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Zápis z 4. jednání PS7 ITI: Sociální oblast 
Datum: 3. 2. 2021 

Čas: 13:00 – 15:15 

Téma: Představení návrhů strategických projektů ITI 2021+ Místo: MS TEAMS   

Účastníci: Bartošová Iva, Davidová Michaela, Friedrichová Sirůčková Pavla, Flégr Ondřej, Horák Martin, Hubálková 
Marie, Janošková Lenka, Králová Pavlína, Kudynová Michaela, Luxová Hana, Nevrklová Marie, 
Pochobradská Radka, Potůčková Pavlína, Procházková Jana, Šimůnek Marek, Štefanča Branislav, Šůstek 
Vojtěch, Zahálková Helena, Zeman Jiří 

Hosté: Burešová Irena, Paclíková Lucie 

Přílohy: Prezentace M. Kudynové, prezentace O. Flégra (Pardubický kraj), prezentace I. Burešové (město Přelouč), 
prezentace L. Paclíkové (město Lázně Bohdaneč), prezentace P. Friedrichové Sirůčkové (obec Bukovka), 
prezentace V. Šůstka (Oblastní charita Hradec Králové), prezentace M. Hubálkové (Oblastní charita 
Pardubice), prezentace H. Luxové (statutární město Hradec Králové) 

1) Přivítání, seznámení s programem – M. Kudynová  
 

2) Představení návrhů strategických projektů ITI 2021+ 
Pardubický kraj – O. Flégr 

Transformace DOZP Domov pod Kuňkou Ráby 
- cílem projektu vybudování objektů pro komunitní pobytovou službu – domovy pro osoby 

se zdravotním postižením (2–3 domky) 
- projekt ve fázi vize (aktuálně hledání vhodného pozemku) 
- předpokládané náklady: 80 mil. Kč 
- předpokládané zahájení realizace: 2023+  
- podrobnosti viz prezentace  
- dotaz Kudynová: Počítá Pardubický kraj s tím, že by v roce 2021 zahájil přípravné 

projektové práce? – Flégr: Zatím probíhá hledání vhodného pozemku, dle jeho dispozic 
budou zahájeny projektové práce. S projektem je počítáno v investičních záměrech 
Pardubického kraje pro období 2021+. – Zahálková: Ráby jsou poslední zařízení, kde došlo 
k transformaci pouze formou chráněného bydlení, kdy klienti žijí v bytech pronajatých 
městem Pardubice.  

- dotaz Kudynová (vztahuje se i na Královéhradecký kraj): Při kontrole zjištěno, že projekty 
Pardubického i Královéhradeckého kraje představené na této pracovní skupině jsou 
zároveň v přehledu investičních priorit RAP (Regionální akční plán), který bude řešit 
výhradně projekty deinstitucionalizace, jež nebude přes nástroj ITI financována. Jsou tedy 
tyto projekty deinstitucionalizací, nebo službami dle zákona o sociálních službách? (např. 
DUF Přelouč) – Zahálková: Při přípravě těchto projektů nebylo zřejmé, jak budou výzvy 
ITI vypadat, proto byly do zásobníku projektů ITI zahrnuty všechny služby, které jsou 
v rámci Pardubického kraje potřeba. Např. v případě DUF Přelouč nelze s jistotou říci, že 
se bude jednat o deinstitucionalizaci, protože nedojde k úplnému opuštění budovy. Za 
deinstitucionalizaci považujeme projekty úplného opuštění stávajícího objektu, což je 
případ Rábů. – Flégr: Pro projekty do RAP je zpřesněno, že se musí jednat o zahájenou 
nebo probíhající deinstitucionalizaci, což v případě DUF Přelouč není (není schválen 
transformační plán, deinstitucionalizace tedy zahájena není). V případě Domova pod 
Kuňkou nelze s jistotou říci, zda se o deinstitucionalizaci jedná, protože je částečně řešeno 
formou chráněného bydlení.  

- Kudynová: Zpřesnění, že IROP 2 nabízí tři témata v sociální oblasti: infrastruktura 
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sociálních služeb dle zákona; sociální bydlení; deinstitucionalizace sociálních služeb (tato 
aktivita nebude podporována před ITI, ale přes RAPy, které jsou v gesci krajů). Výzva, aby 
byly projekty v sociální oblasti konzultovány s krajskými odbory rozvoje a následně došlo 
k aktualizaci strategických záměrů, tj. vyjasnění, co bude uvedeno v zásobníku ITI a co 
v RAP jako deinstitucionalizace.  

