ZÁPIS
z 1. jednání Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje území konaného dne
4. 3. 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------Dne 4. 3. 2016 se uskutečnilo 1. jednání Řídícího výboru a Integrovaného plánu rozvoje území
Karlovy Vary.
Místo jednání:

zasedací místnost 5. patro Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20
Karlovy Vary

Doba jednání:

jednání bylo zahájeno ve 12.00 hodin a skončeno bylo ve 12.50 hodin

Přítomni:

Ing. Petr Kulhánek, Ing. arch. Jaromír Musil, Mgr. Michal Kandler, Ing. Zdeněk
Gaudek, Ing. Bohdan Vaněk, M.A, Mgr. Irena Černá

Omluveni:

Ing. Kamil Řezníček, zástupce Asociace nevládních neziskových aktivit KK, zástupce
obcí z aglomerace, zástupce Dopravního podniku Karlovy Vary a.s.

Neomluveni:
Hosté:

Dra. Ing. Eva Štěrbová, Ing. Tomáš Sýkora, Bc. Jiří Vítek, Ing. Ivana Síbrtová

Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Přijetí statutu a jednacího řádu Řídícího výboru IPRÚKV°
Doporučení k volbě předsedy Řídícího výboru IPRÚKV°
Určení manažera IPRÚKV°
Aktuální informace o stavu příprav
Plán dalšího postupu
Různé

1) Zahájení
Jednání zahájil Ing. Petr Kulhánek a přivítal všechny přítomné.
Ing. Tomáš Sýkora - před přijetím Statutu a jednacího řádu ŘV IPRÚKV° proběhla kontrola členství:
primátor města KV
Ing. Petr Kulhánek
Karlovarský kraj
Ing. arch. Jaromír Musil
zástupce obcí z aglomerace Hájek
Ing. Vít Hromádko
zástupce měst z aglomerace Chodov
Ing. Zdeněk Gaudek
Asociace nevládních neziskových aktivit KK
Žaneta Salátová
Krajská hospodářská komora KK
Ing. Jan Novotný (zástup - Ing. Bohdan Vaněk,
M.A)
Dopravní podnik KV
Ing. Lukáš Siřínek
Agentura pro sociální začleňování
Mgr. Michal Kandler
Úřad práce – krajská pobočka KV
Ing. Kamil Řezníček
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Koordinátor rozvoje dopravy (bez hlasovacího práva)
Koordnátor sociálního rozvoje (bez hlasovacího práva)
manažer IPRÚ (bez hlasovacího práva)

bude vybrán na základě výběrového řízení
Mgr. Irena Černá
bude určen

Ustavení a složení ŘV IPRÚKV°:






ŘV ustaven za účelem vzájemné spolupráce a spolupůsobení při zajištění řádné realizace IPRÚKV°
složení navrženo Výborem pro přípravu integrované strategie IPRÚKV° dle požadavků MPIN,
schváleno Zastupitelstvem města Karlovy Vary
každý člen (jmenovitě) má určeného náhradníka
alespoň jeden člen je zároveň členem RSK
v čele stojí předseda jmenovaný nositelem IPRÚKV° (tj. městem), mohou být určeni i
místopředsedové

2) Přijetí statutu a jednacího řádu Řídícího výboru IPRÚKV°
Předmět činnosti ŘV IPRÚKV°:
 vydává doporučení týkající se schvalování, změn a realizace integrované strategie orgánům nositele
 projednává zprávu o plnění integrované strategie
 schvaluje parametry výzvy k předkládání projektových záměrů a zapojení do pracovních skupin a
doporučuje schválení výzvy Radě města
 vydává doporučující/nedoporučující vyjádření o souboru projektů projednaných v pracovních
skupinách vzhledem k jejich souladu s integrovanou strategií a parametrům výzvy
 plní dle potřeby další úkoly související s realizací integrované strategie
Svolávání a jednání ŘV IPRÚKV°:









jednání dle potřeby, minimálně 2x ročně, svolává manažer
pozvánka elektronicky 10 PD předem, nejpozději 3 PD předem mohou členové poslat návrhy úprav
programu
do 7 dnů od obdržení e-mailové pozvánky potvrdit její přijetí a informovat o účasti, příp. uvedení
náhradníka
usnášeníschopnost: alespoň polovina členů s hlasovacím právem
rozhodnutí konsensem, není-li nalezen, souhlasem prosté většiny přítomných členů s hlasovacím
právem
možnost hlasovat per rollam (min. 5denní lhůta), souhlas nadpoloviční většiny všech členů s
hlasovacím právem (osobně)
povinnost zdržet se hlasování v případě osobních zájmů či zájmů organizace, již člen zastupuje
námitky vůči zápisu elektronicky manažerovi do 5 dnů od doručení

Usnesení: Členové Řídicího výboru IPRÚKV° jednomyslně vzali na vědomí Statut a jednací řád Řídicího
výboru IPRÚKV°.
3) Doporučení k volbě předsedy Řídícího výboru IPRÚKV°



dle čl. 2.6 Statutu a jednacího řádu ŘV: „V čele Řídícího výboru stojí předseda jmenovaný nositelem
integrované strategie. Dle potřeby lze jmenovat též jednoho či více místopředsedů.“
nositel integrované strategie = Statutární město Karlovy Vary
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Usnesení: Řídicí výbor IPRÚKV° navrhl Radě města/Zastupitelstvu města Karlovy Vary jmenovat
předsedou nositele integrované strategie Ing. Petra Kulhánka.
4) Určení manažera IPRÚKV°









je odpovědný nositeli integrované strategie za každodenní řízení a koordinaci realizace strategie
je odpovědný za komunikaci s žadateli/příjemci, ŘO programů ESI fondů a s veřejností a spolupráci
s ŘV
vykonává činnosti spojené s administrací integrované strategie a projektů vybraných k realizaci
prostřednictvím MS2014+
monitoruje průběh relalizace projektů
v pravidelných intervalech předává informace z monitorování Řídicímu výboru
předkládá projekty navržené potenciálními žadateli k zařazení do IPRÚ k posouzení Řídicímu
výboru
k dispozici má asistenta manažera a tematické koordinátory
dle Integrované strategie: manažer = externí spolupracovník OSD MMKV na základě smlouvy o
poskytování služeb

