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1. Manažerské shrnutí 
 

Strategický plán udržitelného rozvoje města Karlovy Vary (dále jen StrategieKV°) pro období 
2014 – 2020 byl schválen Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne 09.09.2014 usnesením 
č. ZM/298/9/14. Jedná se o klíčový strategický rozvojový dokument, jenž zavazuje město 
k realizaci a podpoře takových aktivit, které povedou k  rozvoji města v souladu s nastavenými 
cíli. Návrhová část StrategieKV° definuje 8 priorit dále rozčleněných do 23 specifických cílů, 
z nichž každý bude naplňován realizací jednoho opatření.  

Implementační část dokumentu stanoví způsob, jímž bude StrategieKV° realizována v praxi – 
prostřednictvím každoročních akčních plánů, které specifikují plánované projekty v  rámci 
jednotlivých priorit a opatření, vč. určení subjektů odpovědných za jednotlivé akce.  Sestavení 
akčního plánu je navázáno na tvorbu rozpočtu města. Akční plán na rok 2016 byl schválen 
Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne 22.12.2015. Jednalo se v pořadí o již druhý akční plán 
naplňující strategii.  

StrategieKV° dále uvádí způsob monitorování naplňování cílů strategie, jehož účelem je měření 
úspěšnosti při dosahování vytýčených cílů prostřednictvím systému indikátorů.  Monitorovací 
zpráva StrategieKV° je sestavena na základě podkladů od gestorů opatření.  

Monitorovací zpráva za rok 2016 je dostupná na webovém odkazu http://kvprojekty.cz/strategie-
kv/monitorovaci-zpravy/, kde je zároveň uvedena monitorovací zpráva za rok 2015.  

Na začátku roku 2017 manažer StrategieKV° oslovil gestory opatření ke spolupráci na přípravě 

monitorovací zprávy. Jednotliví gestoři se měli vyjádřit ke všem projektům, které byly uvedeny 

v akčním plánu. Gestoři poskytli informace o realizaci plánovaných projektů a jejich skutečné 

finanční náročnosti. Odbor strategií a dotací doplnil informace o čerpání dotací na realizované 

projekty. Následně manažer u gestorů získával další doplňující informace o realizovaných 

projektech. Pracovníci Magistrátu města Karlovy Vary mají za povinnost v  materiálech pro 

jednání Rady a Zastupitelstva města uvádět vazbu příslušné akce na opatření StrategieKV°. 

Manažer vyhodnotil tyto materiály a relevantní informace jsou uvedeny u příslušných kapitol 

této monitorovací zprávy.  

Stěžejní aktivitou v roce 2016 související s rozvojem města byla příprava a projednávání 

Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚKV°). Na základě IPRÚKV° schváleného 

v roce 2016 jsou karlovarské aglomeraci rezervovány finanční prostředky ze tří operačních 

programů ve výši téměř 1,4 mld. Kč. 

Více než polovina sledovaných indikátorů StrategieKV° se vyvíjí žádoucím směrem, desetina 

stagnuje a 15 % vykazuje horší hodnoty než před realizací StrategieKV°. 

 

 

  

http://kvprojekty.cz/strategie-kv/monitorovaci-zpravy/
http://kvprojekty.cz/strategie-kv/monitorovaci-zpravy/
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2. Přehled provádění  StrategieKV° 

Míru naplňování cílů StrategieKV° je možné sledovat postupným měřením nastavených 
indikátorů.  

Rok 2016 se vyznačoval zejména přípravou na čerpání dotací v  dalších obdobích. Česká republika 
nabírala i v roce 2016 výrazné zpoždění s vyhlašováním, a tedy i čerpáním dotačních prostředků 
z Evropských strukturálních a investičních fondů. Pro statutární město Karlovy Vary byla stěžejní 
příprava Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary (IPRÚKV°). Na počátku roku 2016 
město jako nositel integrované strategie předložilo IPRÚKV° k hodnocení centrálním orgánům 
(Ministerstvo pro místní rozvoj – Odbor regionální politiky a příslušné řídicí orgány operačních 
programů: Integrovaný regionální operační program, Operační program Zaměstnanost a 
Operační program Doprava). Schvalovací procedura byla velmi zdlouhavá a teprve v srpnu 2016 
bylo IPRÚKV° schváleno a byly vydány akceptační dopisy, jimiž je karlovarské aglomeraci 
rezervována finanční alokace v příslušných operačních programech. IPRÚKV° bylo prvním 
integrovaným plánem schváleným v České republice. Tímto jsou rezervovány dotační 
prostředky ve výši 1.378.895.340 Kč (z toho 1.305.100.000 Kč příspěvek Unie a 73.795.340 Kč 
z národních zdrojů) v programovém období 2014-2020. 

