouta (Opatovice nad Labem), prezentace M. Hujerové (ZŠ a 
MŠ Rybitví), prezentace L. Pilného (Černá u Bohdanče) 

1) Přivítání, seznámení s programem – M. Kudynová  
 

2) Představení návrhů strategických projektů ITI 2021+ 
Královéhradecký kraj – K. Churtajeva  

Řemeslná huť, sýpka Jaroměř Josefov 
Rekonstrukce hvězdárny a technologické vybavení hvězdárny a planetária 
Revitalizace budovy galerie, odborná infrastruktura pro činnost galerie a centra 

uměleckých aktivit 
Rozšíření turistické infrastruktury a edukačního centra v Archeoparku Všestary 

-  z důvodu technických potíží budou projekty Královéhradeckého kraje odprezentovány na 
příštím jednání pracovní skupiny 

 
Opatovice nad Labem – P. Kohout 

Pavilón C2 – Základní škola 
- pavilón C2 – dořešení propojení stávajících budov školy, bezbariérovosti objektu 

- 1. NP: šatny, sklady pro odborné učebny, technické a provozní zázemí  

- 2. NP: 3 nové odborné učebny pro technické a řemeslné obory, kabinet, hygienické 
zázemí, úklidová komora 

- 3. NP: 3 nové odborné učebny pro technické a řemeslné obory, kabinet, hygienické 
zázemí, úklidová komora 

- předpokládané náklady: 54,1 mil. Kč 

- stav přípravy: vydáno stavební povolení (11/2019) 

- nyní příprava DPS, zpřesňování rozpočtu (výběr dodavatele 10/2021–4/2022) 

- předpoklad realizace stavby 5/2022–8/2023  

- upozornění Kudynová: Některé výdaje projektu budou dle aktuálního znění IROP2 a 
informací z ŘO pravděpodobně nezpůsobilé (např. šatny). Apel na všechny členy PS, aby 
informace z jednání PS předávali zástupcům svých institucí/organizací a konzultovali své 
projektové záměry se zástupci Centra pro regionální rozvoj (CRR).  

- dotaz Kudynová: Je možnost, že byste zahájili realizaci projektu ještě před rozhodnutím o 
přidělení dotace? – Kohout: Zastupitelstvo schválilo rámcový úvěr na 3 roky, pokud by byl 
příslib peněz od ITI, mohla by realizace začít dříve (ačkoliv se dají předpokládat prodlevy 
při výběru dodavatele).  

- Kudynová: Nositel ITI aktuálně nemá žádnou informaci o tom, kdy by měla být schválena 
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ISg, resp. o změně stávajících termínů. Předpokládáme, že se tak stane na konci tohoto 
roku/začátkem roku 2022. Všichni žadatelé, kteří odprezentovali své projektové záměry, 
budou následně vyzváni k tomu, aby je zpracovali do Monitorovacího systému ITI 
(předpoklad spuštění na počátku března). Veškeré instrukce budou zaslány.  
Přírodní učebna Základní školy 

- umístění učebny v zahradní části areálu školy (v současné době dva altány) 

- provedení s možností plného i částečného otvírání stěn učebny posuvem 

- současný stav – 2 altány v areálu školy 

- předpokládané náklady: 2,3 mil. Kč 

- aktuálně je zpracována studie, předpoklad zahájení dalších prací na PD: konec 2021, 
získání SP: do 10/2022 

- dotaz Kudynová: Uvádíte, že projekt je ve fázi studie, další práce na PD mají pokračovat až 
na konci roku 2021. Nezvažujete přehodnocení harmonogramu a přípravu projektu 
v dřívějším termínu? – Kohout: V případě, že by byl příslib dotace, tak by došlo 
k přehodnocení priorit a předřazení přípravy projektu před ostatní, nicméně obec je 
limitována nízkou kapacitou projektových kanceláří. Vzhledem k tomu, že realizace musí 
probíhat v době prázdnin, musel by být harmonogram posunut o celý rok.  