Usnesení: Řídicí výbor IPRÚKV° navrhl Radě města/Zastupitelstvu města Karlovy Vary jmenovat
manažerem IPRÚ Ing. Tomáše Sýkoru.
5) Aktuální informace o stavu příprav





výzva na předkládání žádostí o podporu strategií Integrovaných plánů rozvoje území vyhlášena
26.11.2015, možnost vkládání do ISKP14+ od 01.01.2016 do 28.02.2016
IPRÚKV° schváleno v Zastupitelstvu města dne 22.12.2015 usnesením č. ZM/451/12/15, vč.
stanoviska SEA a ustavení ŘV
žádost vložena do ISKP14+, zfinalizována, digitálně podepsána a odeslána k hodnocení dne
05.02.2016
průběh hodnocení:
o kontrola formálních náležitostí a přijatelnosti: MMR – ORP s využitím externích – 40 PD, v
případě nedostatků vyzvánění k doplnění ve lhůtě 10 PD (max. 3x)
o věcné hodnocení: jednotlivé ŘO OP v hodnoticích komisích – 30 PD, v případě „Ano s
výhradou“ jednání velké komise a následné požadavky na úpravy ve lhůtě 20 PD

6) Plán dalšího postupu








zapracování připomínek vzešlých z procesu hodnocení
vzhledem k nastaveným termínům budou zapracovány požadavky a až po zapracování všech
připomínek bude upravený dokument integrované strategie znovu předložen Zastupitelstvu města ke
schválení – před podpisem tzv. akceptačních dopisů Řídicích orgánů operačních programů
zahájení intenzivní činnosti tematických koordinátorů – zajištění absorpční kapacity
(nad rámec aktuální složení ŘV bude doplněn ještě tematický koordinátor pro Specifický cíl B1
Revitalizovat a chránit historicko-kulturní ráz prostředí)
dopracování interního operačního manuálu
zpracování plánu výzev

Plán výzev
 bude navazovat na výzvy řídicích orgánů operačních programů
 bude vycházet z harmonogramu IPRÚ – „n-2“!!!
o n = rok předložení žádosti o platbu u ukončeného projektu (ukončené etapy projektu) –
nejpozději k 31.10. daného roku
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o n-1 = rok realizace projektu tak, aby byl ukončen do 31.08. roku „n“
o n-2 = rok vyhlášení výzvy k předkládání projektových záměrů
předpokládaný proces cca 10 měs. před zahájením realizace:
o vyhlášení výzvy k předkládání projektových záměrů (min. 10 PD)
o konání pracovních skupin (optimálně 1 měsíc, ale může být i více)
o posouzení souborů projektových záměrů v ŘV (do 14 PD po předání výstupů z pracovní
skupiny)
o zpracování žádosti o dotaci v souladu s projektovým záměrem
o hodnocení žádosti u ŘO OP (vydání Rozhodnutí do 7 měsíců od podání žádosti)

A: Udržitelná doprava
Tematický koordinátor: probíhá výběrové řízení

B: Ekonomický potenciál založený na atraktivitě prostředí
Tematičtí koordinátoři:
památky: Mgr. Jana Těžká
školství, pracovní místa: probíhá výběr tematického koordinátora
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C: Sociální stabilita
Tematický koordinátor: Mgr. Irena Černá

Usnesení: Řídicí výbor IPRÚKV° vzal na vědomí informace o aktuálním stavu a plánu dalšího postupu
IPRÚKV°.
7) Různé
Úkoly:
1) Poslat jmenovité určení členů Řídícího výboru, kteří dosud nedodali
Zajistí: členové, kteří nedodali, T: 18.03.2016
2) Vyhotovit zápis z jednání
Zajistí: I. Síbrtová, T: 07.03.2016
3) Rozeslat zápis z jednání
Zajistí: I. Síbrtová, T: 10.03.2016
4) Poslat námitky k zápisu
Zajistí: I. Síbrtová, T: 15.03.2016
5) Vybrat tematického koordinátora dopravy a tematického koordinátora školství
Zajistí: vedení města, T: ASAP
6) Doplnit tematického koordinátora památek do dokumentu IPRÚ a v ZM
Zajistí: manažer IPRÚ, ZM, T: po zapracování připomínek hodnotitelů
7) Jmenovat předsedu ŘV a manažera
Zajistí: RM (ZM?), T: ASAP
8) Dopracovat interní operační manuál
Zajistí: OSD + manažer + asistent, T: duben 2016
9) Připravit konkrétní plán výzev
Zajistí: OSD + manažer + asistent + tematičtí koordinátoři, T: 30.04.2016
Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Statut a jednací řád ŘV
3. Prezentace

Dne: 7. 3. 2016
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Zapsala: Ing. Ivana Síbrtová
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