Od září 2016 začalo Statutární město Karlovy Vary jako nositel IPRÚKV° na základě vydaných 
akceptačních dopisů připravovat výzvy k předkládání projektových záměrů, které podléhají 
schvalování řídicími orgány operačních programů. Schvalovací procedura byla zejména na úrovni 
řídicího orgánu Integrovaného regionálního operačního programu  opět velmi zdlouhavá (místo 
původně deklarovaných 10 dnů v řádech měsíců). Tento problém (stejně jako řada dalších) byla 
předmětem řady celostátních jednání, kdy města požadovala výrazné zlepšení přístupu 
centrálních orgánů za účelem urychlení a zefektivnění procesů vedoucích k čerpání evropských 
dotačních prostředků. 

Celý rok 2016 by také ve znamení vyjednávání města s  ministerstvy ohledně nastavení parametrů 
v jednotlivých podporovaných aktivitách. Uskutečnilo se mnoho desítek jednání jak napřímo mezi 
městem a ministerstvy, tak v rámci společných jednání a v různých platformách (Regionální stálá 
konference, Národní stálá konference). Jako velmi dobrá se ukázala úzká spolupráce všech 6 
měst IPRÚ v České republice (Jihlava, Liberec/Jablonec n. N., České Budějovice, Zlín, Mladá 
Boleslav, Karlovy Vary). Tímto se podařilo posunout řadu dílčích problémů v  nastavení podmínek 
čerpání dotací. Přesto však zůstávají bariéry (i přes ministerstvem deklarovaný princip 
zjednodušování), mnohdy způsobené národní legislativou, někdy požadavky evropské úrovně. 

Přesto je zřejmé, že se faktická realizace IPRÚKV° začala na přelomu let 2016/2017 
uskutečňovat, a lze předpokládat, že v následujících letech bude zřejmý příliv dotačních 
prostředků na významné investiční i neinvestiční akce města. 

V tomto kontextu je potřeba vnímat monitorovací zprávu StrategieKV° za rok 2016, z níž vyplývá, 
že realizace projektů byla relativně velmi nízká jak co do počtu, tak co do finančního objemu (a 
do objemu vyčerpaných dotací). Úsilí vynaložené v roce 2016 bude zúročeno v letech 2017 – 
2020 (resp. 2023, do kdy lze financovat projekty realizované v  programovém období 2014-2020). 

Níže je uveden přehled všech indikátorů sledovaných pro účely vyhodnocování úspěšnosti 
postupného dosahování cílů StrategieKV°. Uvedený „Trend plnění“ v prvním sloupci rekapituluje 
loňský trend oproti výchozímu stavu. Druhý sloupec uvádí posun plnění v  roce 2016 oproti roku 
2015 (meziroční srovnání). V posledním sloupci je uveden trend plnění od počátku realizace 
StrategieKV°. 
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Z níže uvedeného je zřejmé, že 23 indikátorů se celkově vyvíjí žádoucím směrem (přičemž 18 
trvale a 5 se mírně zhoršilo oproti roku 2015). 8 indikátorů trvale stagnuje a je potřeba se na 
jejich plnění zaměřit v následujících letech prostřednictvím dalších akčních plánů. 6 indikátorů se 
od počátku realizace nepodařilo naplnit či významněji přispět k jejich naplnění (avšak polovina 
z nich v roce 2016 již zaznamenala pozitivní trend oproti předchozímu roku).  

Ve srovnání s rokem 2015 se navýšil počet indikátorů s pozitivním trendem o dva, počet 
stagnujících se snížil o jeden. O jeden méně než v  předchozím roce je také indikátorů, které 
vykazují horší hodnoty než na počátku realizace StrategieKV°. 

 

Indikátor 

Hodnota Trend plnění 

výchozí 
stav 

cílový 
stav 

2015 2016 

2015 
vůči 

výchozímu 
stavu 

2016 vůči 
předchozímu 

roku 

2016 vůči 
výchozímu 

stavu 

Průměrná roční imisní 
koncentrace polétavého 
prachu PM10 

25,5 
μg/m3 

snížení -    ? 