 
ZŠ Rybitví – M. Hujerová 

Odborné učebny ZŠ Rybitví 
- Přírodovědná učebna na zahradě školy včetně biotopů 

o přírodní učebna, arboretum, vodní biotop apod.  
o předpokládané náklady – 2 mil. Kč  
o předpokládaný harmonogram: 4/2021–12/2023 

- Rekonstrukce a vybavení přírodovědné dílny ZŠ Rybitví 
o vybudování dílny pro fyziku, chemii a biologii 
o předpokládané náklady – 1,5 mil. Kč 
o předpokládaný harmonogram: 9/2021–6/2022  

- Vybavení počítačové učebny ZŠ Rybitví 
o obnovení a doplnění vybavení učebny 
o předpokládané náklady – 1 mil. Kč 
o předpokládaný harmonogram: 9/2021–6/2022 

- dotaz Kudynová: Kdo bude žadatelem o dotaci – základní škola, nebo obec Rybitví? – 
Hujerová: V tuto chvíli není tato otázka rozhodnutá. – Kudynová: Z pohledu ITI není 
rozhodující, kdo bude žadatelem, podmínky by pravděpodobně měly být stejné jako v 
dobíhajícím programovém období, přesné parametry stanoví až výzva.  

- dotaz Kudynová: Předpokládáte, že tyto projektové záměry budou obsahovat stavební 
práce, které by vyžadovaly SP? – Hujerová: Stavební dokumentace bude potřeba pro 
přírodovědnou učebnu na zahradě. Zatím je vše ve formě projektových záměrů. Paní 
starostka v současné době řeší vlastnictví pozemku. 

 
Černá u Bohdanče – L. Pilný 

Výstavba MŠ Černá u Bohdanče 
- ve fázi záměru/vize 

- velký nárůst rodinné zástavby v obci, neexistence předškolního zařízení se řeší spádovostí 
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(obec Rybitví) 

- předpoklad výstavby na pozemku v majetku obce, pro povolení stavby nutná změna 
územního plánu (z důvodu pandemie přesunuta na neurčito) 

- předpokládané náklady: 20–25 mil. Kč (bez dotačních zdrojů není možnost financovat 
z vlastních zdrojů) 

- předpokládaný harmonogram: 2021 změna územního plánu, příprava PD; 2. pol. 2022 
zahájení realizace, dokončení projektu v 1. pol. 2023 

- dotaz Kudynová: Je skutečně reálné mít během necelého roku postavenou MŠ, vč. uvedení 
do provozu? – Pilný: Reálné to je při dodržení termínů ze strany dodavatelů. 

- upozornění Luňáková: Tento projektový záměr není zahrnut ve Strategickém rámci MAP 
pro ORP Pardubice. Aktuálně probíhá jeho aktualizace, projektový tým MAP vás bude 
kontaktovat.  

- doplnění Kudynová: Poděkování za připomenutí, protože soulad projektu se SR MAP 
bude podmínkou podpořitelnosti projektu i pro programové období 2021+.  
 

3) Informace ITI Hradecko-pardubické aglomerace – M. Kudynová 
Návrh pravidel spolufinancování 2021–2027  

- míra spolufinancování EU na úrovni projektů může být stanovena odlišně od míry 
spolufinancování na úrovni priority → její výši určuje řídicí orgán zpravidla v závislosti na 
absorpční kapacitě 

- návrh: z důvodu zachování absorpční kapacity v případě mateřských, základních a středních škol, 
veřejných vysokých škol, vědeckých a výzkumných institucí a příjemců vykonávajících veřejně 
prospěšnou činnost nebo příjemců, kteří jsou jako nositelé územní dimenze příjemci projektů 
technické pomoci, ponechat spoluúčast příjemců ve stejné výši jako v programovém období 2014–
2020 

- v případě obcí, krajů a jejich příspěvkových organizací (s výjimkou škol) návrh spoluúčast příjemce 
navýšit (pro projekty financované z ERDF, FST, ESF+) 

