ZÁPIS
z 11. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území konaného dne
30. 01. 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Místo jednání:

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

Doba jednání:

jednání bylo zahájeno v 10:00 hodin a skončeno bylo v 11:03

Přítomni:

Ing. Petr Kulhánek, Ing. Bohdan Vaněk, M.A., Ing. arch. Jaromír Musil, Ing. Zdeněk
Gaudek, Ing. Vít Hromádko, Ing. Tomáš Sýkora, Mgr. Pavel Hulec, Ing. Martina
Klánová, Lubomír Polák

Nepřítomni:

Žaneta Salátová

Hosté:

Jiří Starý, Ing. Ivana Projsová, Martina Riedlová, Bc. Jiří Vítek, Ing. Pavlína Stracheová

Program jednání:
1. Zpráva o plnění integrované strategie IPRÚKV°
2. Vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví za rok 2017
3. Vyhodnocení výzvy č. 19 (terminály), zhodnocení záměrů z výzvy č. 19 a vydání vyjádření
Řídicího výboru projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV°
4. Vyhodnocení výzvy č. 20 (cyklodoprava), zhodnocení záměrů z výzvy č. 20 a vydání vyjádření
Řídicího výboru projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV°
5. Vyhodnocení výzvy č. 21 (památky), zhodnocení záměrů z výzvy č. 21 a vydání vyjádření
Řídicího výboru projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV°
6. Schvalování parametrů výzvy č. 22 (sociální práce)
7. Schvalování parametrů výzvy č. 23 (zaměstnávání)
8. Různé
Zahájení
Jednání zahájil předseda Řídicího výboru IPRÚKV° Ing. Petr Kulhánek, přivítal všechny přítomné, vč. Ing.
Ivany Projsové, zástupkyně Řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu. Ing.
Kulhánek využil přítomnosti Ing. Projsové a informoval o tom, že Řídicí výbor bude projednávat projektové
záměry, jejichž realizace je plánována ještě na rok 2018 s ohledem na plnění finančního plánu, a k tomu, aby
mohly být zrealizované projekty do finančního plánu vykázány, musí do října roku 2018 obdržet Rozhodnutí
o poskytnutí dotace. Proto Ing. Kulhánek požádal Ing. Projsovou o vyvinutí úsilí vedoucí k vydání
Rozhodnutí v případě, že projekty budou vyhodnoceny jako způsobilé k podpoře. Ing. Projsová reagovala, že
proces hodnocení je v kompetenci Centra pro regionální rozvoj, nicméně tuto informaci bere na vědomí a
přenese ji na kolegy.
Ing. Kulhánek předal slovo manažerovi IPRÚKV° Ing. Tomáši Sýkorovi.
Ing. Sýkora informoval, že členové Řídicího výboru obdrželi před jednáním podklady k jednotlivým bodům
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programu. Shrnul program jednání, navrhl doplnění bodů 6 a 7, neboť před dnešním jednáním jsme obdrželi
souhlas Řídicího orgánu Operačního programu Zaměstnanost s navrženými výzvami. Provedl kontrolu počtu
členů ŘV a konstatoval, že ŘV je usnášeníschopný.
Členové ŘV jednomyslně vyjádřili souhlas s upraveným programem jednání. Dále Ing. Sýkora upozornil
členy na možné střety zájmu a formu jejich nahlášení.