Počet překročení 
denního imisního limitu 
pro koncentrace 
polétavého prachu PM10 

26 snížení -    ? 

Intenzita dopravy na 
vybraných měrných 
místech: 

       

Západní 
Sokolovská 
Vítězná 
Chebský most 
Ostrovský most 
Bezručova 

10 284 
13 448 
8 652 

12 334 
5 963 
6 690 

snížení -    ? 

Absolutní počet 
disponibilních 
parkovacích míst 

4 677 zvýšení 4 727 4727    

Podíl parkovacích míst v 
systému „chytrého 
parkování“ 

0 zvýšení 0 0    

Počet ročně 
přepravených osob MHD 

13 436 
000 

zvýšení 
13 177 

000 
13 309 

000    

Délka cyklotras a 
cyklostezek (km) 

57,19 zvýšení 57,79 57,79    
Podíl bezbariérově 
upravených chodníků 
(%) 

30 zvýšení 33 33,2    

Počet nehod na 
přechodech pro chodce 
za rok 

15 snížení 
9 

11    

Počet nehod na 
přechodech u škol za 
rok 

1 snížení 1 0    

Kapacita zařízení pro 
trvalou péči o seniory na 
1000 obyvatel 

0,42 zvýšení 0,42 0,42    

Počet pracovníků 
poskytujících terénní 

1,42 zvýšení 1,42 1,42    
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Indikátor 

Hodnota Trend plnění 

výchozí 
stav 

cílový 
stav 

2015 2016 

2015 
vůči 

výchozímu 
stavu 

2016 vůči 
předchozímu 

roku 

2016 vůči 
výchozímu 

stavu 

služby na 1000 obyvatel 

Uchazeči o zaměstnání 

(15 – 24) 418 snížení 322 195    

Uchazeči o zaměstnání 

(abs. škol) 128 snížení 116 44    

Počet sociálních bytů 
na 1000 obyvatel 

3,42 zvýšení 3,42 3,42    
Roční počet 
registrovaných trestných 
činů na 1000 obyvatel 

33,12 snížení 26 25    

Objasněnost trestných 
činů (%) 

57,41 zvýšení 65,98 62,8    
Roční počet návštěvníků 
ve vybraných 
sportovních zařízeních 

347 000 zvýšení 313 160 316 364    

Roční počet návštěvníků 
ve vybraných kulturních 
zařízení 

662 007 zvýšení 691 958 722 734    

Podíl MŠ, vyhovujících 
technickou 
infrastrukturou měst. 
standardu (%) 

42 zvýšení 60 63    

Podíl ZŠ, vyhovujících 
technickou 
infrastrukturou měst. 
standardu (%) 

60 zvýšení 75 82    

Podíl tříděného 
domovního odpadu (%)  

21 snížení 55 56    
Roční objem 
separovaného 
bioodpadu 

242 zvýšení 644,61 1 153,45    

Podíl opěrných zdí 
vyžadujících sanaci (%) 

45 snížení 45 45    
 Celková plocha zeleně 
v širším centru města 

38 zvýšení 38 38    
Počet registrovaných 
živnostníků fyzických 
osob se sídlem na území 
města 

9 744 zvýšení 11 016 15 329    

Počet stáží (praxí) 
studentů SŠ a VŠ v 
místních podnicích 

448 > 0 1 001 689    

Plochy v majetku města, 
určené pro rozvoj 
podnikání 

13,3 > 0 13,3 13,3    

Počet využívaných 
pramenů 
termominerální vody 

15 15 15 14    

Vydatnost pramenů 
termominerální vody 

2000 2000 2000 2000    

Roční počet návštěvníků 
v hromadných 
ubytovacích zařízeních 
celkem 

259 665 zvýšení 269 264 329 081    
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Indikátor 

Hodnota Trend plnění 

výchozí 
stav 

cílový 
stav 

2015 2016 

2015 
vůči 

výchozímu 
stavu 

2016 vůči 
předchozímu 

roku 

2016 vůči 
výchozímu 

stavu 

Roční počet návštěvníků 
v lázeňských zařízeních 

159 689 zvýšení 141 396 168 813    
Počet přenocování v 
hromadných 
ubytovacích zařízeních 
celkem 

