ZÁPIS
ze 4. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území konaného dne
10. 04. 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------Dne 10. 04. 2017 se uskutečnilo 4. 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 v 13.00 hodin a skončeno bylo v 13.40 hodin

Přítomni:

Ing. Petr Kulhánek, Ing. arch. Jaromír Musil, Pavel Hulec, Ing. Zdeněk Gaudek, Ing.
Bohdan Vaněk, Ing. Vít Hromádko, Ing. Jiří Jiránek, Ing. Lukáš Siřínek, Mgr. Jakub
Mráz, Ing. Tomáš Sýkora

Nepřítomni:

Žaneta Salátová

Hosté:

Ing. Pavlína Stracheová,
Riedlová

Bc. Jiří Vítek, Ing. Ivana Síbrtová, Věra Sekyrová, Martina

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vyhodnocení výzvy č. 3
Projednání projektových záměrů předložených do výzvy č. 3
Vyhodnocení výzvy č. 4
Projednání projektových záměrů předložených do výzvy č. 4
Vyhodnocení výzvy č. 5
Projednání projektových záměrů předložených do výzvy č. 5
Aktualizace plánu výzev
Případné schválení dalších výzev
Různé

Zahájení
Jednání zahájil předseda řídícího výboru Ing. Petr Kulhánek, přivítal všechny přítomné, shrnul program
jednání a předal slovo manažerovi IPRÚKV° Ing. Sýkorovi, který provedl kontrolu počtu členů ŘV a
konstatoval, že ŘV je usnášeníschopný. Dále upozornil členy řídícího výboru, že při projednávání
předložených projektových záměrů je nutné vyjádřit se k případnému střetu zájmů.
Hlasování o bodu 7. Aktualizace plánu výzev a bodu 8. Případné schválení dalších výzev se uskuteční co
nejdříve per rollam hlasování z důvodu chybějících informací a časové náročnosti přípravy podkladů.
1. Vyhodnocení výzvy č. 3
Ing. Sýkora shrnul informace ke schválené výzvě č. 3, která se váže k opatření IPRÚKV° B1.1 „Obnova
kulturního dědictví a historických objektů“ takto:
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historických objektů“ takto:
•
•
•

•

datum vyhlášení: 16.02.2017
datum ukončení příjmu záměrů: 06.03.2017
alokace výzvy:
• ERDF (maximální výše): 43.350.000 Kč
• + státní rozpočet (maximální výše): 2.550.000 Kč
závazné indikátory:
• Počet nově revitalizovaných památkových objektů
• Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a
atrakcí

Do výzvy č. 3 byly předloženy tyto projektové záměry:
Projektový
záměr

Předkladatel

Název

V03/01

Statutární město Karlovy Vary

Obnova Goethovy vyhlídky
v Karlových Varech

29.750.000 Kč

Statutární město Karlovy Vary

Karlovarské městské
divadlo – stavební úprava
střechy, obnova fasády

12.450.424 Kč

V03/02

Požadovaná alokace
(prostředky EU)

Na prvním jednání pracovní skupiny „Památky“ dne 17. 03. 2017 byly projektové záměry představeny.
Projekt V03/01 nesplňoval kritérium termínu ukončení realizace k 30.09.2018. Vzhledem k probíhajícím
přípravám projektu bylo pracovní skupinou doporučeno vyčkat na upřesnění termínu realizace, který bude
projednán ve výrobním výboru projektu a následně projektový záměr upravit a projednat na druhém jednání
pracovní skupiny. Druhé jednání se konalo 30.03.2017. Výsledkem tohoto jednání je závěr, že projektový
záměr V03/01 nebude upraven, a proto byl předkladatelem z výzvy stažen a bude předložen do následující
výzvy, která nebude limitovat realizaci k 30.09.2018. Projektový záměr V03/02 byl pracovní skupinou
posouzen podle kritérií Řídicího výboru a je pracovní skupinou doporučen k předložení Řídicímu výboru
k projednání.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary bere na vědomí vyhodnocení výzvy
č. 3 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B 1.1 „Obnova hmotného kulturního dědictví
a historických objektů“.
2. Projednání projektových záměrů předložených do výzvy č. 3
Primátor statutárního města Karlovy Vary oznámil střet zájmů, proto se hlasování zdrží.
Členové řídícího výboru se v předstihu na základě zaslaných podkladů seznámili s kritérii a projektovým
záměrem a posoudili jednotlivá kritéria dle přílohy č. 1 výzvy č. 3 pro předkládání projektových záměrů a u
všech kritérií dospěli ke shodě, že projektový záměr „Karlovarské městské divadlo – stavební úprava
střechy, obnova fasády“ jednotlivá kritéria plní (viz příloha tohoto zápisu). Projektový záměr byl
vyhodnocenjakosouladný s IPRÚKV°.
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Usnesení:
a) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary zhodnotil projektový záměr
předložený do výzvy č. 3 dle kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou
strategií IPRÚKV° výzvy k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B 1.1 „Obnova
hmotného kulturního dědictví a historických objektů“.
b) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary rozhodl o vydání vyjádření o souladu
projektového záměru s integrovanou strategií pro Statutární město Karlovy Vary, se sídlem
Moskevská 21, Karlovy Vary pro projekt s názvem Karlovarské městské divadlo – stavební úprava
střechy, obnova fasády s celkovými způsobilými výdaji ve výši 14.647.557 Kč, z toho požadovaná
dotace EU 12.450.424 Kč.
3. Vyhodnocení výzvy č. 4
Ing. Sýkora shrnul informace ke schválené výzvě č. 4, která se váže k opatření IPRÚKV° A3.1
„Rekonstrukce a modernizace silnic III. tříd“ takto:
•
•
•

