ZÁPIS
z 2. jednání Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje území konaného dne
15. 9. 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------Dne 15. 9. 2016 se uskutečnilo 2. jednání Řídícího výboru a Integrovaného plánu rozvoje
území Karlovy Vary.
Místo jednání:

salónek primátora 5. patro Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20
Karlovy Vary

Doba jednání:

jednání bylo zahájeno v 11.00 hodin a skončeno bylo ve 12.00 hodin

Přítomni:

Ing. Petr Kulhánek, Ing. arch. Jaromír Musil, Mgr. Michal Kandler, Ing. Zdeněk
Gaudek, Ing. Jan Novotný, Žaneta Salátová, Ing. Vít Hromádko, Mgr. Irena Černá, Ing.
Tomáš Sýkora, Věra Sekyrová

Omluveni:

Ing. Kamil Řezníček, Ing. Lukáš Siřínek

Neomluveni:

Mgr. Jakub Mráz

Hosté:

Bc. Jiří Vítek, Ing. Pavlína Stracheová, Ing. Ivana Síbrtová

Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Přijetí statutu etického kodexu člena ŘV IPRÚKV°
Informace o aktuálním stavu IPRÚKV°
Informace o memorandu mezi IPRÚKV° a Koordinovaným přístupem k řešení SVL
Plán výzev
Akceptace schvalování výzev formou per rollam
Informace o interních postupech
Různé

1) Zahájení
Jednání zahájil Ing. Petr Kulhánek, přivítal všechny přítomné a konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.

2) Přijetí statutu etického kodexu člena ŘV IPRÚKV°
Z důvodu vyloučení střetu zájmů vznikl statut etického kodexu člena ŘV IPRÚKV°. Členové byli seznámeni
s kodexem a byli vyzváni k jeho podpisu. Podepsané kodexy budou uloženy na odboru strategií a dotací
Magistrátu města Karlovy Vary.
3) Informace o aktuálním stavu IPRÚKV°
Ing. Sýkora informoval o aktuálním stavu IRPÚKV°. Řídícími orgány operačních programů byly vydány
akceptační dopisy:
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IROP
31.8.2016
OPD
23.8.2016
OPZ
26.8.2016
Alokace prostředků ve výši:
OP

CZV

Příspěvek EU

IROP

1 342 470 000,- Kč

1 141 100 000,- Kč

OPD

52 941 000,- Kč

45 000 000,- Kč

OPZ

140 000 000,- Kč

119 000 000,- Kč

Zastupitelstvo města schválilo 6.9.2016 zapracování změn v integrované strategii a vzalo na vědomí
akceptační dopisy.
4) Informace o memorandu mezi IPRÚKV° a Koordinovaným přístupem k řešení SVL
Ing. Sýkora informoval o memorandu, které má za úkol zamezit územnímu překryvu a duplicitě projektů v
rámci integrovaných strategií. Memorandum bylo jednou z připomínek ze strany ŘO OPZ v průběhu
hodnocení strategie. Je to trojstranné memorandum mezi Statutárním městem Karlovy Vary, městem Chodov
a Agenturou pro sociální začleňování. Agentura pro sociální začleňování je na straně města Chodov
garantem koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Memorandum bylo schváleno
zastupitelstvem města Karlovy Vary dne 6. 9. 2016.
Usnesení: Řídicí výbor IPRÚKV° bere na vědomí informace o aktuálním stavu IPRÚKV°, vč.
akceptačních dopisů příslušných Řídicích orgánů operačních programů a vč. memoranda mezi IPRÚKV° a
KPSVL dle přílohy tohoto usnesení.

5) Plán výzev
Ing. Sýkora informoval o plánu výzev. Předpoklad vyhlášení prvních výzev je v listopadu 2016. V případě
IROPu budou většinou 2 výzvy (1. výzva na část alokace s termínem konce realizace a plnění indikátorů do
srpna 2018, 2. výzva bude vyhlášena na zbytek alokace s termínem konce realizace a plnění indikátorů srpen
2020-2022). U zbylých operačních programů bude postup podobný. Přibližně měsíc bude probíhat sběr
projektových záměrů. Poté proběhne jednání pracovní skupiny složené z předkladatelů projektových záměrů
a jednání Řídícího výboru, který vydá stanovisko o souladu/nesouladu projektového záměru se strategií
(příloha projektové žádosti).
Plánované výzvy z IROP
• Krajské silnice (11/2016 – 12/2016)
• Cyklodoprava (11/2016 – 12/2016)
• Vozový park (11/2016 – 12/2016)
• Inteligentní zastávky, naváděcí systémy (11/2016 – 12/2016)
• Terminály (11/2016 – 12/2016)
• Infrastruktura sociálních služeb (11/2016 – 12/2016)
• Sociální byty (11/2016 – 12/2016)
• Památky (11/2016 – 12/2016)
• ZŠ,SŠ (11/2016 – 12/2016)
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Plánované výzvy OPZ
• Pracovní místa (10/2016 – 11/2016)
• Sociální začleňování (10/2016 – 11/2016)
Usnesení: Řídicí výbor IPRÚKV° schvaluje plán výzev IPRÚKV° dle přílohy tohoto usnesení.

