ZÁPIS
z 12. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území konaného dne
02. 05. 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Místo jednání:

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

Doba jednání:

jednání bylo zahájeno v 09:00 hodin a skončeno bylo v 10:45

Přítomni:

Ing. Petr Kulhánek, Ing. arch. Jaromír Musil, Ing. Zdeněk Gaudek, Ing. Vít Hromádko,
Ing. Tomáš Sýkora, Mgr. Pavel Hulec, Ing. Martina Klánová, Ing. Lukáš Siřínek,
Žaneta Salátová

Nepřítomni:

Ing. Jan Novotný, před posledním bodem hlasování (Různé - Změna parametrů
projektového záměru V19/01) odešel Pavel Hulec

Hosté:

Jiří Starý, Bc. Jiří Vítek,

Program jednání:
1. Vyhodnocení výzvy č. 22 (sociální práce)
2. Schválení výzvy č. 27 (sociální práce)
3. Vyhodnocení výzvy č. 23 (zaměstnávání), zhodnocení záměrů z výzvy č. 23 a vydání vyjádření
Řídicího výboru projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV°
4. Vyhodnocení výzvy č. 25 (základní školy), zhodnocení záměrů z výzvy č. 25 a vydání vyjádření
Řídicího výboru projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV°
5. Změna parametru projektového záměru V20/01
6. Různé
a. Rekapitulace průběhu změn č. 1 ISg
b. Změna č. 2 ISg
c. Změna Operačního manuálu nositele
d. Změna parametru projektového záměru V19/01
Zahájení
Jednání zahájil předseda Řídicího výboru IPRÚKV° Ing. Petr Kulhánek, přivítal všechny přítomné a předal
slovo manažerovi IPRÚKV° Ing. Tomáši Sýkorovi.
Ing. Sýkora informoval, že členové Řídicího výboru obdrželi před jednáním podklady k jednotlivým bodům
programu a dodal, že podklady k bodu 6 má každý člen ŘV vytištěné přímo na jednání. Shrnul program
jednání, provedl kontrolu počtu členů ŘV a konstatoval, že ŘV je usnášeníschopný. Ing. Sýkora předběžně
informoval, že centrálními orgány byla schválena změna Integrované strategie IPRÚKV°, jejíž součástí je
také úprava statutu a jednacího řádu ŘV IPRÚKV°. Upravená verze bude předložena na nejbližší zasedání
Zastupitelstva města Karlovy Vary a následně bude členům ŘV nová verze předložena k podpisu.
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1. Vyhodnocení výzvy č. 22 (sociální práce)
Jiří Starý informoval členy řídicího výboru o parametrech výzvy č. 22 a průběhu jejího naplňování:
Řídicí výbor na svém jednání 30. 01. 2018 schválil parametry výzvy č. 22 k předkládání projektových
záměrů pro opatření C1.1 „Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální
exkluze a realizace sociální prevence“ IPRÚKV° takto:
•
•
•

datum vyhlášení: 08. 02. 2018
datum ukončení příjmu záměrů: 29. 03. 2018
alokace výzvy:
• ERDF (maximální výše): 17.336.992 Kč
• státní rozpočet (maximální výše): 3.059.469 Kč

•

závazné indikátory dle výzvy IPRÚKV°:
• celkový počet účastníků
• počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních)
• využívání podpořených služeb

Do výzvy č. 22 byly přihlášeny tyto projektové záměry:

Projektový
záměr

Předkladatel

Název

Požadovaná alokace
(prostředky EU)

V22/01

Statutární města Karlovy Vary

Asistenti
prevence
kriminality Karlovy Vary

7.946.625 Kč

V22/02

Statutární město Karlovy Vary

Komplexní
podpora
sociálním bydlení

8.927.625 Kč

při

Tematický koordinátor Jiří Starý informoval členy ŘV o tom, že projektové záměry věcně přispívají k plnění
integrované strategie, ale vzhledem k nemožnosti vyhodnotit kladně kritérium vztahující se k poměrnému
plnění hodnot monitoracích indikátorů vůči požadované alokaci (tento nepoměr by se nezlepšil ani v případě
mírného navýšení těchto hodnot /indikátor 6 00 00 Celkový počet účastníků/) by ŘV nemohl následně
v případném vyhodnocování tohoto souboru projektových záměrů vydat své stanovisko, jež je povinnou
přílohou žádosti o dotaci. Z tohoto důvodu byl na jednání pracovní skupiny přijat závěr, že předkladatelé
obou projektových záměrů od svých záměrů v této výzvě odstoupili a přihlásí je do nové výzvy, která bude
mít výše uvedené kritérium mírnější. Tento postup byl konzultován s Řídicím orgánem OP Zaměstnanost.
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Usnesení:

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary bere na vědomí vyhodnocení
výzvy 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“
pro: všichni
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
2. Schvalování parametrů výzvy č. 27
Jiří Starý představil výzvu č. 27. Jedná se o totožnou výzvu jako výzvy č. 22. Jediným rozdílem je měkčí
formulace při úrovni plnění indikátorů (Žadatel by prostřednictvím svého projektového záměru (příp. ve
vzájemné koordinaci s ostatními žadateli v souboru projektových záměrů) měl zajistit naplnění cílové
hodnoty indikátorů minimálně v odpovídající výši požadovaného rozpočtu projektu vzhledem k alokaci
výzvy). Následně bude na členech ŘV, jak toto kritérium vyhodnotí. Ing. Sýkora upozornil na skutečnost, že
změkčením tohoto kritéria bude možné posoudit přínos projektových záměrů volněji, na druhou stranu je
potřeba neustále vnímat povinnost naplnit cílové hodnoty monitorovacích indikátorů na úrovni celé
integrované strategie. Manažerský tým předběžně zjišťoval možnost snížení těchto hodnot, předběžně se
k tomu Řídicí orgán Operačního programu Zaměstnanost nestaví moc příznivě, uvádí jako možnost k jednání
snížení na 85 % původní hodnoty. K tomuto je naplánováno jednání se zástupci Řídicího orgánu.
Předpokládané lhůty/termíny:
Datum a čas vyhlášení výzvy nositele IPRÚKV°: 17. 05. 2018
Datum a čas ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny: 01. 06.2018
Datum a čas jednání pracovní skupiny Řídicího výboru IPRÚKV°: 18. 06. 2018
ESF alokace: 17.336.992 Kč
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. 27 (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. 27.
pro: všichni
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
3. Vyhodnocení výzvy č. 23 (zaměstnávání), zhodnocení záměrů z výzvy č. 23 a vydání
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vyjádření Řídicího výboru projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV°
Jiří Starý informoval členy řídicího výboru o parametrech výzvy č. 23 a průběhu jejího naplňování:
Řídicí výbor na svém jednání 30. 01. 2018 schválil parametry výzvy č. 23 k předkládání projektových
záměrů pro opatření B2.2 „Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke
zvýšení atraktivity prostředí“ IPRÚKV° takto:
•
•
•

datum vyhlášení: 08. 02. 2018
datum ukončení příjmu záměrů: 29. 03. 2018
alokace výzvy:
• ERDF (maximální výše): 60.991.841 Kč
• státní rozpočet (maximální výše): 10.763.266 Kč

•

závazné indikátory dle výzvy IPRÚKV°:
• celkový počet účastníků
• účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

Do výzvy č. 23 byly přihlášeny tyto projektové záměry:
Projektový
záměr

Předkladatel

Název

Požadovaná alokace
(prostředky EU) Kč

V23/01

4BL, z. s.

Práce pro zdravotně
v aglomeraci KV

V23/02

Cesta zpět, z. s.

Cílená podpora rodičů s dětmi

8.032.500

V23/03

OMNI TEMPORE, o. p. s.

