ZÁPIS
z 8. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území konaného dne
13. 09. 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Místo jednání:

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

Doba jednání:

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

Přítomni:

Ing. Petr Kulhánek, Žaneta Salátová, Ing. Jan Novotný, Ing. arch. Jaromír Musil, Luboš
Polák, Ing. Gabriela Kratochvílová, Ing. Zdeněk Gaudek, Ing. Tomáš Sýkora

Nepřítomni:

Mgr. Pavel Hulec, Ing. Vít Hromádko

Hosté:

Bc. Jiří Vítek, Mgr. Irena Černá

Program jednání:
1. Úpravy Interního operačního manuálu
2. Vyhodnocení výzvy č. 13, zhodnocení záměrů z výzvy č. 13 a vydání vyjádření Řídicího výboru
projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV°
3. Schválení výzvy č. 15 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“
4. Schválení výzvy č. 16 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A1.1 „Zavádění
inteligentních prvků a technologií v dopravním systému“
5. Aktualizace plánu výzev
6. Různé
Zahájení
Jednání zahájil manažer IPRÚ Ing. Tomáš Sýkora, přivítal všechny přítomné, shrnul program jednání a
provedl kontrolu počtu členů ŘV a konstatoval, že ŘV je usnášeníschopný. Členové ŘV jednomyslně
vyjádřili souhlas s navrženým programem jednání. Dále upozornil členy na možné střety zájmu a formu
jejich nahlášení.
1. Úpravy Operačního manuálu nositele IPRÚKV°
Ing. Sýkora informoval členy řídicího výboru o změnách Operačního manuálu nositele, které vycházejí:
● ze změn Integrované strategie IPRÚKV°,
● ze změny Metodického pokynu pro využití integrovaných nástrojů (MPIN),
● ze zkušeností manažerského týmu v prvním roce realizace IPRÚKV°.
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Navrhované změny se týkají:
● formálních úprav,
● složení manažerského týmu a upřesnění rolí jednotlivých členů týmu,
● úprav názvů složek k archivaci,
● úprav jednotlivých procesů,
● odstranění duplicitního textu u analýzy rizik,
● odstranění konkrétních informací a nahrazení odkazem (např. na MPIN) z důvodu
průběžných aktualizací,
● odstranění posuzování vlivu na ŽP a nahrazení čestným prohlášením (SEA).
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 2.0) dle přílohy tohoto usnesení,
c) doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit úplné znění Operačního manuálu nositele IPRÚKV° (verze
2.0).
2. Vyhodnocení výzvy č. 13, zhodnocení záměrů z výzvy č. 13 a vydání vyjádření Řídicího výboru
projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV°
Ing. Sýkora shrnul informace o výzvě č. 13, představil její parametry (viz přiložená prezentace), informoval
o tom, že byly předloženy tři projektové záměry a konalo se jedno jednání pracovní skupiny (zápis z jednání
pracovní skupiny byl přílohou podkladů na jednání). O jednotlivých projektových záměrech informovala
tematická koordinátorka Mgr. Irena Černá.
Členům řídicího výboru byl pracovní skupinou Zaměstnávání předložen soubor projektových záměrů
tvořený třemi projektovými záměry:
Požadovaná alokace

Projektový
záměr

Předkladatel

V13/01

EDU-SCHOOL
CONSULTANT z.s.

Nové
příležitosti
každého

V13/02

Bludiště, z.s.

Zpět do práce

6 060 563

V13/03

OMNI
o.p.s.