1. Zpráva o plnění integrované strategie IPRÚKV°
Ing. Sýkora informoval, že nositel IPRÚ má povinnost předkládat dvakrát ročně Zprávu o plnění integrované
strategie. Zpráva se zpracovává v monitorovacím systému. Za druhé pololetí roku 2017 se zpráva generuje
na základě dat v monitorovacím systému k 31.12.2017 s termínem odevzdání na Ministerstvo pro místní
rozvoj – Odbor regionální politiky k 20.01.2018.
Vzhledem k výše uvedeným termínům je zpráva prezentována Řídicímu výboru IPRÚKV° až následně po
odeslání, poté bude projednána Radou města a Zastupitelstvem města Karlovy Vary. Případné požadavky na
úpravy vzešlé z těchto projednání by byly ve zprávě upraveny a upravená verze by byla znovu předložena
ministerstvu.
Zpráva obsahuje zejména obdobné informace, které byly podány členům Řídicího výboru IPRÚKV° na
předchozím jednání. Zároveň obsahuje informace o horizontálních kritériích, rizicích apod.
Zprávu obdrželi členové Řídicího výboru IPRÚKV° v podkladech před jednáním.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary
a) schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie IPRÚKV° za druhé pololetí roku 2017 dle přílohy
tohoto usnesení a
b) doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit Zprávu o plnění integrované strategie IPRÚKV° za
druhé pololetí roku 2017.
pro: všichni
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
2. Vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví za
rok 2017
Ing. Sýkora informoval o tom, že součástí schvalovacího procesu IPRÚKV° bylo také hodnocení vlivů na
životní prostředí (SEA). Stanovisko Ministerstva životního prostředí ukládá každoročně předkládat
Vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. Monitoring se
provádí prostřednictvím indikátorů uvedených v Operačním manuálu nositele IPRÚKV°, vyhodnocení
projednání Řídicí výbor IPRÚKV° a schvaluje Rada města Karlovy Vary. O výsledcích monitoring bude
také informována veřejnost prostřednictvím webových stránek www.kvprojekty.cz.
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Vyhodnocení SEA obdrželi členové ŘV IPRÚKV° v podkladech před jednáním.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary
a) schvaluje Vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví za
rok 2017 dle přílohy tohoto usnesení a
b) doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit Vyhodnocení sledování a rozboru vlivů koncepce na
životní prostředí a veřejné zdraví za rok 2017.
pro: všichni
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
3. Vyhodnocení výzvy č. 19 (terminály), zhodnocení záměrů z výzvy č. 19 a vydání vyjádření
Řídicího výboru projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV°
Ing. Sýkora informoval členy řídicího výboru o parametrech výzvy č. 19 a průběhu jejího naplňování:
Řídicí výbor na svém jednání 01. 12. 2017 schválil parametry výzvy č. 19 k předkládání projektových
záměrů pro opatření A1.3 „Modernizace dopravních uzlů veřejné hromadné přepravy osob a jejich vhodná
lokalizace“ takto:
•
•
•

datum vyhlášení: 07. 12. 2017
datum ukončení příjmu záměrů: 05. 01. 2018
alokace výzvy - ERDF (maximální výše): 46.750.000 Kč

Do výzvy č. 19 byly přihlášeny tyto projektové záměry:
Požadovaná alokace
(prostředky EU) Kč

