ZÁPIS
ze 17. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území konaného
dne 17. 01. 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------Místo jednání:

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

Doba jednání:

jednání bylo zahájeno v 9:00 hodin a skončeno bylo v 10:20

Přítomni:

Ing. arch. Jaromír Musil, Ing. Zdeněk Gaudek, Ing. Jan Novotný, Mgr. Alice
Kalousková, Ing. Vít Hromádko, Žaneta Salátová, Mgr. Pavel Hulec, Ing. Tomáš
Sýkora

Nepřítomni:

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA, Ing. Lukáš Siřínek

Hosté:

Bc. Jiří Vítek, Mgr. Irena Černá, Ing. Ivana Síbrtová

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
(SEA)
3) Vyhodnocení výzvy č. 32 (silnice)
4) Vyhodnocení výzvy č. 34 (sociální bydlení)
5) Vyhodnocení výzvy č. 35, zhodnocení záměrů z výzvy č. 35 a vydání vyjádření Řídicího výboru
projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV° (sociální práce)
6) Vyhodnocení výzvy č. 36, zhodnocení záměrů z výzvy č. 36 a vydání vyjádření Řídicího výboru
projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV° (zaměstnávání)
7) Různé
Zahájení
Jednání zahájil manažer IPRÚKV° Ing. Tomáš Sýkora, který přivítal všechny přítomné a konstatoval, že
výbor je usnášeníschopný.
Ing. Sýkora představil návrh programu a vyzval přítomné k návrhům na jeho úpravu. Vzhledem k tomu, že
žádný člen nenavrhl úpravu programu, vyzval Ing. Sýkora členy ŘV k odsouhlasení programu. Program byl
schválen jednomyslně.

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 2018 se zpráva generuje
na základě dat v monitorovacím systému k 31.12.2018 s termínem odevzdání na Ministerstvo pro místní
rozvoj – Odbor regionální politiky k 20.01.2019. Ing. Sýkora upozornil na nesrovnalosti ve zprávě v číslech,
které byly způsobeny systémem ISKP2014+ a která nelze editovat. O této skutečnosti nositele IPRÚ již
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v předstihu informovalo MMR – Odbor regionální politiky.
Zprávu obdrželi členové Řídicího výboru IPRÚKV° na stůl během jednání. Ing. Sýkora ji podrobněji na
místě představil, s členy ŘV prošel jednotlivá pole.
Usnesení
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary
a) schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie IPRÚKV° za druhé pololetí roku 2018 dle přílohy tohoto
usnesení a
b) doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit Zprávu o plnění integrované strategie IPRÚKV° za druhé
pololetí roku 2018.
pro: 7
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
2)

Vyhodnocení vlivů na ŽP (SEA)

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. Ing. Sýkora podrobněji představil
způsob sestavení této zprávy, která je založena na datech poskytnutých předkladateli projektových záměrů. O
výsledcích monitoringu bude také informována veřejnost prostřednictvím webových stránek
www.kvprojekty.cz.
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
2018 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 2018.
pro: 7
proti: nikdo
zdržel se: nikdo

3)

Vyhodnocení výzvy č. 32 (silnice)

Ing. Sýkora informoval o výzvě č. 32 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A3.1
„Rekonstrukce a modernizace silnic III. tříd“. Do této výzvy nebyl přihlášen žádný projektový záměr a
z toho důvodu se nekonala se pracovní skupina, původně plánovaná na 19.12.2018.
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Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary bere na vědomí vyhodnocení výzvy č. 32 k
předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A3.1 „Rekonstrukce a modernizace silnic III. tříd“
pro: 7
proti: nikdo
zdržel se: nikdo

4)

Vyhodnocení výzvy č. 34 (sociální bydlení)

Ing. Sýkora informoval o výzvě č. 34 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° opatření
C2.2 „Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel“. Do této výzvy nebyl přihlášen
žádný projektový záměr a z toho důvodu se nekonala se pracovní skupina, původně plánovaná na
19.12.2018.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary bere na vědomí vyhodnocení výzvy č. 34 k
předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° C2.2 „Vytváření nabídky sociálního bydlení pro
ohrožené skupiny obyvatel “.
pro: 7
proti: nikdo
zdržel se: nikdo

