Zápis ze společného jednání
Pracovní skupiny č. 1 „Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce“ a
Pracovní skupiny č. 3 „Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života“
pro přípravu Integrované strategie ITI OA 2021 – 2027
Čas a místo: 15. 9. 2021 v 11:00 hod., Magistrát města Olomouce – velký zasedací sál, Hynaisova 10
Přítomni (bez titulů):
 Členové PS1: Václav Lužný, Alena Macháčková, Pavel Hodulák, Petr Kouba, Ondřej Vlček,
Dušan Opletal, Radek Dosoudil, Dagmar Sobotková, Hana Vyhlídalová, Pavlína Slepičková, Jan
Buka, Hana Marešová, Jiří Kraus, Dušan Struna
 Členové PS3: Martin Luňáček, Jaroslav Chromek, Václav Lužný, Petr Kouba, Alena
Macháčková, Pavel Hodulák, Ondřej Vlček, Michal Obrusník, Radek Dosoudil, Lenka
Zajíčkova, Petr Kocourek, Andrea Steigerová, František Chupík, Stanislav Losert, Jiří Kraus
 Magistrát města Olomouce: Petr Kolář, Petr Kladivo, Vlastimil Mikulášek, Lenka Havránek
Malenková, Aleš Martinec, Radovan Sítek
 Další účastníci: Blažena Axmanová, Viktor Kohout, Andrea Buchtová
 Zpracovatel: Radim Misiaček, Zdeněk Frélich
1) Úvodní slovo – Petr Kladivo
 Přivítal přítomné a poděkoval přítomným za spolupráci při přípravě Strategie ITI.
 Kontrola usnášeníschopnosti pracovních skupin. Bylo konstatováno, že obě pracovní
skupiny jsou usnášeníschopné
 Návrh a schválení ověřovatele zápisu: ověřovatelem zápisu byl zvolen Ondřej Vlček
 Upozornění, že z jednání bude pořízen zvukový záznam: souhlas všech přítomných
 Představení programu jednání PS
2) Alokace pro Olomouckou aglomeraci, postupy a principy – Petr Kladivo (Viz přiložená
prezentace)
 Předána informace o předpokládané finanční alokaci ze strany IROP. Pro OA se
předpokládá částka cca 2,139 mld. Kč, tj. 5 371 Kč na obyvatele
 Byl představen proces prioritizace, jeho principy a možné nástroje – lokální integrovaná
řešení
3) Lokální integrovaná řešení – prezentace zástupců měst jednotlivých ORP – viz přiložená
prezentace
 Ze strany zástupců ORP v Olomoucké aglomeraci byla představena lokální integrovaná
řešení pro jednotlivé ORP
 Pro ORP byly uváděny zejména tyto informace:
o Počet obyvatel
o Předpokládaná alokace
o Předpokládaná absorpční kapacita po prioritizace
1

o Přehled projektů včetně jejich základních charakteristik, předpokládaných
nákladů, připravenosti aj.
o Příslušnost lokálních integrovaných řešení k opatřením integrované strategie
Diskuse k tomuto bodu:
 Petr Kladivo – Město Olomouc uvedlo projekty do všech opatření integrované
strategie – bude proveden ještě nějaký výběr ze strany města?
o Z. Bogoč – výběr projektů pro ORP Olomouc je v procesu. Bude projednáván
ve vedení a radě města, zatím byl uveden v širším rozsahu a předpokládá se
jeho zúžení.

