ZÁPIS
z 6. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území konaného dne
23. 06. 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------Dne 23. 06. 2017 se uskutečnilo 6. jednání Řídicího výboru 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 14:00 hodin a skončeno bylo ve 14:40 hodin

Přítomni:

Ing. Petr Kulhánek, Ing. arch. Jaromír Musil, Mgr. Pavel Hulec, Ing. Vít Hromádko,
Ing. Zdeněk Balada (DPKV), Ing. Martina Klánová (ÚP KV), Ing. Bohdan Vaněk
(KHK KV), Ing. Tomáš Sýkora

Nepřítomni:

Žaneta Salátová, Ing. Zdeněk Gaudek

Hosté:

Bc. Jiří Vítek, Mgr. Irena Černá

Program jednání:
1. Informace o aktuálním stavu IPRÚKV°
2. Schválení změn integrované strategie IPRÚKV°
3. Různé
Zahájení
Jednání zahájil předseda řídícího výboru Ing. Petr Kulhánek, přivítal všechny přítomné, poděkoval za
možnost uspořádat jednání Řídicího výboru v pátečních odpoledních hodinách. Předseda shrnul program
jednání a předal slovo manažerovi IPRÚKV° Ing. Sýkorovi, který provedl kontrolu počtu členů ŘV a
konstatoval, že ŘV je usnášeníschopný. Členové ŘV jednomyslně vyjádřili souhlas s navrženým programem
jednání.

1. Informace o aktuálním stavu IPRÚKV°
Ing. Sýkora poskytl shrnující informace o vývoji a stavu IPRÚKV°:
●
●
●

leden 2017 - na MMR předložena Zpráva o naplňování integrované strategie
průběžně probíhá spolupráce s ostatními aglomeracemi IPRÚ
průběžně probíhají jednání nositele s MMR-ORP a s Řídicími orgány operačních programů
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●

●

dosud vyhlášeno 14 výzev:
○ 6 kompletně zprocesováno (až do projednání předložených projektových záměrů do ŘV)
○ u dalších 6 ukončen příjem projektových záměrů
○ 2 aktuálně probíhají
dosud Řídicím výborem vydáno Vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií
10 projektovým záměrům
○ z toho podáno 5 plných žádostí o dotaci

Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary bere na vědomí informace o aktuálním stavu
IPRÚKV°.

2. Schválení změn integrované strategie IPRÚKV°
Ing. Tomáš Sýkora vysvětlil důvody, proč nositel IPRÚKV° přistupuje ke změnám integrované strategie.
Hlavním důvodem jsou praktické zkušenosti nasbírané v prvním pololetí při naplňování IPRÚ. Zároveň
vešla v dubnu/květnu v účinnost nová verze Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů. Dalším
důvodem je zpoždění skutečného zahájení realizace IPRÚ oproti plánu (zejména z důvodu dlouhých lhůt při
schvalování integrované strategie centrálními orgány). Členové ŘV dostali v podkladech změnovou verzi
integrované strategie. Na stůl obdrželi přehled jednotlivých navržených změn (viz příloha č. 2). Manažer
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IPRÚKV° představil navrhované úpravy:
●

