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    Z Á P I S 
z 5. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území konaného dne 

03. 05. 2017          

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dne 03. 05. 2017 se uskutečnilo 5. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území 

Karlovy Vary. 

 

 

Místo jednání: zasedací místnost 3. patro Magistrátu města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 

Karlovy Vary 

Doba jednání: jednání bylo zahájeno v 8:40 hodin a skončeno bylo v 09:20 hodin 

Přítomni:  Ing. Petr Kulhánek, Žaneta Salátová, Ing. arch. Jaromír Musil, Ing. Zdeněk Gaudek, 

Ing. Lukáš Siřínek, Jan Novotný, Ing. Tomáš Sýkora 

Nepřítomni: Pavel Hulec, Ing. Jiří Jiránek, Ing. Vít Hromádko 

Hosté:  Bc. Jiří Vítek, Mgr. Irena Černá 

 

 

Program jednání: 

 

1. Vyhodnocení výzvy č. 6 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B2.2 

„Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení 

atraktivity prostředí“ 

2. Projednání projektových záměrů předložených do výzvy č. 6 a vydání vyjádření Řídicího 

výboru IPRÚKV° o souladu/nesouladu projektových záměrů s integrovanou strategií 

3. Případné schválení dalších výzev 

4. 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 3. Případné schválení dalších výzev se uskuteční co nejdříve formou per rollam z důvodu 

dosud neodsouhlasených návrhů výzev Řídicím orgánem IROP. 

Členové ŘV jednomyslně vyjádřili souhlas s navrženým programem jednání. 
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1. Vyhodnocení výzvy č. 6  

 

Ing. Sýkora shrnul informace ke schválené výzvě č. 6, která se váže k opatření IPRÚKV° B2.2 „Zřízení 

a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí“ 

takto: 

● datum vyhlášení: 16. 03. 2017 

● datum ukončení příjmu záměrů: 30. 03. 2017 

● alokace výzvy: 42.638.167 Kč (ESF) 

- závazné indikátory dle výzvy IPRÚKV°: 

● celkový počet účastníků: 338 

● účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti: 167 

 

Do výzvy č. 6 byly předloženy tyto projektové záměry: 

 

Projektov

ý záměr  
Předkladatel  Název  

Požadovaná 

alokace 

(prostředky EU) 

V06/01  
Mateřské centrum Karlovy 

Vary, z. s. Na cestě k úspěchu 8.358.605 Kč 

V06/02  Studujte.cz, o.p.s.  

Lepší přístup k 

zaměstnávání pro osoby do 

25 let 
5.525.000 Kč 

 

Na prvním jednání pracovní skupiny „Zaměstnávání“ dne 10. 04. 2017 byly předložené projektové záměry 

představeny. Pracovní skupina dospěla k závěru, že je možné oba projektové záměry předat jako soubor 

projektových záměrů Řídícímu výboru IPRÚKV° k vyjádření o souladu/nesouladu projektového záměru s 

integrovanou strategií. Projektové záměry byly pracovní skupinou posouzeny 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. 6 k 

předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B2.2 „Zřízení a podpora vzniku nových pracovních 

míst v oblastech přispívajících ke zvýšení atraktivity prostředí“. 

2. Projednání projektových záměrů předložených do výzvy č. 6 

 

Členům řídicího výboru byl pracovní skupinou Zaměstnávání předložen soubor projektových záměrů 
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tvořený shora uvedenými projektovými záměry. 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. 6 

pro předkládání projektových záměrů. U všech kritérií dospěli ke shodě, že projektové záměry V06/01 a 

V06/02 jednotlivá kritéria plní (viz příloha tohoto zápisu). Výsledkem jednání je závěr, že oba projektové 

záměry tvoří soubor, který nepřevyšuje alokaci a přispívá k naplnění cílů IPRÚKV° a indikátorů daných 

výzvou. 

Paní Žaneta Salátová, členka řídicího výboru, oznámila střet zájmů, proto se hlasování zdržela. 

Usnesení: 

a) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary zhodnotil projektové záměry 

předložené do výzvy č. 6 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°. 

b) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary rozhodl o vydání vyjádření o souladu 

projektového záměru s integrovanou strategií pro Mateřské centrum Karlovy Vary, z. s., se sídlem 

Kollárova 551/17, Karlovy Vary pro projekt s názvem Na cestě k úspěchu s celkovými způsobilými 

výdaji ve výši 9.833.653 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 8.358.605 Kč. 

c) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary rozhodl o vydání vyjádření o souladu 

projektového záměru s integrovanou strategií pro Studujte.cz, o. p. s., se sídlem Malé náměstí 

458/12, Praha 1 pro projekt s názvem Lepší přístup k zaměstnání pro osoby do 25 let s celkovými 

způsobilými výdaji ve výši 6.500.000 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 5.525.000 Kč. 