- dotaz Bartošová: Cílem projektu je opuštění objektu a zajištění komunitního bydlení pro 24 
klientů. Město Pardubice zde zajišťuje službu veřejných opatrovníků. Byla tato otázka 
řešena, proběhla komunikace k tomuto tématu? – Flégr: Diskuze zatím neprobíhala, 
protože není zajištěný pozemek. Zatím proběhla aktualizace transformačního plánu, který 
obsahuje i nové posouzení potřeb klientů, na jehož základě by mělo dojít i k propojení 
s veřejným opatrovníkem (s opatrovníky obecně) a díky tomu se zjistí, jaké jsou potřeby 
klientů a jaká mají přání. To se bude samozřejmě s opatrovníky konzultovat. 
 

město Přelouč – I. Burešová  
Rekonstrukce a nástavba domu se sociálními byty čp. 433, Přelouč 
- kapacita sociálních bytů ve městě vyčerpána, extrémní zájem (aktuálně město disponuje 14 

byty se sníženou kvalitou) 

- cílem projektu rekonstrukce stávajícího objektu a navýšení kapacit ve městě (na 18 bytů) 

- aktuálně zpracována studie  

- předpokládané náklady: 18 mil. Kč 

- předpokládaný harmonogram: 8–11/2021 SP, 6/2022–6/2023 – fyzická realizace  

- podrobnosti viz prezentace 

- dotaz Burešová: Co bude způsobilým výdajem? Nevíme, zda bude např. způsobilé 
vybavení bytových jednotek. – Kudynová: Parametry výzev nejsou aktuálně známy, zatím 
se můžeme odrážet od výzev z programového období 2014+. V programovém období 
2014+ bylo způsobilým výdajem také pořízení základního vybavení bytové jednotky. 
Doporučení prostudovat parametry této výzvy, které mohou sloužit jako základní 
východisko pro přípravu projektů (např. velikost podlahové plochy na konkrétní typ 
bytové jednotky, koeficient pro přepočet maximálního počtu bytových jednotek na celkové 
kapacitě bytového domu apod.). Připomenutí, že udržitelnost projektů bude 20 let.  

- Štefanča: Připomenutí, že projekt by měl počítat také se zázemím pro sociální pracovníky, 
protože povinností bylo také poskytování sociální služby (dle parametrů výzvy). – 
Burešová: Počítáme s tím. 

- dotaz Flégr: Bude sociální práci zajišťovat sociální pracovník obce nebo nějaká sociální 
služba? – Burešová: Obojí, bude zajištěna prostřednictvím sociální pracovnice odboru a 
dále terénní sociální službou.  

 
město Lázně Bohdaneč – L. Paclíková 

Zařízení pro seniory  
- cílem projektu vybudování bezbariérového objektu sloužícího osobám se sníženou 

soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o 
které se rodina během dne nemůže postarat; poskytování ambulantní péče, asistence  

- projekt ve fázi vize  

- předpokládané náklady: 50 mil. Kč 

- předpokládaný harmonogram: 2022 zahájení projektové přípravy, 2024–2026 fyzická 
realizace   

- podrobnosti viz prezentace 
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- dotaz Kudynová: Nepředpokládáte s dřívějším začátkem přípravy projektu? – Paclíková: 
Aktuálně nemám informace, že by vedení města uvažovalo o posunu termínu. 

- Kudynová: Připomenutí, že do Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace (do tzv. 
strategických rámců) budeme chtít zařadit projekty, které budou ve vyšším stádiu 
připravenosti, ne projekty ve fázi vizí. 

- dotaz Zahálková: Jaká je plánovaná kapacita zařízení? – Paclíková: V současné době není 
stanovena, není pozemek ani budova, tudíž není definována ani kapacita. Tato informace 
vyplyne ze schváleného PD IROP a z rozhodnutí samosprávy. Pokud se bude projekt dál 
vyvíjet, budeme vás informovat.  

- Kudynová: Doporučení všem žadatelům, aby se seznámili s Materiálně-technickým 
standardem pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou, který platil pro 
programové období 2014+ a měl by být využit také v období 2021+.  

- dotaz Bartošová: S jakou počítáte spádovostí – s vaším správním obvodem, nebo se bude 
jednat o zařízení určené pouze pro obyvatele Lázní Bohdaneč? – Paclíková: Půjde spíše o 
zařízení pouze pro obyvatele města Lázně Bohdaneč. 
 

- Kudynová: Dotaz, kdy bude zveřejněn nový Komunitní plán města Pardubic? (na webu visí 
verze do r. 2020). – Bartošová: Dokument by měl být zveřejněný, byl schválen 
Zastupitelstvem města Pardubic na lednovém jednání. Pokud na webu není, může to být 
způsobeno čekáním na platnost příslušného usnesení.  

 
obec Bukovka – P. Friedrichová Sirůčková  

Komunitní bydlení pro seniory Bukovka  
- cílem projektu vybudování podporovaného bydlení pro seniory (20 bytových jednotek 

s kapacitou 40 osob) 
- aktuálně zpracovaná studie  
- předpokládané náklady: 44 mil. Kč 
- předpokládaný harmonogram: 2021 dokončení PD, vydání SP, 2022–2023 – fyzická 

realizace  

- podrobnosti viz prezentace 

- Kudynová: Upozornění, že stále nevíme, jaká bude kapacita podporovaných zařízení, 
v případě domovů pro seniory IROP hovoří o cca 40 klientech.  