1 806 917 zvýšení 1 538 910 1 625 763    

Počet přenocování 
v lázeňských zařízeních 

1 462 539 zvýšení 1 146 936 1 187 003    
Zapsání Karlových Varů 
na seznam UNESCO 

ne ano ne ne    
Index struktury 
návštěvníků 5 zvýšení 4 3    

Celkový počet diskusních 
fór a setkání s občany 
města 

8 > 0 8 8    

Počet účastníků 
diskusních fór a setkání s 
občany města 

- > 0 189 188    

Počet kulturně 
společenských akcí 
podporujících 
sounáležitost 

99 > 0 125 120    

Finanční zdraví města - 
poměr cizích zdrojů k 
celkovým aktivům (%) 

2,93 < 25 % 2,49%
1
     

Finanční zdraví města - 
celková likvidita 

2,03 > 1 2,85%
2
     

Počet kulturně 
společenských akcí s 
oficiální účastí 
partnerského města 

0 > 0 7 11    

 

Do hodnocení v monitorovací zprávě bylo zahrnuto 78 projektů, z toho 57 projektů (73 %) bylo 
zrealizováno, částečně zrealizováno, realizace byla zahájena, jsou stále realizovány nebo byla 
zahájena projektová příprava. 21 projektů (27 %) se nepodařilo zrealizovat. 

Projekty, které byly uvedeny v akčním plánu, byly naplánovány v objemu 1 205,27 mil. Kč. 
Skutečné náklady na realizaci projektů činily 100,17 mil. Kč. 

Ve srovnání s předchozím rokem se může jevit realizace akčního plánu za rok 2016 z  finančního 
pohledu jako neúspěšná. Je to však jev relativně zkreslený. Řada projektů se začala v  roce 2016 
realizovat, aktivity spočívaly zejména v projektové přípravě. Z tohoto důvodu se zahájené aktivity 
ještě nepromítly do finančního vyjádření. Druhým aspektem je připravenost České republiky na 
čerpání dotací z Evropských strukturálních a investičních fondů. Z důvodu hospodárnosti byly 
některé plánované projekty odsunuty na rok 2017, kdy budou zpřístupněny výzvy k  předkládání 
žádostí a kdy začne realizace IPRÚKV°. Třetím aspektem nižšího finančního plnění jsou úspory při 
realizaci jednotlivých aktivit oproti původnímu plánu. Pouze ve výjimečných případech byly 
skutečné náklady vyšší než plán (např. přesun Vřídla z důvodu havarijního stavu Vřídelní 
kolonády). 

                                                           
1 Výsledná hodnota indikátoru za rok 2015 byla dostupná až po zpracování Monitorovací zprávy za rok 2015. 
2 Výsledná hodnota indikátoru za rok 2015 byla dostupná až po zpracování Monitorovací zprávy za rok 2015. 
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3. Využití vnějších finančních zdrojů  
 

Jak bylo uvedeno výše, rok 2016 byl zaměřen na přípravu IPRÚKV°. Spuštění dotací z Evropských 
strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 bylo výrazně zpožděno. 
Výzvy řídicích orgánů operačních programů téměř nebyly vyhlašovány. Z  tohoto důvodu bylo 
reálné čerpání dotací v roce 2016 výrazně nižší než v předchozích letech, v podstatě zcela 
minimální. Na základě vydaných akceptačních dopisů Ministerstva pro místní rozvoj (Řídicí orgán 
Integrovaného regionálního operačního programu), Ministerstva práce a sociálních věcí (Řídicí 
orgán Operačního programu Zaměstnanost) a Ministerstva dopravy (Řídicí orgán Operačního 
programu Doprava), jimiž je schválena realizace IPRÚKV°, může statutární město Karlovy Vary a 
další subjekty v karlovarské aglomeraci realizovat od roku 2017 dotační projekty v  objemu až do 
výše téměř 1,4 mld. Kč. Nad rámec této částky se předpokládá i čerpání dalších dotací formou 
tzv. individuálních projektů, ať už z Evropských strukturálních a investičních fondů, tak i 
z národních zdrojů. 

Koncem roku 2016 obdrželo město Karlovy Vary předběžné schválení dotace na zpracování Plánu 
udržitelné mobility města ve výši 3,5 mil. Kč z Operačního programu zaměstnanost. Dotace bude 
čerpána v letech 2017-2019. 

Další přijaté dotace byly zejména neinvestiční dotace či transfery od Karlovarského kraje na  
podporu školství a oslavy výročí 600 let od narození Karla IV.  