 

3. Případné schválení dalších výzev 

Ing. Sýkora informoval, že jsou připraveny další výzvy, zapracovány připomínky Řídicího orgánu 

Integrovaného regionálního operačního programu, ale dosud se čeká na odsouhlasení ze strany ŘO IROP. 

  

Jedná se o výzvy: 

-         autobusy 

-         terminály 

-         telematika 

-         památky II 

-         základní školy 

-         střední školy 

-         sociální infrastruktura 

  

Výše uvedené výzvy jsou naplánovány k vyhlášení co nejdříve po odsouhlasení řídicím orgánem, z tohoto 

důvodu budou předloženy ke schválení Řídicímu výboru IPRÚKV° v nejbližším možném termínu formou 

per rollam. 
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4. Různé  

Aktualizace plánu výzev 

Ing. Sýkora informoval o plánu výzev a stavu výzev. Současně zdůvodnil odchylky od původního plánu. 

Plán výzev je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary schvaluje aktualizaci plánu výzev dle přílohy 

tohoto usnesení.  

 

Změna parametrů projektového záměru V03/02 

Statutární město Karlovy Vary jako předkladatel projektového záměru V03/02 vyhlásilo výběrové řízení na 

dodavatele, ale žádný uchazeč se nepřihlásil tzn., že se nestihne plánované datum realizace. Nyní je 

vyhlášeno nové výběrové řízení, ale žádost o dotaci se musí shodovat s vyjádřením řídicího výboru 

v základních parametrech, a to mj. v termínu realizace. Nabízejí se 3 možnosti řešení: 

- město podá žádost do MS2014+ s původními termíny a vědomím, že termín realizace nesplní a 

ihned si požádá o změnu projektu; zde je riziko, že tuto změnu CRR neodsouhlasí 

- nositel vyhlásí novou výzvu a město přihlásí svůj upravený projektový záměr; časově a 

administrativně velmi náročné 

- řídicí výbor schválí změnu parametrů projektového záměru; byl odeslán dotaz na CRR, zda je tento 

postup možný, ale dosud nepřišla odpověď; v případě, že bude odsouhlaseno, doloží žadatel kromě 

vyjádření Řídicího výboru IPRÚKV° o souladu projektového záměru s integrovanou strategií také 

usnesení, jímž Řídicí výbor IPRÚKV° schvaluje změnu termínů realizace. 

Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary schvaluje změnu parametrů projektového 

záměru V03/02 “Karlovarské městské divadlo - stavební úprava střechy, obnova fasády”, spočívající ve 

změně termínu ukončení realizace projektu z původně plánovaného 31.10.2017 na 31.03.2018. 

Doplňující informace manažera IPRÚKV°  

Byl vydán upravený Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014-2020 

s účinností od 01. 05. 2017 resp. 01.06.2017. Revize se týkají řízení a schvalování změn integrovaných 

strategií. V návaznosti na to připravujeme změny a úpravy IPRÚKV°, které bychom v červnu chtěli předložit 

do řídicího výboru a následně do rady a zastupitelstva města. V době letních prázdnin pak naším cílem 

projednat změny na MMR a s jednotlivými řídicími orgány. Změny jsou z velké části formálního charakteru, 

ale také se budeme zabývat systémovými úpravami (např. realizující subjekty x typy žadatelů) a zapracujeme 

připomínky, které jsme dosud obdrželi (např. KÚKK). Změny se budou týkat i finančního plánu IPRÚKV°, 

revizí projdou i některé indikátory.    

Projekty v oblasti cestovního ruchu – týká se to památek na seznamu UNESCO a NKP, Karlovy Vary jsou 

ve specifické situaci, kdy mají zapsané území UNESCO. Projekty tak musí být zároveň na seznamu 
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Národního památkového ústavu MonumNet, kde jsou uvedena parcelní čísla vztahující se k objektům. 

Projekty, které město připravuje, zahrnují i sítě, ty však vedou i pod jinými pozemky, a proto jsou 

nezpůsobilými výdaji (informaci jsme ověřili jak na CRR, tak i na Řídicím orgánu IROP). To významně 

snižuje celkové způsobilé výdaje projektů, snižuje čerpanou částku dotací a zvyšuje finanční spoluúčast 

žadatele. S památkami je obecně problém, ani jiná města (Zlín, Jihlava), nebudou čerpat takové objemy 

financí, kolik plánovaly. 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Hodnocení projektových záměrů  

3. Plán výzev 

 

 

 

 

Dne: 03.05.2017  

Zapsala: Irena Černá  