Projektový
záměr

Předkladatel

Název

V19/01

Statutární
město
Karlovy Vary

Přestupní uzel Horní nádraží – úprava
přednádražního prostoru

25.500.000 Kč

V19/02

Statutární
město
Karlovy Vary

Přestupní uzel Tržnice
nástupních prostor

14.237.500 Kč

–

úprava

Na prvním jednání pracovní skupiny „Terminály“ dne 12. 01. 2018 byly předložené projektové záměry
představeny a projednány. Pracovní skupina „Terminály“ se shodla na potřebě druhého jednání, které
proběhlo 16. 01. 2018. Předkladatel odstoupil od projektového záměru V19/02, a to z důvodu časového
omezení realizace projektu stanoveného výzvou. Pracovní skupina následně ověřila u projektového záměru
V19/01 plnění kritérií pro posouzení projektového záměru s integrovanou strategií (příloha č. 1 výzvy) a
dospěla k závěru, že je možné projektový záměr předat Řídicímu výboru IPRÚKV° k vydání vyjádření o
souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií.
Mgr. Jakub Mráz detailněji představil předložený záměr a podrobně provedl členy Řídicího výboru
jednotlivými kritérii. Ing. Sýkora upozornil, že v sadě kritérií byl písařskou chybou nesprávně uveden
nejzazší termín realizace projektů uveden odlišně od termínu uvedeného v textu výzvy, který je jediný platný
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(30.06.2019).
Členové řídicího výboru se v předstihu na základě zaslaných podkladů seznámili s kritérii a projektovými
záměry a posoudili jednotlivá kritéria dle přílohy č. 1 výzvy č. 19 pro předkládání projektových záměrů. U
všech kritérií dospěli ke shodě, že projektový záměr V19/01 jednotlivá kritéria plní (viz příloha tohoto
zápisu). Výsledkem jednání je závěr, že projektový záměr nepřevyšuje alokaci a přispívá k naplnění cílů
IPRÚKV° a indikátorů daných výzvou.
Ing. Sýkora doplnil, že vzhledem k tomu, že výstupem pracovní skupiny je pouze jeden soubor projektových
záměrů, neprovádí se posouzení míry přispění souborů projektových záměrů k plnění integrované strategie.
Ing. Kulhánek deklaroval svůj střet zájmů a zdržel se hlasování k tomuto bodu.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary
a) bere na vědomí vyhodnocení výzvy č. 19 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV°
A1.3 „Modernizace dopravních uzlů veřejné hromadné přepravy osob a jejich vhodná lokalizace“,
b) zhodnotil projektový záměr V19/01 – Přestupní uzel Horní nádraží – úprava přednádražního
prostoru předložený do výzvy č. 19 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A1.3
„Modernizace dopravních uzlů veřejné hromadné přepravy osob a jejich vhodná lokalizace“ dle
kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou strategií IPRÚKV° a
rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro statutární
město Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, Karlovy Vary pro projektový záměr s názvem
Přestupní uzel Horní nádraží – úprava přednádražního prostoru s celkovými způsobilými výdaji ve
výši 30.000.000 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 25.500.000 Kč.
pro: všichni kromě Ing. Kulhánka
proti: nikdo
zdržel se: Ing. Kulhánek
4. Vyhodnocení výzvy č. 20 (cyklodoprava), zhodnocení záměrů z výzvy č. 20 a vydání
vyjádření Řídicího výboru projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV°
Ing. Sýkora informoval členy řídicího výboru o parametrech výzvy č. 20 a průběhu jejího naplňování:
Řídicí výbor na svém jednání 01. 12. 2017 schválil parametry výzvy č. 20 k předkládání projektových
záměrů pro opatření A2.1 „Rekonstrukce a výstavba komplexní sítě pro cyklodopravu vč. související
infrastruktury za účelem zvýšení dopravní mobility obyvatel“ takto:
•
•
•

datum vyhlášení: 07. 12. 2017
datum ukončení příjmu záměrů: 05. 01. 2018
alokace výzvy - ERDF (maximální výše): 32.461.593 Kč
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Do výzvy č. 20 byly přihlášeny tyto projektové záměry:
Požadovaná alokace
(prostředky EU) Kč