•

datum vyhlášení: 16.02.2017
datum ukončení příjmu záměrů: 06.03.2017
alokace výzvy:
•
ERDF (maximální výše): 51.000.000 Kč
•
+ státní rozpočet (maximální výše): 3.000.000 Kč
závazné indikátory:
•
Délka rekonstruovaných silnic III. třídy

Do výzvy č. 4 byly předloženy tyto projektové záměry:
Projektový
záměr

Předkladatel

Název

V04/01

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje

III/220 6 Modernizace
silnice Fojtov - Děpoltovice

V04/02

Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje

III/220 6 Modernizace
silnice - průtah Fojtov

Požadovaná alokace
(prostředky EU)
7.487.881 Kč

20.103.031 Kč

Na prvním jednání pracovní skupiny „Silnice“ dne 17. 03. 2017 byly projektové záměry
představeny. Předkladateli bylo doporučeno posunout termín podání žádosti uvedený v projektovém
záměru z důvodu termínu konání Řídicího výboru IPRÚKV° a upřesnit vztah k partnerovi, jímž je
Karlovarský kraj. Druhé jednání se konalo 29.03.2017. Předkladatel doložil upravené projektové
záměry. Výsledkem tohoto jednání je závěr, že oba projektové záměry tvoří soubor, který
nepřevyšuje alokaci a přispívá k naplnění cílů IPRÚKV° a indikátorů daných výzvou.
Usnesení:

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary bere na vědomí vyhodnocení výzvy č.
4 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A 3.1 „Rekonstrukce a modernizace
silnic III. tříd“.
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4. Projednání projektových záměrů předložených do výzvy č. 4.
Ing. arch. Musil oznámil střet zájmů, proto se hlasování zdrží.
Členové řídícího výboru se v předstihu na základě zaslaných podkladů seznámili s kritérii a projektovými
záměry a posoudili jednotlivá kritéria dle přílohy č. 1 výzvy č. 4 pro předkládání projektových záměrů a u
všech kritérií dospěli ke shodě, že projektové záměry „III/220 6 Modernizace silnice Fojtov - Děpoltovice“ a
„III/220 6 Modernizace silnice - průtah Fojtov“ jednotlivá kritéria plní (viz příloha tohoto zápisu).
Projektové záměry je možné posoudit, že jsou v souladu s IPRÚKV°.
Usnesení:
a) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary zhodnotil projektové záměry
předložené do výzvy č. 4 dle kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou
strategií IPRÚKV° výzvy k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A 3.1
„Rekonstrukce a modernizace silnic III. tříd“.
b) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary rozhodl o vydání vyjádření o souladu
projektového záměru s integrovanou strategií pro Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského
kraje, se sídlem Chebská 282, Sokolov pro projekt s názvem III/220 6 Modernizace silnice Fojtov –
Děpoltovice s celkovými způsobilými výdaji ve výši 8.809.271 Kč, z toho požadovaná dotace EU
7.487.881 Kč.
c) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary rozhodl o vydání vyjádření o souladu
projektového záměru s integrovanou strategií pro Krajskou správu a údržbu silnic Karlovarského
kraje, se sídlem Chebská 282, Sokolov pro projekt s názvem III/220 6 Modernizace silnice – průtah
Fojtov s celkovými způsobilými výdaji ve výši 23.650.625 Kč, z toho požadovaná dotace EU
20.103.031 Kč.

5. Vyhodnocení výzvy č. 5
Ing. Sýkora shrnul informace ke schválené výzvě č. 5, která se váže k opatření IPRÚKV° A2.1
„Cyklodoprava“ takto:
•
•
•

•

datum vyhlášení: 16.02.2017
datum ukončení příjmu záměrů: 06.03.2017
alokace výzvy:
•
ERDF (maximální výše): 51.076.500 Kč
•
+ státní rozpočet (maximální výše): 3.004.500 Kč
závazné indikátory:
•
Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
•
Délka rekonstruovaných cyklostezek a cyklotras
•
Počet parkovacích míst pro jízdní kola

Do výzvy č. 5 byly předloženy tyto projektové záměry:
Projektový
záměr

Předkladatel

Název

V05/01

Statutární město Karlovy Vary

Cyklostezka Doubský –
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Požadovaná alokace
(prostředky EU)
21.125.000 Kč