systémové
○ v popisu opatření úprava pole “Potenciální zapojené subjekty” na pole “Oprávnění žadatelé”
● věcné
○ úprava oprávněných žadatelů
○ úprava názvu opatření B2.1 “Modernizace škol a školských zařízení, včetně jejich vybavení,
otevření škol celoživotnímu učení” na “Modernizace škol a školských zařízení, včetně jejich
vybavení, otevření škol zájmovému, neformálnímu a celoživotnímu učení”
○ úprava názvu opatření C2.1 “Zřizování, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících
sociálních služeb” na “Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících
sociálních služeb”
○ drobné úpravy (vyškrtnutí bezemisních vozů, zobecnění generelu apod.)
○ úprava časového plánu realizace jednotlivých opatření
● finanční
○ přesun veškeré alokace r. 2017 do r. 2018
○ přesun části alokace z C2.2 (sociální bydlení) do C2.1 (sociální infrastruktura) - cca 24 mil.
Kč CZV
● indikátory
○ odstranění nadbytečných indikátorů v OPZ
○ odstranění indikátoru IROP - bezpečnost dopravy (navýšení hodnoty u indikátoru na řízení
dopravy)
○ doplnění indikátoru IROP - počet osob přepravených veřejnou dopravou
○ úprava hodnot milníku u silnic, památek
○ úprava hodnot cílové hodnoty u kapacity škol
○ snížení hodnot cílové hodnoty i milníku u sociálního bydlení
● procesní
○ úpravy popisu rolí jednotlivých pozic
○ odstranění termínů a lhůt a doplnění odkazu na Operační manuál nositele
○ textové sladění postupu
○ úprava změn dle MPIN (monitorování)
○ úprava Statutu a jednacího řádu Řídicího výboru i pracovní skupiny (vč. úpravy procesu
hlasování per rollam v PS)
● formální
○ překlepy, sjednocení zkratek, pojmů
Ing. Sýkora informoval, že v pondělí 12.06.2017 navržené změny byly neformálně projednány na
Ministerstvu pro místní rozvoj se zástupci Odboru regionální politiky a zástupci Řídicího orgánu
Integrovaného regionálního operačního programu.
Ing. Balada se zeptal na závaznost indikátoru počtu přepravených osob. Ing. Sýkora zareagoval, že závaznost
tohoto indikátoru není jednoznačná, ačkoli se toto stanovisko už dlouho snaží získat od řídicího orgánu. Na
posledním jednání s MMR byla také otevřena otázka závaznosti milníků a případného sankcionování při
jejich nenaplnění. Řídicí orgán dosud nemá jednoznačné stanovisko. Důležité bude, jak se podaří jednotlivé
hodnoty naplnit v souhrnu za všechna IPRÚ, příp. za program jako celek, tedy i vč. individuálních projektů.
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Z tohoto důvodu také města IPRÚ postupují jednotně a vytvořila souhrnný přehled pravděpodobnosti plnění
jednotlivých indikátorů a finančních plánů. Informace byla předána náměstkovi ministryně Semorádovi a
bude projednána osobně na společném jednání měst IPRÚ v Liberci 27.06.2017.
Mgr. Hulec se v návaznosti na informaci o přesunu části alokace ze sociálního bydlení na sociální
infrastrukturu zeptal, o jaký typ sociální infrastruktury je v aglomeraci zájem. Mgr. Černá odpověděla, že se
jedná jak o pobytové, tak o terénní služby (např. pořízení vozu pro pracovníky terénní služby). Mgr. Hulec
dodal, že se v souvislosti s úpravou podmínek (veřejná podpora) může změnit i poptávka po sociálním
bydlení. Ing. Sýkora reagoval, že nositel IPRÚKV° opakovaně zjišťuje absorpční kapacitu na sociální
bydlení a poptávka je trvale velmi nízká. Doplnil informaci, že na posledním jednání Monitorovacího výboru
IROP bylo navrženo snížení hodnoty indikátoru počtu sociálních bytů za celou ČR z 5 na 3 tisíce, tato změna
však nebyla schválena (řada subjektů se stavěla za původní hodnotu a Evropská komise apelovala na
zachování této hodnoty). Zároveň se na MV IROP upravily dílčí podmínky (bytový dům může mít nově
místo 8 až 12 sociálních bytů). Podzimní změnou Programového dokumentu IROP (podléhá schválení
Evropskou komisí) bude upravena i forma veřejné podpory pro aktivitu Sociální bydlení.
Ing. Sýkora doplnil, že změny IPRÚKV° bude schvalovat Zastupitelstvo města 27.06.2017, následně bude
zahájeno formální vyjednávání o změnách s MMR a řídicími orgány operačních programů. Očekávají se
technické problémy, protože změna se musí administrovat v monitorovacím systému, ale přes opakované
snahy se nedaří zástupcům nositele získat do systému přístupy.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary schvaluje změny integrované strategie
IPRÚKV° dle přílohy tohoto usnesení a doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit změny integrované
strategie
IPRÚKV°.
3. Různé
Ing. Sýkora informoval o dalším plánovaném postupu:
●
●
●
●
●
●

k 15.07.2017 bude předložena Zpráva o realizaci integrované strategie na MMR-ORP s daty k
30.06.2017 (prostřednictvím MS2014+)
po schválení změn IPRÚKV° v ZM bude zahájen formální proces vyjednávání o změnách IPRÚKV°
(prostřednictvím MS2014+)
10.-11.07.2017 proběhnou pracovní skupiny k 7 vyhlášeným výzvám - přijaty záměry:
○ terminály: 1, telematika: 3, autobusy: 1, SŠ: 4, ZŠ: 3
10.07.2017 proběhne pracovní skupina k výzvě na sociální infrastrukturu (běží do 30.06.)
17.08.2017 proběhne pracovní skupina k výzvě na zaměstnávání (běží do 31.07.)
předpoklad
řádného
jednání
ŘV
k
projektům
přelom
července
a
srpna

Pokud se podaří v pracovních skupinách projektové záměry projednat v prvním kole 10.-11.07., bude se
příští řádné jednání ŘV konat 26. 07. 2017 v odpoledních hodinách.
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Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Přehled změn integrované strategie

Dne: 26.06.2017
Zapsal: Tomáš Sýkora
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