Obdržené investiční dotace ze státních fondů a státního rozpočtu znamenalo už jen 
dofinancování akcí realizovaných v roce 2015. 

Tabulka s přehledem přijatých dotací je přílohou této monitorovací zprávy. 

4. Vyhodnocení pokroku při plnění priorit a opatření 

 

Monitorovací zpráva za rok 2016 se zabývá vyhodnocením pokroku při plnění cílů StrategieKV° na 
základě porovnání skutečného plnění akčního plánu se schváleným předpokladem. Analýza se 
zabývá: 

a) stavem realizace naplánovaných projektů 
b) porovnáním skutečně realizovaných nákladů s plánovanou finanční náročností projektů 
c) úrovní plnění příslušných indikátorů pro měření úspěšnosti 

Při vyhodnocení byly zohledněny také další aktivity, které byly v  příslušné prioritě či opatření 
realizovány nad rámec akčního plánu na základě rozhodnutí v  průběhu roku. 
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Priorita 1 - UDRŽITELNÁ DOPRAVA VE MĚSTĚ 

 

Udržitelná doprava zahrnuje regulaci automobilové dopravy ve městě, optimalizaci dopravy 
v klidu a koncepční řešení hromadné dopravy, vč. dobudování návazné infrastruktury. Součástí 
priority je také rozvoj podmínek pro pohyb chodců a cyklistů. 

V rámci priority 1 byl realizován projekt „Ulice Stará Kysibelská, Blahoslavova – okružní 
křižovatka“. Realizace projektu byla v roce 2016 zahájena a v roce 2017 bude dokončena. V roce 
byla zahájena Realizace projektu č. 29 „Zpracování Plánu udržitelné městské mobility Karlovy 
Vary“ podáním žádosti o dotaci do Operačního programu Zaměstnanost. Žádost byla schválena a 
v roce 2017 – 2019 bude projekt realizován. Projekt č. 55 Místní komunikace – Karlovy Vary je 
realizován průběžně v souvislosti s údržbou a opravami místních komunikací. 

 Akční plán předpokládal náklady na realizaci projektů v  Prioritě 1 ve výši 117,39 mil. Kč, 
skutečné náklady byly ve výši 25,46 mil. Kč. 

Číslo 
opatření 

Číslo 
projektu 

Název projektu Plánované 
náklady 

Skutečné 
náklady 

Stav projektu 

1.1 91 Opatření k usměrnění a redukci 
automobilové dopravy v centru města a v 
lázeňském centru města 

50,00 0 nerealizován 

29 Zpracování Plánu udržitelné městské 
mobility Karlovy Vary 

3 684,00 60,00 zahájen a 
realizace 
pokračuje 

1.2 162 Ulice Stará Kysibelská, Blahoslava - okružní 
křižovatka 

8 500,00 4 900,00 zahájen a 
realizace 
pokračuje 

205 Rekonstrukce ulice Na Stezce 13 000,00 0 nerealizován 

1.3 55 Místní komunikace – Karlovy Vary 12 000,00 19 000,00 realizován 
průběžně 

190 Karlovarská karta 1 656,00 1 500,00   zahájen 2015 a 
realizace 
pokračuje 

1.4 
69 Lávka přes Horní nádraží 

28 000,00 0 Projektová 
příprava, 
realizace 2017 

72 Rekonstrukce ulice U Podjezdu 
10 900,00 0 Projektová 

příprava, 
realizace 2017 

77 
IPRÚ Cyklostezka Meandr - Plynárenská 

11 600,00 0 Projektová 
příprava, 
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Číslo 
opatření 

Číslo 
projektu 

Název projektu Plánované 
náklady 

Skutečné 
náklady 

Stav projektu 

lávka – Krymská – projektová příprava realizace 2017 

160 
IPRÚ Cyklostezka podél Ohře - úsek 
Dvorský most - Doubský most – projektová 
příprava 

25 000,00 0 Projektová 
příprava, 
realizace 2017 

71 
Ulice Majakovského - rekonstrukce, II. 
etapa 

3 000,00 0 nerealizován 

 

Plnění indikátorů: 

Projekty týkající se cyklodopravy nebyly 

zrealizovány, jelikož v roce 2016 nebyly 

vyhlášeny výzvy z IROP pro realizaci 

integrovaných projektů. Výzvy jsou 

aktuálně očekávány v roce 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

Při plnění indikátorů došlo k mírnému (cca 1%) nárůstu přepravených osob MHD a podíl 

bezbariérově upravených chodníků. Jelikož nebyl zrealizován žádný projekt týkající se cyklostezek 

a parkování, nedošlo k žádnému vývoji indikátorů týkajících se těchto témat. 