Projektový
záměr

Předkladatel

Název

V20/01

Statutární
město
Karlovy Vary

Cyklostezka A5 Meandr Ohře-Tuhnická
lávka

5.100.000 Kč

V20/02

Statutární
město
Karlovy Vary

Cyklotrasa
A6
Plynárenská lávka

4.080.000 Kč

Chebský

most-

Na prvním jednání pracovní skupiny „Cyklostezky“ dne 12. 01. 2018 byly předložené projektové záměry
představeny a projednány. Pracovní skupina „Cyklostezky“ se shodla na potřebě druhého jednání, které
proběhlo 16. 01. 2018. Pracovní skupina následně ověřila u projektových záměrů plnění kritérií pro
posouzení projektového záměru s integrovanou strategií (příloha č. 1 výzvy) a dospěla k závěru, že výstupem
je soubor projektových záměrů, který je možné předat Řídicímu výboru IPRÚKV° k vydání vyjádření o
souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií.
Mgr. Jakub Mráz detailněji představil předložené projektové záměry a podrobně provedl členy Řídicího
výboru jednotlivými kritérii.
Členové řídicího výboru se v předstihu na základě zaslaných podkladů seznámili s kritérii a projektovými
záměry a posoudili jednotlivá kritéria dle přílohy č. 1 výzvy č. 20 pro předkládání projektových záměrů. U
všech kritérií dospěli ke shodě, že soubor projektových záměrů i jednotlivé projektové záměry jednotlivá
kritéria plní (viz příloha tohoto zápisu). Výsledkem jednání je závěr, že soubor projektových záměrů
nepřevyšuje alokaci a přispívá k naplnění cílů IPRÚKV° a indikátorů daných výzvou.
Ing. Sýkora doplnil, že vzhledem k tomu, že výstupem pracovní skupiny je pouze jeden soubor projektových
záměrů, neprovádí se posouzení míry přispění souborů projektových záměrů k plnění integrované strategie.
Ing. Kulhánek deklaroval svůj střet zájmů a zdržel se hlasování k tomuto bodu.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary
a) bere na vědomí vyhodnocení výzvy č. 20 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV°
A2.1 „Rekonstrukce a výstavba komplexní sítě pro cyklodopravu vč. související infrastruktury za
účelem zvýšení dopravní mobility obyvatel“,
b) zhodnotil projektový záměr V20/01 – Cyklostezka A5 Meandr Ohře-Tuhnická lávka předložený do
výzvy č. 20 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A2.1„Rekonstrukce a
výstavba komplexní sítě pro cyklodopravu vč. související infrastruktury za účelem zvýšení dopravní
mobility obyvatel“ dle kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou strategií
IPRÚKV° a
rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro statutární
město Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, Karlovy Vary pro projektový záměr s názvem
Cyklostezka A5 Meandr Ohře-Tuhnická lávka s celkovými způsobilými výdaji ve výši 6.000.000 Kč,
z toho požadovaná dotace EU ve výši 5.100.000 Kč.
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c) zhodnotil projektový záměr V20/02 – Cyklostezka A6 Chebský most-Plynárenská lávka předložený
do výzvy č. 20 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A2.1„Rekonstrukce a
výstavba komplexní sítě pro cyklodopravu vč. související infrastruktury za účelem zvýšení dopravní
mobility obyvatel“ dle kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou strategií
IPRÚKV° a
rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro statutární
město Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, Karlovy Vary pro projektový záměr s názvem
Cyklostezka A6 Chebský most-Plynárenská lávka s celkovými způsobilými výdaji ve výši
4.800.000 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 4.080.000 Kč.

pro: všichni kromě Ing. Kulhánka
proti: nikdo
zdržel se: Ing. Kulhánek
5. Vyhodnocení výzvy č. 21 (památky), zhodnocení záměrů z výzvy č. 21 a vydání vyjádření
Řídicího výboru projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV°
Ing. Sýkora informoval členy řídicího výboru o parametrech výzvy č. 21 a průběhu jejího naplňování:
Řídicí výbor na svém jednání 01. 12. 2017 schválil parametry výzvy č. 21 k předkládání projektových
záměrů pro opatření B1.1 „Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů“ takto:
•
•
•

datum vyhlášení: 07. 12. 2017
datum ukončení příjmu záměrů: 05. 01. 2018
alokace výzvy - ERDF (maximální výše): 29.750.000 Kč

Do výzvy č. 21 byl přihlášen tento projektový záměr:
Požadovaná alokace
(prostředky EU) Kč

