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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 stavu hodnocení Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace, 

2.    způsob vypořádání připomínek řídicích orgánů operačních programů EU 

vzešlých z hodnotícího procesu Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace, 

 

B )  s c h v a l u j e  

1.    změny Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace způsobené 

vypořádáním připomínek řídicích orgánů operačních programů EU vzešlých 

z hodnotícího procesu Integrované strategie Ústecko-chomutovské 

aglomerace zapracované do dokumentu, verze 7.3 z 5. 8. 2016, 

 

C )  u k l á d á  

1 .  Ing. Věře Nechybové, primátorce města 

a )  ve spolupráci s odd. řízení ITI Odboru strategického rozvoje MmÚ 

podat do Výzvy k předkládání žádostí o podporu strategií ITI 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR Integrovanou strategii Ústecko-

chomutovské aglomerace upravenou dle bodu B) 1. 

 

T: 29. 8. 2016 

 



Důvodová zpráva: 
 

Hodnocení Integrované strategie 

Statutární město Ústí nad Labem jako nositel nástroje ITI schválilo Integrovanou strategii 

Ústecko-chomutovské aglomerace (IS ÚChA) dne 23. 2. 2016 usnesením č. 163/16 a následně 

byla IS ÚChA vložena do monitorovacího systému v rámci Výzvy k předkládání žádostí o 

podporu strategií ITI Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

Následovalo hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti hodnotiteli Ministerstva pro místní 

rozvoj ČR (MMR), které bylo dokončeno dne 19. 4. Nezbytné formální úpravy byly 

zapracovány dne 29. 4., což byla nutná podmínka pro postup do věcného hodnocení všech 

řídicích orgánů operačních programů EU (ŘO OP), v rámci kterých bude ITI realizováno. 

V případě Ústecko-chomutovské aglomerace se jedná o Integrovaný regionální operační 

program (IROP), OP Doprava, OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a OP Výzkum, vývoj a 

vzdělávání. 

Dne 6. 6. 2016 bylo ukončeno věcné hodnocení IS ÚChA a dne 8. 6. bylo svoláno jednání tzv. 

„Velká komise“, které se zúčastnili zástupci všech dotčených ŘO OP. Dne 17. 6. obdrželo 

Statutární město Ústí nad Labem informaci, že na základě rozhodnutí velké komise je celkový 

výsledek věcného hodnocení ŘO „ano s výhradou" a žádost o podporu strategie ITI je žadateli 

vrácena k přepracování. 

Lhůta na vypořádání připomínek a znovu předložení integrované strategie do monitorovacího 

systému je dle Metodického pokynu pro integrované nástroje 20 pracovních dnů. Vzhledem 

k potřebě schválení provedených změn ve strategickém dokumentu v orgánech města, 

k termínům jejich jednání a charakteru některých připomínek byla podána žádost o prodloužení 

až do krajního termínu do 22. 9. 2016, při jehož využití by nicméně došlo ke značnému zpoždění 

zahájení realizace ITI. MMR této žádosti vyhovělo. 

 

Způsob vypořádání připomínek 

V rámci kontroly formálních náležitostí a přijatelnosti byly zapracovány úpravy formálního 

charakteru bez jakéhokoliv vlivu věcný obsah IS ÚChA. Konkrétně se jednalo o doplnění roku 

2023 s nulovými položkami do finančních tabulek, zdůvodnění výběru území a doplnění 

některých dat do SWOT analýzy. 

 

V rámci věcného hodnocení obdrželo Statutární město Ústí nad Labem připomínky od 4 z 5 ŘO 

OP, přičemž charakter a rozsah připomínek se velmi lišil. Některé připomínky byly věcné, jiné 

formální, některé vyplynuly z nepochopení textu či nepochopení struktury a smyslu 

integrovaných nástrojů. Obecně lze konstatovat, že rozsah připomínek odpovídal ochotě řídicích 

orgánů k jednáním a spolupráci v přípravné fázi a připomínky v obdobném rozsahu obdržely 

všechny aglomerace, které budou využívat nástroj ITI. Připomínky zásadnějšího charakteru 

proto dorazily z MPSV (ŘO OP Zaměstnanost), kde nám byla umožněna pouze jedna 

individuální konzultace a poté z jejich strany veškerá komunikace ustala, a dále z MŠMT (ŘO 



Důvodová zpráva: 
 

OP VVV), kde jsme se po celou dobu příprav ITI potýkaly s absencí konstantního názoru a 

nedodržování dohodnutých termínů či závěrů jednání. 

 

Řada připomínek plynoucí např. z chybné interpretace textu byla vysvětlena na základně 

následných společných jednání s ŘO OP, na osobních schůzkách či prostřednictvím elektronické 

komunikace. Ze strany ŘO OP je nyní potvrzeno, že současné zapracování připomínek je pro ně 

adekvátní a dostačující. 

 

IROP 

 

Bez připomínek zásadního charakteru. 

 

Požadavky na některé úpravy textu byly zapracovány – např. konkretizace plánovaných aktivit 

v souladu s podmínkami operačního programu či úpravy popisu rizik. Hlavní změnou je pak 

sloučení aktivit A1 a A2 u opatření 3.2.1 na podporu středního školství, kde docházelo 

k věcnému překryvu aktivit. 

 

Přehled vypořádání připomínek IROP je uveden v příloze č. 1 (v textu IS ÚChA vyznačeny 

červeně). 

 

OP Doprava 

 

Bez připomínek. 