Akord

8.487.250

postižené

8.478.750

Jiří Starý představil všechny tři projektové záměry, popsal jednání na pracovní skupině, kdy byl každý
předkladatel projektového záměru detailně tázán na svůj záměr s cílem zjistit, jak jsou záměry připraveny.
Dále bylo uvedeno, že u projektových záměrů V23/01 a V23/02 nebyly doloženy všechny povinné přílohy,
které ovšem předkladatelé následně, v termínu daném na PS, doložili.
Diskuze: Žaneta Salátová popsala, že je zároveň realizátorkou projektu, který pracuje se stejnou cílovou
skupinou jako jeden z výše uvedených záměrů, a z důvodu potenciálního střetu zájmů na základě případné
konkurence se zdrží hlasování k tomuto bodu. Pavel Hulec upozornil na chybu v přiložených materiálech,
která spočívá v chybných datech účasti na jednání pracovní skupiny (Bod 3_P5_Tabulka hodnocení
projektových záměrů výzvy č. 23). Jedná se pouze o písařskou chybu, údaje v projektových záměrech jsou
uvedeny správně.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary
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a) bere na vědomí vyhodnocení výzvy 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“,,
b) zhodnotil projektový záměr V23/01 – Práce pro zdravotně postižené v aglomeraci KV
předložený do výzvy 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“ dle kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s
integrovanou strategií IPRÚKV° a
rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro
4BL, z. s., se sídlem Bělehradská 568/92, Praha 2 pro projektový záměr s názvem Práce pro
zdravotně postižené v aglomeraci KV s celkovými způsobilými výdaji ve výši 9.975.000 Kč,
z toho požadovaná dotace EU ve výši 8.478.750 Kč.
c) zhodnotil projektový záměr V23/02 – Cílená podpora rodičů s dětmi předložený do výzvy 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“
dle kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou strategií IPRÚKV° a
rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro
Cesta zpět, z. s., se sídlem Lesní 199, Lány pro projektový záměr s názvem Cílená podpora
rodičů s dětmi s celkovými způsobilými výdaji ve výši 9.450.000 Kč, z toho požadovaná
dotace EU ve výši 8.032.500 Kč.
d) zhodnotil projektový záměr V23/03 – Akord předložený do výzvy 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“ dle kritérií pro
posouzení souladu projektového záměru s integrovanou strategií IPRÚKV° 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
Akord s celkovými způsobilými výdaji ve výši 9.985.000 Kč, z toho požadovaná dotace EU
ve výši 8.487.250 Kč.

pro: 7
proti: 0
zdržel se: 1
4. Vyhodnocení výzvy č. 25 (základní školy), zhodnocení záměrů z výzvy č. 25 a vydání
vyjádření Řídicího výboru projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV°
Ing. Sýkora informoval členy řídicího výboru o parametrech výzvy č. 25 a průběhu jejího naplňování:
Řídicí výbor per rollam 07. 03. 2018 schválil parametry výzvy č. 25 k předkládání projektových záměrů pro
opatření B2.1 „Modernizace škol a školských zařízení, včetně jejich vybavení, otevření škol zájmovému,
neformálnímu a celoživotnímu učení“ takto:
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•
•
•

datum vyhlášení: 14. 03. 2018
datum ukončení příjmu záměrů: 29. 03. 2018
alokace výzvy - ERDF (maximální výše): 32.412.000 Kč

Do výzvy č. 25 byly přihlášeny tyto projektové záměry:
Projektový
záměr

Předkladatel

Název

V25/01

Statutární město Karlovy Vary

Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská –
odborné učebny (dílny)

4.184.550 Kč

Statutární město Karlovy Vary

Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská
budova Školní 9A – odborné
učebny (polytechnická a přírodní
vědy a multifunkční učebna)

8.625.800 Kč

V25/02

Požadovaná alokace
(prostředky EU)

Ing. Sýkora zhodnotil předložené projektové záměry a uvedl, že se v rámci této výzvy konala dvě jednání
pracovní skupiny. Druhé proběhlo kvůli ověření kapacity školy a odstranění aktivity zaměřené na
vybudování bezbariérového WC z projektového záměru.
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. 25 k předkládání projektových záměrů pro opatření
IPRÚKV° B2.1 „Modernizace škol a školských zařízení, včetně jejich vybavení, otevření
škol zájmovému, neformálnímu a celoživotnímu učení“,
b) zhodnotil projektový záměr V25/01 – „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – odborné učebny
(dílny)“ předložený do výzvy č. 25 k předkládání projektových záměrů pro opatření
IPRÚKV° B2.1 „Infrastruktura základních škol“ 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 „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – odborné učebny (dílny)“ s celkovými
způsobilými výdaji ve výši 4 923 000 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 4 184 550
Kč.
c) zhodnotil projektový záměr V25/02 – „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská budova Školní 9A –
odborné učebny (polytechnická a přírodní vědy a multifunkční učebna)“ předložený do
výzvy č. 25 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B2.1 „Infrastruktura
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základních škol“ 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 „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská budova Školní 9A – odborné
učebny (polytechnická a přírodní vědy a multifunkční učebna)“ s celkovými způsobilými
výdaji ve výši 10 148 000 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 8 625 800 Kč.