Projektový
záměr

Předkladatel

Název

V21/01

Statutární
město
Karlovy Vary

Karlovarské městské divadlo – stavební
úprava střechy, obnova fasády

25.213.563 Kč

Na jednání pracovní skupiny „Památky“ dne 12. 01. 2018 byl předložený projektový záměr představen a
projednán. Pracovní skupina následně ověřila u projektového záměru V21/01 plnění kritérií pro posouzení
projektového záměru s integrovanou strategií (příloha č. 1 výzvy) a dospěla k závěru, že je možné
projektový záměr předat Řídicímu výboru IPRÚKV° k vydání vyjádření o souladu/nesouladu projektového
záměru s integrovanou strategií.
Ing. Sýkora interpretoval informace tematické koordinátorky Martiny Riedlové: jedná se o projektový záměr,
který již byl předložen do dřívější výzvy nositele a byl projednání Řídicím výborem IPRÚKV° a bylo mu
vydáno vyjádření o souladu s integrovanou strategií IPRÚKV°. Nicméně oproti projektovému záměru došlo
k výraznějšímu posunu, který byl způsoben průtahy ve výběrovém řízení, které měnilo parametry
odsouhlaseného projektového záměru. Z tohoto důvodu se předkladatel projektového záměru rozhodl od
tohoto záměru a podat jej znovu se zcela novými parametry do výzvy č. 21.
Členové řídicího výboru se v předstihu na základě zaslaných podkladů seznámili s kritérii a projektovými
záměry a posoudili jednotlivá kritéria dle přílohy č. 1 výzvy č. 21 pro předkládání projektových záměrů. U
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všech kritérií dospěli ke shodě, že projektový záměr V21/01 jednotlivá kritéria plní (viz příloha tohoto
zápisu). Výsledkem jednání je závěr, že projektový záměr nepřevyšuje alokaci a přispívá k naplnění cílů
IPRÚKV° a indikátorů daných výzvou.
Ing. Sýkora doplnil, že vzhledem k tomu, že výstupem pracovní skupiny je pouze jeden soubor projektových
záměrů, neprovádí se posouzení míry přispění souborů projektových záměrů k plnění integrované strategie.
Ing. Kulhánek deklaroval svůj střet zájmů a zdržel se hlasování k tomuto bodu.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary
a) bere na vědomí vyhodnocení výzvy č. 21 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV°
B1.1 „Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů“,
b) zhodnotil projektový záměr V21/01 – Karlovarské městské divadlo – stavební úprava střechy,
obnova fasády předložený do výzvy č. 21 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV°
B1.1 „Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů“ dle kritérií pro posouzení
souladu projektového záměru s integrovanou strategií IPRÚKV° a
rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro statutární
město Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, Karlovy Vary pro projektový záměr s názvem
Karlovarské městské divadlo – stavební úprava střechy, obnova fasády s celkovými způsobilými
výdaji ve výši 29.663.016 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 25.213.563 Kč.
pro: všichni kromě Ing. Kulhánka
proti: nikdo
zdržel se: Ing. Kulhánek
6. Schvalování parametrů výzvy č. 22
Jiří Starý představil okolnosti a parametry výzvy č. 22:
Výzva č. 22 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° C1.1 „Rozvoj komplexního systému
restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence“ je připravena ve vazbě
na příslušnou výzvu Řídícího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (dále jen ŘO OPZ) a je v souladu
s cíli IPRÚKV°. Výzva včetně všech příloh byla ŘO OPZ konzultována. U výzvy nedošlo oproti výzvě ŘO
OPZ k výrazným změnám. Alokace výzvy a vyžadované plnění indikátorů je v souladu s možnostmi
absorpční kapacity aglomerace IPRÚKV°.
Jedná se již o druhou výzvu pro opatření C1.1. Důvodem vyhlášení výzvy je snaha o naplnění finančního
plánu na základě mapování absorpční kapacity potenciálních žadatelů a také skutečnost, že všechny žádosti o
dotaci v této oblasti musí být podány do konce roku 2018.
Předpokládané lhůty/termíny:
Datum a čas vyhlášení výzvy nositele IPRÚKV°: 08.02.2018
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny: 29.03.2018
Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru IPRÚKV°: 09.04.2018
ESF alokace: 17.336.992 Kč
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indikátory:
●
●
●

celkový počet účastníků
počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)
využívání podpořených služeb

Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary
a) schvaluje výzvu č. 22 (včetně jejích příloh) k předkládání projektových záměrů pro opatření
IPRÚKV° C1.1 „Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální
exkluze a realizace sociální prevence“ dle přílohy tohoto usnesení a
b) doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit Výzvu č. 22.
pro: všichni
proti: nikdo
zdržel se: nikdo

7. Schvalování parametrů výzvy č. 23
Jiří Starý představil okolnosti a parametry výzvy č. 23
Výzva č. 23 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B2.2 „Zřízení a podpora vzniku
nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí“ je připravena ve vazbě na
příslušnou výzvu Řídícího orgánu Operačního programu Zaměstnanost (dále jen ŘO OPZ) a je v souladu
s cíli IPRÚKV°. Výzva včetně všech příloh byla ŘO OPZ konzultována. U výzvy nedošlo oproti výzvě ŘO
OPZ k výrazným změnám. Alokace výzvy a vyžadované plnění indikátorů je v souladu s možnostmi
absorpční kapacity aglomerace IPRÚKV°.
Jedná se již o čtvrtou výzvu pro opatření B2.2. Důvodem vyhlášení výzvy je snaha o naplnění finančního
plánu (i přes relativně nízký zájem potenciálních předkladatelů) a také skutečnost, že všechny žádosti o
dotaci v této oblasti musí být podány do konce roku 2018.
Předpokládané lhůty/termíny:
Datum a čas vyhlášení výzvy nositele IPRÚKV°: 08.02.2018
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny: 29.03.2018
Datum a čas jednání 60.991.841 Kč
indikátory:
● celkový počet účastníků
● účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary
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a) schvaluje výzvu č. 23 (včetně jejích příloh) k předkládání projektových záměrů pro opatření
IPRÚKV° B2.2 „Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke
zvýšení atraktivity prostředí“ dle přílohy tohoto usnesení a
b) doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit Výzvu č. 23.
pro: všichni
proti: nikdo
zdržel se: nikdo