 

OP Zaměstnanost 

 

Připomínky se týkaly upřesnění popisu některých opatření, ale hlavně úprav indikátorů – dle 

požadavků ŘO byl navýšen indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků u opatření 4.1.1 (podpora 

zaměstnanosti osob s kumulovaným sociálním znevýhodněním), dvojnásobně na hodnotu 360, 

tedy kompromisní hodnotu, se kterou souhlasí ŘO a zároveň jí jsme schopni dle sledování 

absorpční kapacity naplnit. Přidán byl indikátor 6 26 00 Účastníci, kteří získali kvalifikaci po 

ukončení účasti, jehož hodnota byla stanovena jako 50 % z hodnoty indikátoru 6 00 00. 

 

Indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků byl rovněž doplněn u opatření 4.2.1 (rozvoj 

sociálního bydlení), neboť v rámci tvorby metodiky dostupného sociálního bydlení musí být 

zajištěna přímá práce s cílovou skupinou. Hodnota indikátoru 10 odpovídá zapojení jedné rodiny 

z každého statutárního města ÚChA. Dále byl doplněn druhý indikátor vázaný na Metodiku, a to 

6 74 01 Nové nebo inovované sociální služby týkající se bydlení, konkrétně na hodnotu 1. 

 

Posledním požadovaným indikátorem je 6 70 01 Kapacita podpořených služeb na hodnotu u 

opatření 4.2.2 (prevence sociálně-patologických jevů a kriminality), kde byla hodnota 20 

stanovena na základě evidovaných projektových záměrů a následně odsouhlasena ŘO. 

 



Důvodová zpráva: 
 

Přehled vypořádání připomínek OP Z je uveden v příloze č. 1 (v textu IS ÚChA vyznačeny 

fialově). 

 

OP Životní prostředí 

 

Bez připomínek zásadního charakteru. 

 

Připomínky Ministerstva životního prostředí byly zejména formálního charakteru a často navíc 

byly vztaženy k opatřením pod čarou, tedy komplementárním opatření, které nyní nejsou 

finančně kryty. Jedinou zásadní změnou je včlenění úvodní aktivity na inventarizaci a 

pasportizaci starých ekologických zátěží do druhé aktivity na zpracování analýzy rizik a tedy 

vyřazení indikátoru „Inventarizovaná místa s hodnocenou prioritou“. 

 

Přehled vypořádání připomínek je uveden v příloze č. 1 (v textu IS ÚChA vyznačeny modře). 

 

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

Připomínky ŘO OP VVV byly vázány na dvě hlavní oblasti. Jednak se jednalo o požadavky na 

úpravy textů a popisu opatření, aby byl jednoznačně prokázán soulad s programovým 

dokumentem OP VVV. Z tohoto důvodu byly sloučeny aktivity A1 a A2 v opatření 3. 3. 1. 

(spolupráce soukromého a veřejného sektoru) a došlo k úpravám popisu aktivit u opatření 3. 1. 1. 

(rozvoj specializovaných vědecko-výzkumných center). 

 

ŘO rovněž požadoval navýšení 3 indikátorů, přičemž v případě dvou z nich se jednalo o změnu 

výpočtu indikátoru, která byla upravena pozitivním směrem a kde se navýšení ukázalo jako 

bezproblémové. Třetí indikátor je vztažen k publikacím, kde měli nositelé projektů rezervy. Před 

akceptací navýšení probíhala intenzivní komunikace s vysokými školami a dalšími nositeli 

projektů, abychom měli jistotu, že toto navýšení neohrozí realizaci jejich projektů. Konkrétně se 

jedná o navýšení indikátorů 202011 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) vytvořené 

podpořenými subjekty (z 28 na 34), 20500 Počet výzkumných pracovníků, kteří pracují v 

modernizovaných výzkumných infrastrukturách (z 22 na 30) a 24101 Počet rozšířených či 

modernizovaných výzkumných pracovišť (ze 3 na 4). Indikátory byly rovněž přerozděleny mezi 

obě výše uvedená opatření. 

 

ŘO dále požadoval vyčlenění alokace a indikátorů pro tzv. „2. vlnu" (která bude uvolněna 

v případě plynulého čerpání ITI a dobré kondici operačního programu) z textu dokumentu a 

nahrání do monitorovacího systému jako samostatné přílohy. Této připomínce bylo rovněž 

vyhověno. 

 

Přehled vypořádání připomínek je uveden v příloze č. 1 (v textu IS ÚChA vyznačeny zeleně). 

 



Důvodová zpráva: 
 

Kontrolní listy jednotlivých ŘO OP jsou přílohou materiálu a stejně tak celková tabulka způsobu 

jejich vypořádání. Přílohou je rovněž IS ÚChA ve dvou verzích – v čistopise a s barevně 

vyznačenými změnami dle jednotlivých OP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1:  Celkový přehled vypořádaných připomínek 

Příloha č. 2:  Kontrolní listy ke kontrole formálních náležitostí a přijatelnosti a k věcnému 

hodnocení IROP, OP Z, OP ŽP a OP VVV 

Příloha č. 3:  Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace, verze 7.3 z 5. 8. 2016 – 

čistopis  

Příloha č. 4:  Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace, verze 7.3 z 5. 8. 2016 – 

změnová verze s barevným rozlišením provedených úprav 

 

Vzhledem k rozsahu a velikosti jsou všechny přílohy dostupné v elektronické podobě na 

internetu. 

 