5)
Vyhodnocení výzvy č. 35, zhodnocení záměrů z výzvy č. 35 a vydání vyjádření Řídicího výboru
projektovému záměru o souladu s IPRÚKV° (sociální práce)
Ing. Sýkora pro připomenutí představil základní parametry výzvy č. 35 tak, jak byla schválena v ŘV a
následně Radou města Karlovy Vary a předal slovo Mgr. Ireně Černé, tematické koordinátorce pro sociální
oblast. Ta představila členům ŘV předložený projektový záměr a provedla členy ŘV jednotlivými
hodnotícími kritérii ve vztahu k předloženému projektovému záměru. Členové ŘV projektový záměr podle
těchto kritérií posoudili.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary
a) bere na vědomí vyhodnocení výzvy č. 35 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° C1.1
„Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální
prevence“
b) zhodnotil projektový záměr V35/01 – Komplexní podpora při sociálním bydlení předložený do výzvy č. 35
k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° C1.1 „Rozvoj komplexního systému restartu
rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace sociální prevence“ dle kritérií pro posouzení
souladu projektového záměru s integrovanou strategií IPRÚKV° a
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rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro KSK Centrum, o. p.
s., se sídlem Jáchymovská 59/98, Karlovy Vary pro projektový záměr s názvem Komplexní podpora při
sociálním bydlení s celkovými způsobilými výdaji ve výši 10.313.750 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve
výši 8.766.687 Kč.
pro: všichni - 7
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
6)
Vyhodnocení výzvy č. 36, zhodnocení záměrů z výzvy č. 36 a vydání vyjádření Řídicího výboru
projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV° (zaměstnávání)
Mgr. Irena Černá pro připomenutí představila základní parametry výzvy č. 36 tak, jak byla schválena v ŘV a
následně Radou města Karlovy Vary. Ta představila členům ŘV předložené projektové záměry a provedla
členy ŘV jednotlivými hodnotícími kritérii ve vztahu k předloženým projektovým záměrům. Členové ŘV
projektové záměry podle těchto kritérií posoudili.
Ing. Sýkora doplnil, že oproti očekávání se výrazně zvýšil zájem žadatelů v této oblasti, dokonce byly
předloženy projektové záměry ve vyšším požadovaném finančním objemu, než byla alokace výzvy. Ing.
Sýkora ocenil funkčnost pracovní skupiny jako nástroje pro koordinaci projektových záměrů tak, aby soubor
projektových záměrů odpovídal parametrům výzvy. Zároveň poděkoval Mgr. Černé za kvalitní vedení
pracovní skupiny, v jejímž důsledky došlo k vytvoření takového souboru. Mgr. Černá doplnila, že vytvořený
soubor je sestavený z takových projektových záměrů, které cílí na různé cílové skupiny, a je tak zajištěno
vhodné portfolio budoucích klientů.
Ing. Kalousková vznesla pochybnosti o zajištění cílové skupiny v takovém rozsahu, který někteří
předkladatelé deklarují, zejména u skupiny osob 50+ a deklarovala, že Úřad práce se nebude do těchto
projektů v budoucí realizaci nijak aktivně zapojovat, neboť i Úřad práce sám má vlastní aktivity na práci
s touto cílovou skupinou. Mgr. Černá doplnila informaci, že právě záležitost dosažitelnosti cílové skupiny
byla na pracovní skupině diskutována a předkladatelé na základě svých dosavadních zkušeností deklarovali,
že klienty do svých projektů jsou schopni zajistit.
Usnesení
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary
a) bere na vědomí vyhodnocení výzvy č. 36 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B2.2
„Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity
prostředí“
b) zhodnotil projektový záměr V36/01 – Na cestě k úspěchu 2 předložený do výzvy č. 36 k předkládání
projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B2.2 „Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v
oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí“ dle kritérií pro posouzení souladu projektového
záměru s integrovanou strategií IPRÚKV° a
rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro Mateřské centrum
Karlovy Vary, z. s., se sídlem Kollárova 551/17, Drahovice, Karlovy Vary pro projektový záměr s názvem Na
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cestě k úspěchu 2 s celkovými způsobilými výdaji ve výši 15.457.888 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve
výši 13.139.205 Kč.
c) zhodnotil projektový záměr V36/02 – Krok správným směrem II předložený do výzvy č. 36 k předkládání
projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B2.2 „Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v
oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí“ dle kritérií pro posouzení souladu projektového
záměru s integrovanou strategií IPRÚKV° a
rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro bfz o.p.s., se sídlem
Provaznická 425/16, Cheb pro projektový záměr s názvem Krok správným směrem II s celkovými
způsobilými výdaji ve výši 5 518 800 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 4 690 980 Kč.
d) zhodnotil projektový záměr V36/03 – „CESTA“ výzvy č. 36 k předkládání projektových záměrů pro
opatření IPRÚKV° B2.2 „Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke
zvýšení atraktivity prostředí“ a
rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro OMNI TEMPORE,
o. p. s., se sídlem Báňská 287, Most, pro projektový záměr s názvem CESTA s celkovými způsobilými výdaji
ve výši 20.739.685 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 17.628732 Kč.
e) zhodnotil projektový záměr V36/05 – „Získej praxi v aglomeraci KV“ výzvy č. 36 k předkládání
projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B2.2 „Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v
oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí“ a
rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro 4BL, z. s., se sídlem
Bělehradská 568/92, Vinohrady, Praha 2, pro projektový záměr s názvem Získej praxi v aglomeraci KV s
celkovými způsobilými výdaji ve výši 8.460.000 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 7.191.000 Kč.
pro: 6
proti: nikdo
zdržel se: Žaneta Salátová