8. Různé
A) Informace o administraci změn IPRÚKV°
Ing. Sýkora informoval o průběhu administrace změn IPRÚKV°, kterou navrhl Řídicí výbor IPRÚKV° v létě
roku 2017. Po akceptaci navržených změn ze strany MMR – Odboru regionální politiky byly návrhy změn
postoupeny řídicím orgánům operačních programů. Z neoficiálních informací ŘO OPD a ŘO OPZ navržené
změny akceptují, ale ŘO IROP vyzval nositele IPRÚKV° k úpravám některých odůvodnění a zároveň
informoval, že dvě změny neschválí – jedná se o návrh realokovat část prostředků ze sociálního bydlení na
sociální infrastrukturu a dále o návrh snížit milníky indikátorů. K tomuto se konalo dne 10.01.2018 jednání
s ŘO IROP. To je také jedním z důvodů dnešní přítomnosti Ing. Projsové v Karlových Varech. Ing. Projsová
informovala, že toto neschválení není definitivní, nicméně v současné době nemůže být předmětem změny,
bude se řešit v létě 2018 po komplexním posouzení úrovně plnění celého operačního programu.
Ing. Sýkora informoval, že nositel IPRÚKV° bude usilovat o schválení změny (v mezích akceptovaných
řídicími orgány) tak, aby mohla být upravená verze integrované strategie předložena ke schválení
Zastupitelstvu města Karlovy Vary na jednání 27.03.2018.
B) Informace o navýšení alokace z OP Doprava (SC 1.4)
Ing. Kulhánek informoval o tom, že proběhlo jednání se zástupci ŘO OPD. Požadavky OPD na vyhodnocení
ekonomiky dopravních staveb jsou natolik vysoké, že může být pravděpodobné, že projektové záměry města
nebudou tuto podmínku naplňovat. Přesto město nechá propočítat ekonomické požadavky těchto staveb a
následně bude posouzeno, zda bude mít projekt šanci na realizaci.
C) Informace o vývoji v oblasti školství
Nositel IPRÚKV° byl informován o změnách v oblasti středního školství v kraji spočívající ve sloučení
některých krajských škol. Na základě této informace inicioval nositel IPRÚKV° komunikaci s krajem.
Zástupci krajského odboru školství (Ing. Jambor) e-mailem informoval, že projektový záměr SPŠ Loket,
který již obdržel vyjádření o souladu s IPRÚKV°, nebude realizován. Jakmile bude tato informace oficiální,
bude usnesení předáno nositeli IPRÚKV°. Obdobné obavy panují i u dalších projektů, kde však ještě nepadlo
definitivní rozhodnutí. Ing. Sýkora informoval, že k tomuto proběhla 29.01.2018 schůzka za účasti Ing.
Jambora, Ing. Saligerové (KAP) a Ing. Hendrichové (MAP) tak, aby byl upraven harmonogram výzev dle
aktuálních potřeb a s ohledem na finanční plán a indikátory v IPRÚKV°. Jakmile bude nositel IPRÚKV°
informován oficiální cestou o odstoupení od projektových záměrů, které již byly projednány Řídicím
výborem IPRÚKV°, bude uvolněna příslušná alokace, která bude uplatněna v následujících výzvách.
D) Informace o dotazníku MPSV
S ohledem na nutnost podnítit absorpční kapacitu v aktivitách OPZ plánuje MPSV realizovat v územích
dotčených integrovanými nástroji semináře zaměřené na aktivity plánované k realizaci s podporou OPZ.
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Z tohoto důvodu byli nositelé integrovaných strategií požádáni o zjištění zájmu potenciálních poskytovatelů
sociálních služeb. Nositel IPRÚKV° vytvořil jednoduchý dotazník, který díky spolupráci s Odborem
sociálních věcí distribuoval poskytovatelům sociálních služeb. Ze všech oslovených byla návratnost velmi
nízká. Přesto tematický koordinátor pro sociální oblast dotazníky vyhodnotí a na základě nich bude
informovat ŘO OPZ.
E) Informace o připravovaných výzvách
S ohledem na výše uvedené Ing. Sýkora informoval, že v nejbližší době budou připraveny dvě výzvy, které
budou standardně projednány s ŘO IROP a v co nejkratším termínu budou vyhlášeny. Z tohoto důvodu
budou tyto výzvy předloženy Řídicímu výboru IPRÚKV° ke schválení formou per rollam. Jedná se o výzvu
na základní školy (za účelem alespoň částečné kompenzace výpadku projektů středních škol ve finančním
plánu roku 2018) a o výzvu na sociální bydlení (za účelem podpoření absorpční kapacity z důvodu
plánované změny parametrů výzvy Řídicího orgánu IROP, kdy v případě, že bude použita podpora de
minimis se současné podmínky jeví pro potenciální žadatele jako výhodnější než podmínky nové).
F) Informace o změně indikátoru v projektovém záměru
Mgr. Mráz informoval, že v projektovém záměru zaměřeném na telematiku, který již byl na předchozím
jednání ŘV IPRÚKV° projednání, je chybně uveden jiný indikátor a při podání žádosti o dotaci bude možné
navázat na tento projekt jiný, správný indikátor. Hodnota indikátoru se nemění, jen jeho název a kód. Jelikož
se jedná o aktuální informaci od zpracovatele studie proveditelnosti k žádosti o dotaci, bude Řídicí výbor
IPRÚKV° o této změně informován podrobněji formou per rollam a požádán o schválení změny indikátoru.
Závěr
Ing. Kulhánek poděkoval za účast
.
Přílohy:
1.
2.
3.
4.

Prezentace
Výzva č. 22, vč. příloh
Výzva č. 23, vč. příloh
Prezenční listina
Pozn.: Přílohy, na které se odkazují příslušná usnesení, byla poskytnuta členům Řídicího výboru jako
podklady pro jednání. Vzhledem k tomu, že byly přijaty v předloženém znění, nejsou přikládány k tomuto
zápisu.

Dne: 30.01.2018
Zapsal: Tomáš Sýkora
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