6) Akceptace schvalování výzev formou per rollam
Bylo navrženo z důvodu operativního řízení IPRÚ svolávat jednání ŘV k nezbytným usnesením, která
bude nutné projednat osobně. V případech, kdy půjde o víceméně formální schvalování, příp. o schvalování
textů, které nepotřebují bližší výklad a postačí k nim nastudování podkladů, bude upřednostněno hlasování
per rollam.
Usnesení: Řídicí výbor IPRÚKV° akceptuje z důvodu operativnosti schvalování operativních kroků per
rollam, zejména schvalování textů jednotlivých výzev.

7) Informace o interních postupech
Ing. Sýkora informoval o interních postupech, které jsou zpracovány v dokumentu Integrovaný plán rozvoje
území Karlovy Vary operační manuál. Jedná se o interní dokument Statutárního města Karlovy Vary, který
se v současné době dopracovává. Obsahuje jasný a srozumitelný popis postupů a procesů probíhajících při
realizaci Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚ KV). Představuje návod na ustavení
implementační struktury IPRÚ. Jedná se o závazný dokument pro všechny zapojené aktéry. Dokument dále
popisuje procesy - Řízení realizace IPRÚ, Administrace výzev, Publicita, atd.
8) Různé
Mgr. Michal Kandler – před vydáním souladu s integrovanou strategií by k projektu měla existovat
minimálně projektová studie.
Ing. Jan Novotný – jako Řídicí výbor bychom měli požadovat dokument, který by prokazoval, že projekt je
realizovatelný. Dále proběhla diskuze na rozsah požadované dokumentace k předkládání projektových
záměrů.
Ing. Jan Novotný - Památky – je rámcová představa jak bude řešen projekt Císařských lázní? Celková
alokace na památky je cca 970 mil Kč a jen projekt Císařských lázních předpokládá 600 mil Kč.
Ing. Tomáš Sýkora – Situaci ohledně památek komplikuje podmínka „small scale“ - CZV musejí být do 5
mil EUR. Nejdříve budou využity finance od města, kraje a na zbytek se bude čerpat z IPRÚ. Zde dochází
ke kolizi s časovým harmonogramem. Jelikož ostatní města IPRÚ na památky zřejmě čerpat nebudou,
mohlo by dojít k přesunu alokace.
Ing. Jan Novotný – proč se nebude čerpat z OPPIK?
Ing. Tomáš Sýkora – Národní dokument k územní dimenzi neumožňuje čerpání z OPPIK pro IPRÚ.
Ing. Jan Novotný – problematická je i studie integrovaného dopravního terminálu (IDT).
Ing. Petr Kulhánek- ke studii IDT proběhne veřejné projednání ještě dříve než bylo plánováno, aby mohly
být zohledněny požadavky veřejnosti, částka alokovaná v IPRÚ bude stačit na cca pětinu plánovaného IDT.
Ing. Jan Novotný – kdy budou zveřejněny texty výzev?
Ing. Tomáš Sýkora – texty výzev jsou předpřipravené. Výzvy budou do 17.10.2016 dopracovány a
odeslány na Řídící orgány. Ve spolupráci s Řídicím výborem IPRÚ bude potřeba vydefinovat kritéria,
termíny apod.
Ing. Jan Novotný – přílohou pozvánky měl být i Etický kodex, ten však nebyl odeslán.
Ing. Tomáš Sýkora – Etický kodex pošleme spolu se zápisem.
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Úkol: 1) Zaslat elektronicky Etický kodex společně se zápisem z 2. jednání.
Zajistí: I.Síbrtová, T: 22.9.2016
2) S každou další pozvánkou na jednání ŘV IPRÚ zasílat seznam členů ŘV.
Zajistí: I.Síbrtová
Přílohy:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezenční listina
Prezentace
Memorandum mezi IPRÚKV° a Koordinovaným přístupem k řešení SVL
Plán výzev
Etický kodex

Dne: 16. 9. 2016
Zapsala: Ing. Ivana Síbrtová
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