4) Tematická integrovaná řešení – Petr Kolář
 Na jednání byla představena úprava tematického integrovaného řešení pro sociální
oblast s ohledem na jednání Pracovní skupiny RSK pro sociální oblast
Nově by tematické řešení sociálně citlivá aglomerace mělo reflektovat aktivity:
o Sociální vyloučení, boj s chudobou, řešení bezdomovectví
o Reforma psychiatrické péče a sociální služby pro lidi s duševním
onemocněním
Diskuse k tomuto bodu:
 P. Kouba – Bude řešena také nějaká podpora paliativní péče?
o ODP MMO – toto opatření bylo vypuštěno, neboť není podporováno v rámci
integrovaných nástrojů.
 P. Kouba – Na základě čeho byl u sociálních služeb stanoven limit max. částky 37 mil.
Kč na projekt?
o Byl stanoven na základě jednání pracovní skupiny, která zohlednila také
současný nárůst cen služeb a materiálů. Pracovní skupina pro sociální oblast
upřednostňuje více projektů v menším rozsahu.
5) Doplňková integrovaná řešení – Petr Kolář, Petr Kladivo – viz přiložená prezentace
 Byl představen návrh doplňkových integrovaných řešení, které rovněž byly přiloženy
účastníkům v doprovodných materiálech
 Lokální integrovaná řešení v oblasti cestovního ruchu
o Arcibiskupská stezka – lokální integrované řešení propojující kulturní památky
v části území OA, řešení připravováno ve spolupráci s Olomouckým
arcibiskupstvím
o Forty 21 – lokální integrované řešení zaměřené na bývalé fortifikační objekty
 Návrh na úpravu tematického integrovaného řešení TIŘ6 Sociálně citlivá aglomerace
o Bylo navrženo upravit tematické integrované řešení strategie ITI OA 20212027 a zaměřit aktivity na oblast:
 Sociální vyloučení, boj s chudobou, řešení bezdomovectví
 Reforma psychiatrické péče a sociální služby pro lidi s duševním
onemocněním
o Viz přiložená prezentace a doprovodné materiály
Diskuse k tomuto bodu:
 D. Struna – bude příslušnost k doplňkovým integrovaným řešením pro projekty nějak
limitující nebo vylučující? Dosáhne žadatel např. u revitalizace památek na podporu i
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v případě, že projekt není součástí doplňkových LIŘ? Např. projekt rekonstrukce
radnice v Uničově či jiných kulturních památek v dalších ORP?
o ODP MMO – ne, naplňování těchto doplňkových integrovaných řešení
nebude vést k vyloučení projektu. Pokud žadatel odůvodní význam projektu,
může být podpořen. V rámci programových rámců budou nastavena kritéria
výběru projektů, zvažuje se, že by projekty naplňující tato doplňková
integrovaná řešení mohly být bodově zvýhodněny. Klíčovým parametrem ale
zůstává připravenost.
D. Struna – Jsou všechny projekty součástí LIŘ?
o ODP MMO – ne, nicméně každý projekt je součástí TIŘ
S. Losert – Název IŘ Arcibiskupská stezka by mohla být matoucí, protože by mohla být
zaměňována s cyklostezkou podél Moravy.
o ODP MMO – děkuje za poznámku, název bude prověřen, je k diskuzi.
D. Struna – Co znamená číslovka 21 u názvu Forty 21? Návrh na úpravu zaměření
doplňkového LIŘ a jeho rozšíření o městské opevnění v Olomouci a dále názvu např.
na „Fortifikační systém 21“. Může Olomouc dosáhnout na financování svých projektů
zaměřených na rekonstrukce městského opevnění, když nebude součástí Fortů 21?
o ODP MMO – „21“ může mít více významů – např. 21. století nebo začátek
nového programového období EU. Změna názvu je možná a je to k diskuzi
o Kritéria ještě nebyla stanovena (ta musí stanovit a schválit PS)
R. Dosoudil – Olomoucký kraj má připraveny projekty krajských muzeí, které by chtěl
uplatnit – bude to nějak v rámci integrovaných řešení reflektováno?
o ODP – Integrovaná řešení a prezentované tabulky budou sloužit jako podklad
pro tvorbu kritérií pro výběr projektu. Projekty Olomouckého kraje budou
reflektovány.
D. Struna – Vyzval ODP k předkládání/zasílání materiálů, které mají dopad na změnu
ISg ITI OA, předem (nejlépe několik dní).

6) Návrhy usnesení
Návrh usnesení pracovních skupin:
„Pracovní skupiny PS1 Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce a PS3 Rozvoj
infrastruktury a zlepšení kvality života“ doporučuje:
upravit tematické integrované řešení strategie ITI OA 2021-2027 pro sociální oblast na
aktivity:
• Sociální vyloučení, boj s chudobou, řešení bezdomovectví
• Reforma psychiatrické péče a sociální služby pro lidi s duševním onemocněním
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení pracovních skupin:
„Pracovní skupiny PS1 Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce a PS3 Rozvoj
infrastruktury a zlepšení kvality života“:
- souhlasí s navrhovaným lokálním integrovaným řešením (6) SO ORP Hranice, (7) SO ORP
Konice, (8) SO ORP Lipník n. B., (9) SO ORP Litovel, (10) SO ORP Olomouc, (11) SO ORP Přerov,
(12) SO ORP Prostějov, (13) SO ORP Šternberk, (14) SO ORP Uničov
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- doporučuje jej ke schválení v řídicím výboru ITI OA a souhlasí s jeho zapracováním do
Strategie ITI Olomoucké aglomerace 2021-2027.
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení pracovních skupin:
„Pracovní skupiny PS1 Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce a PS3 Rozvoj
infrastruktury a zlepšení kvality života“:
souhlasí s navrhovaným doplňkovým lokálním integrovaným řešením (15) Studie cyklistických
komunikací, (16) Arcibiskupská stezka, (17) Forty ´21
doporučuje jej ke schválení v řídicím výboru ITI OA a souhlasí s jeho zapracováním do
Strategie ITI Olomoucké aglomerace 2021-2027.
Návrh usnesení byl stažen a bude projednáno v průběhu dalších jednání pracovních skupin.
Zapsali: Zdeněk Frélich, Radim Misiaček
Přílohy:
Prezentace
Prezenční listina
V Olomouci dne 15. 9. 2021

Mgr. Ondřej Vlček
Ověřovatel zápisu

Mgr. Petr Kladivo, Ph.D.
Tematický koordinátor

Bc. Petr Kolář
Tematický koordinátor
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