pro: 7
proti: 0
zdržel se: 1
5. Změna parametrů projektového záměru V20/01

Bc. Vítek vysvětlil přítomným, v čem spočívá navrhovaná změna projektového záměru V20/01
„Cyklostezka A5 Meandr Ohře-Tuhnická lávka“, který již získal od řídicího výboru souhlasné
vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií, ale doposud u něj nedošlo
k podání žádosti o dotaci. Termín předložení žádosti o podporu je jedním ze závazných termínů
projektového záměru a vymezuje dobu, po kterou je vyjádření Řídicího výboru IPRÚKV° platné.
Důvodem pro posun termínu předložení žádosti o podporu na ŘO je posun dokončení projektové
dokumentace (přepracování PD s ohledem na požadavky SŽDC) a s tím spojené dokončení
položkového rozpočtu projektu, který je povinnou přílohou při podání žádosti o podporu do
monitorovacího systému MS2014+.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary
a) schvaluje změnu projektového záměru V20/01 „Cyklostezka A5 Meandr Ohře-Tuhnická lávka“,
spočívající ve změně termínu podání žádosti z původního 04/2018 nově na 06/2018
Ing. Kulhánek deklaroval svůj střet zájmů a zdržel se hlasování k tomuto bodu.
pro: 7
proti: 0
zdržel se: 1
6. Různé – informace o dokončení administrace změn integrované strategie IPRÚKV°
Ing. Sýkora informoval členy Řídicího výboru o průběhu administrace změn integrované strategie, znovu
popsal, o jaké změny šlo, a doplnil, které navrhované změny nebyly ze strany ŘO IROP. Rekapitulaci
obdrželi členové Řídicího výboru na stůl a byla předmětem prezentace. Obojí je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary
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a) bere na vědomí informace o dokončení administrace změn integrované strategie IPRÚKV° a
schvaluje úplné znění Integrované strategie IPRÚKV° (verze 2.0 k 17. 04. 2018) a
b) doporučuje Radě města Karlovy Vary a Zastupitelstvu města schválit Integrovanou strategii
IRPÚKV° (verze 2.0 k 17. 04. 2018)
pro: všichni
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
6. Různé – změna ISg č. 2
Ing. Sýkora předal slovo Ing. Kulhánkovi, který uvedl podrobnosti k tomu, proč se bude administrovat
změna ISg č. 2. Ing. Kulhánek informoval členy Řídicího výboru o průběhu jednání mezi statutárním
městem Karlovy Vary a Karlovarským krajem o možnostech financování rekonstrukce Císařských lázní
z prostředků IPRÚKV°. Změna č. 2 ISg totiž spočívá ve snížení finančních prostředků v rámci opatření B1.1
Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů, kde je z několika důvodů zřejmé, že tyto
prostředky nebudou v rámci IPRÚKV° vyčerpány – jedním z důvodů je právě deklarace Karlovarského kraje
o odstoupení od původního záměru financovat část Císařských lázní z IPRÚKV°. Ing. Sýkora doplnil, že
jsou i další důvody pro nečerpání prostředků v této oblasti v původně plánované výši – odstoupení od
projektového záměru deklaroval e-mailem také Řád křížovníků s červenou hvězdou (Chrám sv. Máří
Magdaleny), značná část výdajů u realizovaných projektů je nezpůsobilá oproti původnímu předpokladu
(technické sítě u Goethovy vyhlídky či plato u Zámecké věže – obojí z důvodu jiného parcelního čísla, které
není uvedeno na seznamu kulturních památek MK ČR). V případě, že rezervovaná alokace nebude
vyčerpána v souladu s časovým plánem v rámci IPRÚKV°, tyto prostředky nebudou využity a vzhledem k
pravidlu n+2/n+3 o ně přijde celá Česká republika. Nositelé integrovaných strategií se mezi sebou snaží o
vzájemnou koordinaci vedoucí např. ke kompenzacím nedočerpání/přečerpání. Mezi městy IPRÚ o tyto
prostředky není zájem, je o ně zájem však mezi městy ITI. V případě uvolnění těchto prostředků z IPRÚKV°
by tedy ŘO IROP poskytl příslušnou alokaci nejprve aglomeracím ITI tak, aby mohly být využity efektivně a
účelně pro podporu tuzemského kulturního dědictví. Adekvátně k objemu ponížení alokace požádá nositel
IPRÚKV° také o ponížení cílových hodnot souvisejících indikátorů. Materiál k tomuto bodu byl předložen
členům ŘV na stůl a je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary
a) bere na vědomí informace o disponibilní alokaci a absorpční kapacitě v opatření B1.1 IPRÚKV° a
b) doporučuje Radě města a Zastupitelstvu města Karlovy Vary schválit návrh změny Integrované
strategie IRPÚKV° spočívající v ponížení alokace v opatření B1.1 IPRÚKV° o 150 mil. Kč
prostředků ERDF a adekvátnímu ponížení relevantních monitorovacích indikátorů
pro: všichni
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
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6. Různé - úprava operačního manuálu nositele
Ing. Sýkora informoval o další úpravě Operačního manuálu nositele (verze 3.0), která spočívá především
v zapracování „Metodického stanoviska č. 9 (aktualizace Metodického prostředí pro využití integrovaných
nástrojů)“. Změna vycházející z Metodického stanoviska č. 9 umožňuje manažerovi IPRÚKV° vydat ve
vybraných případech „vyjádření manažera IPRÚ, že podstatná změna nezakládá změnu vyjádření řídicího
výboru IPRÚ“. Dále verze 3.0 specifikuje možnosti podávání stížností proti postupu ŘV IPRÚKV° (a dalším
subjektům) a také upřesňuje funkce členů manažerského týmu IPRÚKV°. Podklady k tomuto bodu obdrželi
členové ŘV na stůl a jsou přílohou tohoto zápisu.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary
a) bere na vědomí změny Operačního manuálu nositele IPRÚKV°,
b) schvaluje úplné znění Operačního manuálu nositele IPRÚKV° (verze 3.0) dle přílohy tohoto
usnesení,
c) doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit úplné znění Operačního manuálu nositele IPRÚKV°
(verze 3.0).
pro: všichni
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
6. Různé - Změna parametrů projektového záměru V19/01
Bc. Vítek vysvětlil přítomným, v čem spočívá navrhovaná změna projektového záměru V19/01 „Přestupní
uzel Horná nádraží – úprava přednádražního prostoru“, který již získal od řídicího výboru souhlasné
vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií, ale doposud u něj nedošlo k podání
žádosti o dotaci. Statutární město Karlovy Vary jako předkladatel projektového záměru V19/01 z důvodu
déletrvajícího schvalování projektové dokumentace k projektu na stavebním úřadě není schopné zahájit
realizaci projektu včas, tzn., že se nedodrží lhůta uvedená v projektovém záměru. Projektovou žádost nelze
bez alespoň územního rozhodnutí (s nabitou právní mocí) podat, což vzhledem k atypickému systému
podávání žádostí s aktivitou „terminály“ tvoří časově náročné sladění harmonogramu. Vzhledem k tzv.
„motivačnímu účinku“ v případě žádostí o podporu na aktivitu „terminály“ je potřeba žádost do
monitorovacího systému podat před vyhlášením veřejné zakázky. Z tohoto důvodu se kvůli posunu
stavebního řízení, na něj navazujícího podání žádostí a vyhlášení veřejné zakázky posunuje zahájení
realizace projektu. Podklady k tomuto bodu obdrželi členové ŘV na stůl a jsou přílohou tohoto zápisu.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary schvaluje změnu parametru projektového
záměru V19/01 “Přestupní uzel Horní Nádraží – úprava přednádražního prostoru”, spočívající ve změně
termínu zahájení realizace projektu z původního 06/2018 nově na 09/2018
pro: všichni
proti: nikdo
zdržel se: nikdo