- státní rozpočet se bude v programovém období 2021–2027 (v případě méně rozvinutých regionů) 
podílet na národním spolufinancování pouze u níže uvedených typů příjemců: 
1) Organizační složky státu a příspěvkové organizace státu (OSS, PO OSS) 

o vztahuje se i na školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona a na 
státní vysoké školy 

2)  Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (školy a školská 
zařízení) 
o školy a školská zařízení, která jsou zapsaná ve školském rejstříku (nevztahuje se na školy 

zřizované ministerstvy dle školského zákona) 
3) Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace 

o nezahrnuje vysoké školy, které budou spolufinancovány dle bodu 1) ani soukromé vysoké 
školy, které mohou být dle okolností zahrnuty pod bod 4) 

4) Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (veřejně prospěšná 
činnost; zpravidla o. p. s., spolky, ústavy, církve a náboženské společnosti, nadace a 
nadační fondy) 
o subjekty, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a které současně vykonávají 

veřejně prospěšnou činnost v oblasti: viz prezentace  
5) Subjekty realizující územní dimenzi 

o místní akční skupiny, obce, kraje a dobrovolné svazky obcí v případech, kdy jsou jako 
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nositelé územní dimenze příjemci projektů technické pomoci 
6) Obce a jejich příspěvkové organizace (obce a jejich PO) 

o obce a dobrovolné svazky obcí, jejich organizační složky a jimi zřizované příspěvkové 
organizace (s výjimkou škol a školských zařízení, viz bod 2) 

o nevztahuje se na naši aglomeraci 
7) Kraje a jejich příspěvkové organizace (kraje a jejich PO) 

o kraje, jejich organizační složky a jimi zřizované příspěvkové organizace (s výjimkou škol a 
školských zařízení, viz bod 2) 

o nevztahuje se na naši aglomeraci 
8) Ostatní subjekty 

o v případě subjektů, které nespadají do žádné z předcházejících kategorií, státní rozpočet 
nebude poskytovat žádné prostředky na spolufinancování a příjemce bude hradit celou 
národní část spolufinancování 

o zahrnuje zejména podnikatelské subjekty (včetně státních podniků) a nestátní neziskové 
organizace, jejichž projekty nejsou zaměřeny na veřejně prospěšnou činnost 

o viz prezentace  
 

Sledování a rozbor vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (za období 2020) 

- zpracování dokumentu, který posuzuje vliv Strategie ITI na ŽP, vyplývá ze zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí a ze stanoviska MŽP k této koncepci   

- posuzování je vždy prováděno zpětně (aktuálně za rok 2020), bude zpracováno každoročně do r. 2024 

- dokument sleduje projekty schválené ŘV ITI a jejich možný dopad na ŽP 

- hlavní závěr:  

• Na základě tohoto sledování je možno jednoznačně konstatovat, že provádění koncepce nemá 
nepředvídané závažné negativní vlivy na životní prostředí nebo veřejné zdraví a není tedy 
nutno zajistit přijetí opatření k odvrácení nebo zmírnění těchto vlivů a současně rozhodnout o změně koncepce. 
Potenciálně negativní vliv záboru ZPF při výstavbě cyklostezek je vyhodnocen v textu a není v kontextu 
realizace Strategie ITI považován za významný, neboť pozitivní vlivy jej významně převyšují (str. 17). 

- dokument dostupný na webu zde 

- viz prezentace  
 

4) Diskuze  

- doplnění Kudynová: Během následujícího měsíce bude pravděpodobně zprovozněn modul 
v Monitorovacím systému ITI pro vkládání projektových záměrů. Všichni žadatelé, kteří prezentovali 
své projekty, budou vyzvání k jejich vložení do systému (podobné schéma jako v programovém období 
2014+). V následujících měsících budou probíhat práce na integrovaných řešeních a na závěr dojde 
k výběru strategických projektů do programových rámců. 

 
5) Závěr jednání 

 

Příští jednání: bude upřesněno  

Zapsaly: Marie Nevrklová, Michaela Kudynová 

http://iti.hradec.pardubice.eu/upload/files/2021-01-21/postmonitoring-hradec-pardubice_za-2020_final.pdf