Dvorský most

V05/02

Statutární město Karlovy Vary

Cyklostezka A5 Meandr
Ohře – Tuhnická lávka

5.100.000 Kč

V05/03

Statutární město Karlovy Vary

Cyklostezka A2 Tašovice Dvory

3.400.000 Kč

Na prvním jednání pracovní skupiny „Cyklodoprava“ dne 17. 03. 2017 byly projektové záměry
představeny. Předkladateli bylo doporučeno dopracovat projektové záměry. Druhé jednání se
konalo 29. 03. 2017. Předkladatel doložil upravené projektové záměry. Výsledkem tohoto jednání je
závěr, že všechny tři projektové záměry tvoří soubor, který nepřevyšuje alokaci a přispívá k
naplnění cílů IPRÚKV° a indikátorů daných výzvou.
6. Projednání projektových záměrů předložených do výzvy č. 5
Primátor statutárního města Karlovy Vary oznámil střet zájmů, proto se hlasování zdrží.
Členové řídícího výboru se v předstihu na základě zaslaných podkladů seznámili s kritérii a projektovými
záměry a posoudili jednotlivá kritéria dle přílohy č. 1 výzvy č. 5 pro předkládání projektových záměrů a u
všech kritérií dospěli ke shodě, že projektové záměry „Cyklostezka Doubský – Dvorský most“, „Cyklostezka
A5 Meandr Ohře – Tuhnická lávka“ a „Cyklostezka A2 Tašovice – Dvory“ jednotlivá kritéria plní (viz
příloha tohoto zápisu). Projektové záměry je možné posoudit, že jsou v souladu s IPRÚKV°.
Ing. Tomáš Sýkora doplnil komentář v souvislosti s indikátorem „Počet parkovacích míst pro jízdní kola“
k projektu „Cyklostezka Doubský – Dvorský most“. Původně jsme měli informaci, že může být samostatný
projekt na cyklostojany. Po ověření tato informace neplatí a umísťování stojanů musí být součástí projektů
cyklostezek. Město jako investor by do výše uvedených projektů doprojektovalo cyklostojany na vybraných
úsecích cyklostezky, pokud s tím bude Řídicí výbor souhlasit. V současné době je hodnota indikátoru „Počet
parkovacích míst pro jízdní kola“ nula, po doprojektovaní cyklostojanů by se indikátor zvýšil a byl větší než
nula. Manažer IPRÚKV° upozornil, že náklady uvedené v projektové žádosti nesmějí převyšovat náklady
uvedené v projektovém záměru, i když bude projekt doplněn o cyklostojany.
Usnesení:
a) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary zhodnotil projektové záměry
předložené do výzvy č. 5 dle kritérií pro posouzení souladu projektových záměrů s integrovanou
strategií IPRÚKV° výzvy k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A 2.1
„Cyklodoprava“.
b) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary rozhodl o vydání vyjádření o souladu
projektového záměru s integrovanou strategií pro Statutární město Karlovy Vary, se sídlem
Moskevská 21, Karlovy Vary pro projekt s názvem Cyklostezka Doubský – Dvorský most s celkovými
způsobilými výdaji ve výši 25.000.000 Kč, z toho požadovaná dotace EU 21.125.000 Kč.
c) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary rozhodl o vydání vyjádření o souladu
projektového záměru s integrovanou strategií pro Statutární město Karlovy Vary, se sídlem
Moskevská 21, Karlovy Vary pro projekt s názvem Cyklostezka A5 Meandr Ohře – Tuhnická lávka
s celkovými způsobilými výdaji ve výši 6.000.000 Kč, z toho požadovaná dotace EU 5.100.000 Kč.
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d) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary rozhodl o vydání vyjádření o souladu
projektového záměru s integrovanou strategií pro Statutární město Karlovy Vary, se sídlem
Moskevská 21, Karlovy Vary pro projekt s názvem Cyklostezka A2 Tašovice – Dvory s celkovými
způsobilými výdaji ve výši 4.000.000 Kč, z toho požadovaná dotace EU 3.400.000 Kč.

7. Aktualizace plánu výzev
Hlasování k tomuto bodu se uskuteční co nejdříve per rollam hlasování.
8. Případné schválení dalších výzev
Jsou připraveny 3 nové výzvy s milníkem do roku 2018:
1) Autobusy - milník - 8 vozů do roku 2018
2) Terminály milník – 1 terminál do roku 2018
3) Telematika
Po schválení výzev Řídicím orgánem IROP budou postoupeny Řídicímu výboru ke schválení formou per
rollam.
Bude snahou vyhlásit výzvy ještě v dubnu, v květnu se uskuteční pracovní skupiny, v červnu řídicí výbor,
podání žádosti se předpokladá v červenci.
Zároveň bude připravena druhá výzva na památky.
Hlasování k tomuto bodu se uskuteční co nejdříve po schválení výzev Řídicím orgánem IROP,
pravděpodobně per rollam, pokud se nebude časově shodovat s jiným řádným jednáním Řídicího výboru.
9. Různé
Na památky a cyklodopravu budou vyhlášeny další výzvy, do které se bude moci znovu přihlásit projekt
„Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech“, přičemž ve výzvě nebude závazné kritérium termín
realizace do září 2018. Je umožněno vyhlašovat výzvy paralelně.

Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Hodnocení projektových záměrů

Dne: 11. 04. 2017
Zapsala: Ivana Síbrtová
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