Společně na trh práce

8 474 500

Název
(prostředky EU)

TEMPORE,

celkem

pro

6 384 561

20 919 624
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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. 13 pro předkládání projektových záměrů. U
všech kritérií dospěli ke shodě, že projektový záměr V13/01, V13/02 a V13/03 jednotlivá kritéria plní (viz
příloha tohoto zápisu). Výsledkem jednání je závěr, že projektové záměry tvoří soubor, který nepřevyšuje
alokaci a přispívá k naplnění cílů IPRÚKV° a indikátorů daných výzvou.
Ing. Jan Novotný se zeptal, zda bude možné v případě nedočerpání disponibilní alokace v této oblasti
přesunout volnou alokaci do jiné části IPRÚKV°. Ing. Tomáš Sýkora odpověděl, že vzhledem k tomu, že se
jedná o jediné opatření IPRÚKV° financované z OPZ 1.1.1, přesun není možný. Přesto nositel IPRÚKV°
realizuje řadu aktivit ke zvýšení absorpční kapacity v této oblasti, důkazem je např. úspěšnost této výzvy,
kdy se přihlásily 3 subjekty s projektovými záměry odpovídajícími cílům integrované strategie. Nositel
IPRÚKV° chystá další výzvy v této oblasti.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary:
a) bere na vědomí vyhodnocení výzvy č. 13 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B 2.2
„Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity
prostředí“,
b) zhodnotil projektový záměr V13/01 - Nové příležitosti pro každého předložený do výzvy č. 13 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°,
c) rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro EDU - SCHOOL
CONSULTANT z. s. se sídlem Chebská 38/5, Karlovy Vary pro projektový záměr s názvem Nové příležitosti
pro každého s celkovými způsobilými výdaji ve výši 7 511 250 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši
6 384 561 Kč,
d) zhodnotil projektový záměr V13/02 - Zpět do práce předložený do výzvy č. 13 k předkládání projektových
záměrů pro opatření IPRÚKV° B 2.2 „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°,
e) rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií Bludiště, z. s. se
sídlem Nám. Dr. M. Horákové 1201/5, Karlovy Vary pro projektový záměr s názvem Zpět do práce
s celkovými způsobilými výdaji ve výši 7 130 075 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 6 060 564 Kč,
f) zhodnotil projektový záměr V13/03 - Společně na trh práce předložený do výzvy č. 13 k předkládání
projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B 2.2 „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°,
g) 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 Společně na trh práce
s celkovými způsobilými výdaji ve výši 9 970 000 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 8 474 500 Kč.
3. Schválení výzvy č. 15 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A2.1
„Rekonstrukce a výstavba komplexní sítě pro cyklodopravu vč. související infrastruktury za
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účelem zvýšení dopravní mobility obyvatel“
Výzva č. 15 k předkládání projektových záměrů je připravena ve vazbě na příslušnou výzvu Řídicího orgánu
IROP a je v souladu s cíli IPRÚKV°.
Výzva č. 15 má tyto parametry:
 termín vyhlášení: 27.09.2017
 ukončení příjmu projektových záměrů: 13.10.2017
 jednání PS: 19.10.2017
 alokace EFRR: 21 451 500 Kč

Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary
a) schvaluje výzvu č. 15 (včetně jejích příloh) 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 přílohy tohoto usnesení a
b) doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit Výzvu č. 15.
4. Schválení výzvy č. 16 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A1.1 „Zavádění
inteligentních prvků a technologií v dopravním systému“
Výzva č. 16 k předkládání projektových záměrů je připravena ve vazbě na příslušnou výzvu Řídicího orgánu
IROP a je v souladu s cíli IPRÚKV°.
Výzva č. 16 má tyto parametry:
 termín vyhlášení: 27.09.2017
 ukončení příjmu projektových záměrů: 13.10.2017
 jednání PS: 19.10.2017
 alokace EFRR: 14 386 250 Kč
5. Aktualizace plánu výzev
Ing. Sýkora představil aktualizovaný plán výzev. Celkově bylo dosud vyhlášeno 14 výzev, 2 připraveny k
vyhlášení, další 2 se vyjednávají s řídicími orgány (sociální bydlení, krajské silnice). Od poslední aktualizace
plánu výzev ze dne 03. 05. 2017 vyhlášeno 8 výzev. Na letošní rok se plánují vyhlásit 4 výzvy, v r. 2018
celkem 11 výzev a v r. 2019 jedna výzva.
6. Různé
a) Změny parametrů projektových záměrů:
Společnost Khamoro informovala nositele IN o změně v termínech realizace projektu. Společnost jako
předkladatel projektového záměru byla řídicím orgánem OPZ před vydáním rozhodnutí o přidělení dotace
vyzvána ke změně termínů zahájení a ukončení realizace projektu. Realizace bude zahájena a ukončena o
jeden měsíc později. V souladu s Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů (MPIN) musí
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tuto změnu projednat řídicí výbor IPRÚ. Délka realizace, indikátory a jiné parametry projektového záměru
se nemění.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary bere na vědomí informaci
předkladatele Khamoro o posunutí termínů zahájení a ukončení realizace projektu Jekhetane
(V02/01) o jeden měsíc oproti projektovému záměru dle přílohy tohoto usnesení.
Statutární město Karlovy Vary jako předkladatel projektového záměru V05/01 požádalo o posun termínu
realizace a podání žádosti u projektového záměru cyklostezka A2 Tašovice – Dvory. Daná záležitost byla
navíc konzultována s Řídicím orgánem IROP, který projednání změny v souladu s MPIN doporučil.
Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary schvaluje změnu parametrů projektového
záměru V05/01 “Cyklostezka A2 Tašovice - Dvory”, spočívající ve změně termínu zahájení realizace
projektu z 09/2017 na 11/2017 a ukončení realizace projektu z 11/17 na 05/18 a změně termínu podání
žádosti o dotaci z 08/2017 na 11/2017.

b) Uvolnění alokace IPRÚKV°
Náměstek ministryně pro místní rozvoj Zdeněk Semorád požádal nositele IPRÚ Jihlava, Karlovy Vary a Zlín
o uvolnění alokace na památky (SC 3.1 IROP) tam, kde je předpoklad nedočerpání - za účelem přesunu
prostředků na individuální projekty, kde ŘO IROP registruje vysoký převis poptávky. Za tato města odejde
společný dopis o možnosti uvolnění celé alokace na památky za Zlín a 100 mil. Kč z IPRÚKV°.
Ing. Jan Novotný se zeptal na vývoj ohledně alokace vyčleněné na památky a možnost financování jiných
projektů. Ing. Sýkora vysvětlil, že předmětem podpory mohou být pouze památky v zóně kandidující na
UNESCO a zároveň na seznamu Ministerstva kultury ČR. Z tohoto důvodu se jedná o omezený okruh
památek. Podle nich byla navržena alokace. Následně vstoupilo do hry tzv. pravidlo small scale, které
limituje finanční výši projektů (nejen dotace či celkových způsobilých výdajů, nýbrž celkových výdajů) na 5
mil. €. Dále byly po konzultacích s ŘO IROP identifikovány relativně velké nezpůsobilé výdaje (inženýrské
sítě k památkovým objektům, které vedou pod jinými parcelami, plato související se Zámeckou věží apod.).
Předseda řídicího výboru Ing. Petr Kulhánek (na dotaz Ing. Novotného) seznámil řídicí výbor s aktuální
situací kolem Císařských lázní, na které se měla čerpat největší část alokace pro památky z IPRÚKV°.
Probíhají intenzivní jednání města, kraje, památkového ústavu, Ministerstva kultury a dalších subjektů,
jejichž výsledkem bude zejména rozhodnutí o využití objektu.

Usnesení:
Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary
a) bere na vědomí informaci o záměru snížit alokaci na památky (IROP 3.1) o 100 mil. Kč
b) doporučuje Radě města Karlovy Vary a Zastupitelstvu města Karlovy Vary schválit snížení alokace
IPRÚKV° o 100 mil. Kč v opatření B1.1 (SC IROP 3.1)
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Přílohy:
1. Hodnocení projektových záměrů
2. Prezentace
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: 14.09.2017
Zapsal: Tomáš Sýkora
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