- dotaz Flégr: Bude se jednat o sociální službu, nebo o dostupné bydlení? – Friedrichová 
Sirůčková: Jedná se o dostupné bydlení, neuvažuje se stálá sociální služba. – Kudynová: 
Dostupné bydlení nepatří mezi zařízení sociálních služeb, ani není sociálním bydlením, a 
proto není dle podmínek IROP 2 podpořitelnou aktivitou.  

- doplnění Štefanča: Upozornění, že existuje možnost čerpání dotace ze SR na komunitní 
byty pro seniory.  

- doplnění Kudynová: Dalším zdrojem by mohl být Státní fond podpory investic (SFPI), 
který stojí mimo zdroje ITI.  

 
Oblastní charita Hradec Králové – V. Šůstek 

Lůžkový hospic pro Hradecko  
- cílem projektu výstavba nového lůžkového hospice s kapacitou 16–20 lůžek  
- zpracována studie 

- předpokládané náklady: 100 mil. Kč 
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- předpokládaný harmonogram: 3/2021 PD pro ÚR, SP do r. 2022, do 2024 dokončení 
realizace 

- podrobnosti viz prezentace 
- komentář Kudynová: Hospicová péče je v návrhu PD IROP 2 uvedena ve SC 4.3: Zajištění 

rovného přístupu ke zdravotní péči pomocí rozvoje infrastruktury, včetně primární péče, 
který nepatří mezi aktivity podporované přes nástroj ITI.  

 
Oblastní charita Pardubice – M. Hubálková 

Domov svatého Josefa 
- vytvoření 20 pobytových míst pro klienty s kumulací problémů (osoby se zdravotním 

postižením, bez domova apod.) v místě zaniklé hájovny v blízkosti obce Valy 

- existence PD z r. 2006 

- předpokládané náklady: 60 mil. Kč 

- předpokládaný harmonogram: 6/2022–4/2024  

- podrobnosti viz prezentace 

- komentář Flégr: Je to projektový záměr, který má Pardubický kraj ve střednědobém plánu a 
má o jeho realizaci zájem. Při přípravě probíhá vzájemná koordinace.  

- dotaz Procházková: Kde se bude objekt nacházet? – Hubálková: Objekt je vzdálen cca 500 
metrů od obce Valy. 

 

statutární město Hradec Králové – H. Luxová  
Harmonie I – sociální byty  

- cílem projektu rekonstrukce objektu a jednotlivých nájemních bytových jednotek určených 
pro sociální bydlení, zázemí sociálních služeb 

- vznik studie během roku 2021  

- předpokládané náklady: 100 mil. Kč 

- předpokládaný harmonogram: 1/2021–12/2026  

- podrobnosti viz prezentace 

- dotaz Štefanča: Kolik má objekt bytů? – Luxová: V objektu se nachází celkem 400 bytů. 
Objekt byl původně plánován jako hotel, na začátku 90. let 20. století byl přestavěn na 
sociální byty. Dotačně předpokládáme podporu 100 bytů (dle koeficientu ve stávající 
výzvě). – Štefanča: Jedná se o velmi ambiciózní projekt, trendem je spíše nevytvářet 
sociálně vyloučené lokality. – Luxová: Projekt budeme dále modelovat, až budeme znát 

bližší dotační podmínky.  
 

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 
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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: 
a. 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 

b.  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) 
c. 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) 

d. 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  
e. Subjekty realizující územní dimenzi 

o místní akční skupiny, obce, kraje a dobrovolné svazky obcí v případech, kdy jsou jako 
nositelé územní dimenze příjemci projektů technické pomoci 

f. 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 

g. 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 

h. 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). 
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- dokument dostupný na webu zde 

- viz prezentace  
 

4) Diskuze  

- dotaz Štefanča: Jaký bude postup v případě, že se objeví další projektový záměr do ITI, který nebyl na 
představovacích pracovních skupinách představen? Bude možná jeho prezentace? – Kudynová: 
Prezentace samozřejmě bude možná. Pokud se sejde více nových záměrů, bude svolána další 
„představovací“ pracovní skupina, v opačném případě bude prezentace nového záměru spojena se 
standardním jednáním PS7.  

- dotaz Zahálková: Známe už alokaci pro sociálních oblast pro ITI Hradecko-pardubické aglomerace? – 
Kudynová: Alokaci pro naši aglomeraci zatím neznáme, tudíž nevíme ani alokaci pro sociální oblast. 
V současné době probíhají jednání o výši alokace mezi všemi 13 ITI. 

- doplnění Kudynová: Předpokládáme, že na počátku března budou nositelé prezentovaných projektů 
vyzváni k zadání svých záměrů do Monitorovacího systému ITI. Následně bude pracovní skupina 
s portfoliem pracovat, a to ve formě vytváření návrhů integrovaných řešení.  

 
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