7)

Různé

a)
Plán výzev
Ing. Sýkora v bodu „Různé“ informoval členy řídicího výboru o plánu výzev na rok 2019. Zmínil, že min. u
3 oblastí je již alokace prostřednictvím vydaných vyjádření o souladu s IPRÚ prakticky vyčerpána
(telematika, zaměstnávání, sociální práce), a proto příslušné výzvy již vyhlašovány nebudou (zbývající
zůstatková alokace má být dle pokynů ŘO OP držena jako rezerva na krytí případných kurzových rozdílů).
Všechny zbývající výzvy se plánují připravit na jaro 2019. Výjimku představuje vertikální doprava, která by
na základě předchozího usnesení měla být z IPRÚKV° odstraněna.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary schvaluje aktualizaci plánu výzev dle přílohy
tohoto usnesení.
pro: 7
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proti: nikdo
zdržel se: nikdo
V 10:00 se Mgr. Hulec omluvil a odešel z jednání.
b)

Prezentace IROP

Ing. Sýkora dále v bodu „Různé“ informoval o prezentaci IROP, která poukazuje na to, jaká je bilance
integrovaných strategií v čerpání finančních prostředků a jak si stojí IPRÚKV° mezi ostatními IPRÚ.
Zároveň Ing. Sýkora informoval o skutečnosti, že MMR apeluje na nositele, aby začali připravovat nové ISg
na programové období 20121-2027 tak, aby jeho základní rysy byly prezentovatelné do léta letošního roku
za účelem adekvátního nastavení nového IROP 2.
Nositelé ISg byli informováni o chystané kontrole NKÚ, která proběhne u všech ISg, kde jsou realizovány
projekty ve specifickém cíli 1.2 IROP.
MMR připravuje národní dotační program Výstavba, z nějž bude možné realizovat projekty na sociální
bydlení, což je další ohrožení absorpční kapacity v této oblasti IPRÚ.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary bere na vědomí informace od Řídicího orgánu
IROP.
pro: 6
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
Závěr
Ing. Novotný konstatoval, že Řídicí výbor IPRÚKV° se necítí být kompetentní přijímat rozhodnutí bez účasti
předsedy Řídicího výboru IPRÚKV°.
Ing. Sýkora poděkoval za účast.
Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentace
Prezenční listina
Zpráva o plnění integrované strategie IPRÚKV°
Aktualizovaný plán výzev IPRÚKV°
Prezentace IROP

Pozn.: Ostatní přílohy, byly poskytnuty členům Řídicího výboru jako podklady pro jednání. Vzhledem
k tomu, že byly přijaty v předloženém znění, nejsou přikládány k tomuto zápisu.

Dne: 18.1.2019
Zapsala: Ivana Síbrtová
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