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Zápis z 12. jednání PS2 ITI: Životní prostředí a 
veřejná prostranství 

 

Datum: 16. – 21. 12. 2022 

Čas:  

Téma: Korespondenční hlasování PS2 Místo:  

Účastníci: Ferber Petr, Fiedler Jiří, Harišová Petra, Javůrková Erika, Kafka Jan, Kuthanová Jana, Loskot Pavel, 
Marková Lenka, Míča Miroslav, Mrózková Kateřina, Počtová Hana, Rak Libor, Raková Jaroslava, Slavík 
Ondřej, Strouhal Jiří, Svatošová Hana, Šimánek František, Škařupová Blanka, Ulrichová Petra  

Přílohy: Jednací řád PS, zápis z 5. jednání ŘV A, původní projektový záměr, kontrolní list k původnímu záměru, 
Výzva ŘV A k dopracování projektového záměru, dopracovaný projektový záměr, kontrolní list 
k dopracovanému projektovému záměru 

Dne 16. 12. 2022 byli členové PS2 ITI Životní prostředí a veřejná prostranství e-mailově osloveni s žádostí 
o korespondenční hlasování, které probíhalo ve dnech 16. - 21. 12. 2022, a to z důvodu potřeby opakovaného 
projednání projektového záměru „Severní terasy a Žižkovy sady“, který byl předložen do výzvy nositele č. 5.  

Na základě usnesení ŘV A 5/16 byl dne 14. 12. 2022 předkladatel projektového záměru vyzván k dopracování 
(viz zápis z 5. jednání ŘV A). Termín doručení dopracovaného záměru nositeli ITI byl stanoven nejpozději 
do 21. 12. 2022 (15:00), přičemž dopracovaný projektový záměr byl znovu předložen dne 16. 12. 2022.  

Postup projednání je popsán v dokumentu Strategie území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+: Interní 
postupy, kapitola 3, str. 22-31). 

Dopracování (znovu předložení) se týkalo jednoho kritéria: 

Strategický projekt je podán v předepsané formě. V rámci kritéria bude ověřeno zda: 

a) je projektový záměr předložen na formuláři dostupném na webu ITI Hradecko-pardubické aglomerace;  

b) je projektový záměr v limitech minimálních a maximálních způsobilých výdajů stanovených ve výzvě nositele 
ITI; 

c) je projektový záměr v souladu s harmonogramem uvedeným ve výzvě nositele ITI; 

d) projektový záměr nepřevyšuje výši alokace výzvy nositele ITI; 

e) souhlasí výše dotace s mírou podpory uvedenou ve výzvě nositele ITI; 

f) je předkladatel projektového záměru zařazen mezi oprávněné žadatele výzvy nositele ITI; 

g) jsou ve všech částech projektového záměru vyplněny všechny požadované informace; 

h) projektový záměr splňuje formální náležitosti (např. podpis statutárního zástupce předkladatele, datum 
podpisu, správné číslo výzvy nositele ITI). 

Vypořádání: Žadatel doložil dopracovaný projektový záměr s opravenými údaji v části Typ plátce DPH. 
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USNESENÍ PS2 ITI ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ 12/1: 
Pracovní skupina Životní prostředí a veřejná prostranství (PS2) na základě výzvy nositele ITI č. 5 – Zelená infrastruktura ve 
veřejném prostranství měst a obcí, na základě usnesení PS2 11/3, usnesení ŘV A 5/16 a Výzvy k dopracování projektového 
záměru ze dne 14. 12. 2022 projednala předložený dopracovaný projektový záměr „Severní terasy a Žižkovy sady“ 
a posoudila jeho soulad se Strategií území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+. 
 
Na základě odevzdaného projektového záměru a následné odborné diskuze PS2 došla k následujícímu závěru: 
Projektový záměr „Severní terasy a Žižkovy sady“ je v souladu se Strategií území Hradecko-
pardubické aglomerace 2021+. 
Na základě výše uvedeného PS2 doporučuje projednání tohoto projektového záměru předloženého manažerem ITI v ŘV A 
a posouzení jeho souladu se Strategií území Hradecko-pardubické aglomerace 2021+ dle přiloženého Kontrolního listu ŘV A.  
 
PRO: 19, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 
 
SCHVÁLENO 
  

Do hlasování byli zapojeni pouze stálí členové PS2 ITI, a to dle Jednacího řádu pracovních skupin ITI, Článek 
V: Korespondenční hlasování. Do hlasování se ve stanoveném termínu zapojilo 10 z 19 stálých členů, všichni 
hlasovali PRO. Dle bodu 5.5 Jednacího řádu PS, pokud se člen nevyjádří ve lhůtě stanovené tematickým 
koordinátorem, má se za to, že hlasuje pro navržené usnesení. 

Následně bude probíhat řádné hlasování členů ŘV A o zařazení projektových záměrů do programového rámce 
IROP. 

Příští jednání: bude upřesněno  

Zapsala: Eva Holingerová 


