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Návrh usnesení: 
 

 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  b e r e  n a  v ě d o m í  

1.  informace o přípravě implementace nástroje ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace, 

 

B )  p o v ě ř u j e  

1.  Radu města Ústí nad Labem ke schvalování 

a) podstatných změn, které nemají vliv na tematické zaměření 

Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace ani na 

celkový rozpočet jednotlivých cílů a opatření v této strategii, 

b) Statutu a jednacího řádu Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské 

aglomerace a jeho změn, 

2.  Řídicí výbor ITI Ústecko-chomutovské aglomerace ke schvalování 

a) výzev nositele ITI na předkládání projektových záměrů, 

b) harmonogramu výzev vč. jeho aktualizace, 

c) nepodstatných změn Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace, 

d) zpráv o plnění Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace vč. závěrečné zprávy, 

e) členů pracovních skupin, 

f)    Statutu a jednacího řádu pracovních skupin a jeho změn, 

g) kritérií pro určení souladu projektů s Integrovanou strategií Ústecko-

chomutovské aglomerace, 

3.  Vedoucího Odboru strategického rozvoje, MmÚ 

a) k veškerým administrativním úkonům v monitorovacím systému 

ISKP2014+ spojených s řízením Integrované strategie Ústecko-

chomutovské aglomerace. 

 



Důvodová zpráva: 
 

Implementace nástroje ITI  

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem na svém mimořádném jednání dne 17. 8. 2016 schválilo 

změny Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (IS ÚChA) a následně byla 

znovu předložena do monitorovacího systému k hodnocení Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

(MMR ČR) a dotčených řídicích orgánů operačních programů (ŘO OP). Dne 29. 8. 2016 

Statutární město Ústí obdrželo prostřednictvím monitorovacího systému depeši, že žádost splnila 

podmínky hodnocení formálních náležitostí a kontroly přijatelnosti a byla podstoupena 

hodnocení ŘO OP. V případě kladných stanovisek všech ŘO OP by měla být IS ÚChA 

schválena ke konci září 2016. 

 

Oddělení řízení ITI Odboru strategického rozvoje ve spolupráci se zpracovatelem IS ÚChA 

připravuje Operační manuál nositele ITI Ústecko-chomutovské aglomerace, jehož cílem je 

popsat a stanovit jednotlivé procesy a činnosti, které s agendou řízení ITI souvisí a přiřadit k nim 

jejich garanty, schvalovatele, spolupracující subjekty, vstupy a výstupy, termíny atd. Jedná se 

tedy o rozsáhlý a podrobný dokument, který bude po dopracování předložen ke schválení do 

orgánů Statutárního města Ústí nad Labem. V současné době ho vzhledem k několika 

nevyřešeným bodům a diskutovaným otázkám s MMR ČR nelze definitivně uzavřít a rovněž je 

očekáváno metodické stanovisko Ministryně MMR ČR k Metodickému pokynu pro využití 

integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020. 

 

Ačkoliv Operační manuál nositele ITI s vymezením kompetencí počítá, většina z nich není 

v současné době přesně ukotvena a vzhledem k blížícímu se termínu zahájení implementace 

nástroje ITI je proto žádoucí dílčí kompetence v souladu s připravovaným Operačním manuálem 

nositele ITI vymezit a některé kompetence delegovat, a to zejména z důvodů snížení 

administrativní zátěže pro Zastupitelstvo města Ústí nad Labem a zefektivnění celého procesu 

řízení ITI a IS ÚChA. 

 

Činnosti v kompetenci Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem bude nadále jediným schvalovatelem Integrované strategie 

Ústecko-chomutovské aglomerace a bude rovněž schvalovat podstatné změny IS ÚChA mající 

vliv na věcné zaměření (změny prioritních oblastí, specifických cílů a opatření) a celkový 

rozpočet specifických cílů a opatření. Ke konci roku 2017 rovněž proběhne mid-term evaluace 

IS ÚChA, kterou bude rovněž schvalovat Zastupitelstvo města Ústí nad Labem. 

 

Činnosti v kompetenci Rady města Ústí nad Labem 

Rada města Ústí nad Labem bude schvalovat podstatné změny IS ÚChA, které nemají vliv na 

věcné zaměření a celkový rozpočet jednotlivých cílů a opatření (např. úpravy harmonogramu, 

finančního plánu a indikátorů). Typickým příkladem je např. změna ve finančním plánu, kdy 

v IS ÚChA jsou pro každé opatření nastaveny alokace na jednotlivé roky, nicméně reálné čerpání 

se může značně lišit a je předpoklad, že k úpravám finančního plánu bude docházet velmi často. 



Důvodová zpráva: 
 

Proto je žádoucí, aby každá takováto změna nemusela být předmětem schvalování 

v Zastupitelstvu města Ústí nad Labem, neboť se tím nemění celkový finanční závazek, ale 

pouze dochází k přesunům financí mezi roky. 

Další přenesenou kompetencí je schvalování Statutu a jednacího řádu Řídicího výboru ITI ÚChA 

pro případ dalších úprav např. v souvislosti s úpravou metodických dokumentů. 

 

Činnosti v kompetenci Řídicího výboru ITI Ústecko-chomutovské aglomerace 

Řídicí výbor ITI ÚChA (ŘV ITI ÚChA) bude schvalovat výzvy nositele ITI na předkládání 

projektových záměrů, a to především z důvodu zvýšení flexibility celého procesu, neboť 

v případě nutnosti může ŘV ITI ÚChA rozhodovat i per rollam. Na základě těchto výzev je 

následně svolána pracovní skupina z nositelů projektových záměrů a přizvaných expertů na dané 

téma, které rovněž schválí ŘV ITI ÚChA. Stejně jako Statut a jednací řád pracovních skupin, 

neboť pracovní skupiny jsou základní jednotkou pro tvorbu integrovaných projektů a ŘV ITI 

ÚChA stojí v implementační struktuře nad nimi. 

Další z kompentecí ŘV ITI ÚChA je schvalování a aktualizování harmonogramu výzev, kdy 

zejména k aktualizaci bude docházet prakticky každé jednání a pro RM či ZM by to znamenalo 

pouze další zbytečnou zátěž, i s ohledem na to, že harmonogram výzev není závazný a 

vymahatelný. Harmonogramy výzev budou následně po schválení v ŘV ITI ÚChA uveřejněny 

na webových stránkách nositele ITI. 

Řídicí výbor bude rovněž schvalovat 2x ročně zprávu o plnění IS ÚChA, kterou dá následně 

orgánům města na vědomí. Přenesení této kompetence na ŘV ITI ÚChA je důležité zejména 

s ohledem na stanovené termíny jejího vypracování, schválení a předložení na MMR ČR. 

Jednou z hlavních činností ŘV je posuzování souladu projektových záměrů a jejich souborů s IS 

ÚChA. K tomu slouží povinná kritéria definovaná v Metodickém pokynu pro využití 

integrovaných přístupů v programovém období 2014-2020 a zároveň může ŘV ITI ÚChA 

nadefinovat vlastní doplňující kritéria v souvislosti se specifiky aglomerace. 

 

Činnosti v kompetenci vedoucího Odboru strategického rozvoje MmÚ 

Vedoucí Odboru strategického rozvoje je pověřen k výkonu administrativních úkonů 

v monitorovacím systému v souvislosti s řízení IS ÚChA, a to zejména z toho důvodu, aby 

nedocházelo ke zbytečným prodlevám při podepisování a vkládání různých dokumentů do 

monitorovacího systému. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