Závěr
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Ing. Sýkora na závěr informoval o spolupráci nositelů IPRÚ a vzájemné koordinaci. Zejména upozornil na
společná jednání s ŘO IROP, který důsledně monitoruje průběžné plnění indikátorů (vč. milníků k r. 2018) a
finančního plánu. Jednak jsou závazné platné finanční plány jednotlivých integrovaných strategií, ale
zároveň ŘO IROP stále drží povinnost naplnit každé opatření k říjnu 2018 ve výši min. 27,17 %. Toto
v některých případech zatím není za IPRÚKV° naplněno i přes veškerou snahu vyhlašovat výzvy a
projednávat v co nejkratších termínech předložené projektové záměry. ŘO IROP dosud nestanovil postup při
neplnění výše uvedeného závazku, pouze deklaruje, že bude vše posuzovat v kontextu, primárně nástroj
IPRÚ posuzuje jako celek, proto si jednotlivá IPRÚ mohou v této záležitosti vzájemně vypomáhat
kompenzací při přeplňování/nenaplňování. Spolupráce měst IPRÚ byla několikrát pozitivně vyzdvižena
centrálními orgány. Ing. Sýkora v tomto kontextu však upozorňuje na nutnost vyvíjet maximální úsilí
k realizaci integrované strategie v souladu se závaznými parametry (viz např. informace k výše uvedené
výzvě. č. 22, resp. 27). Ing. Kulhánek poděkoval za účast.
Přílohy:
1. Prezentace
2. Podklady k bodu 6 – Různé, vč. příloh
3. 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: 09.05.2018
Zapsal: Tomáš Sýkora
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