Indikátor 

Hodnota  

Poznámka 
výchozí 

cílový 
stav 

2015 2016 

Průměrná roční imisní koncentrace 
polétavého prachu PM10 

25,5 μg/m
3
 snížení -   

Počet překročení denního imisního 
limitu pro koncentrace polétavého 
prachu PM10 

26 snížení - 
 

 

Intenzita dopravy na vybraných 
měrných místech: 

     

Západní 
Sokolovská 
Vítězná 

10 284 
13 448 

8 652 
snížení -   

Indikátor 
Trend 
plnění 

Průměrná roční imisní koncentrace polétavého 
prachu PM10 ? 
Počet překročení denního imisního limitu pro 
koncentrace polétavého prachu PM10 ? 
Intenzita dopravy na vybraných měrných 
místech ? 

Absolutní počet disponibilních parkovacích míst  
Podíl parkovacích míst v systému „chytrého 
parkování“  
Počet ročně přepravených osob MHD 

 
Délka cyklotras a cyklostezek 

 
Podíl bezbariérově upravených chodníků  

 
Počet nehod na přechodech pro chodce za rok 

 
Počet nehod na přechodech u škol za rok 
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Chebský most 
Ostrovský most 
Bezručova 

12 334 
5 963 
6 690 

Absolutní počet disponibilních 
parkovacích míst 

4 677 zvýšení 4 727 4 727  

Podíl parkovacích míst v systému 
„chytrého parkování“ 

0 zvýšení 0 0  

Počet ročně přepravených osob 
MHD 

13 436 000 zvýšení 13 177 000 13 309 000  

Délka cyklotras a cyklostezek (km) 57,19 zvýšení 57,79 57,79  

Podíl bezbariérově upravených 
chodníků (%) 

30  zvýšení 33 33  

Počet nehod na přechodech pro 
chodce za rok 

15 snížení 9 11  

Počet nehod na přechodech u škol 
za rok 

1 snížení 1 0 

Pravidelné dohledy 
strážníků MP na 
přechodech u škol 

 

 

Mimo výše uvedené projekty se Rada města Karlovy Vary v roce 2016 zabývala i dalšími projekty, 
které v Akčním plánu na rok 2016 nebyly uvedeny a které přispěly nebo přispějí k plnění Priority 
1, např.:  

- nový přechod pro chodce na ulici Moskevská, vodorovné dopravní značení 2016-2018;  
- pořízení změny Územního plánu v souvislosti s Integrovaným dopravním terminálem, 

objemová a zastavovací studie návrhu stavby "Karlovy Vary - Integrovaný dopravní terminál";  
- záměr kabinové lanovky na Vítkovu Horu;  
- zákaz provozu vozítek Segway ve vnitřním lázeňském území;  
- projektová dokumentace "Karlovy Vary - Lávka přes Horní nádraží";  
- Lávka kpt. Jaroše - přeložka kabelů, umístění dopravního značení "Stezka pro chodce a 

cyklisty" ve vnitřním lázeňském území;  
- rekonstrukce schodiště pod nemocnicí v ulici Ondříčkova;  
- oprava krytu chodníku a zastávky MHD v ulici U trati a oprava krytu chodníku a schodiště v 

ulici Východní  
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Priorita 2 – ROZVOJ SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURY A SLUŽEB 

 

Priorita zaměřená na rozvoj sociální infrastruktury a služeb vychází z potřeb vyplývajících 
z demografického vývoje ve městě. Zahrnuje rozvoj podmínek pro péči o seniory, začleňování 
specifických cílových skupin a řešení problematiky bydlení.   

Akční plán předpokládal náklady na realizaci projektů v Prioritě 2 ve výši 73 mil. Kč, skutečné 
náklady byly ve výši 1,5 mil. Kč. Na realizaci těchto aktivit nebyly využity dotační prostředky.   

Číslo 
opatření 

Číslo 
projektu 

Název projektu Plánované 
náklady 

Skutečné 
náklady 

Stav projektu 

2.1 112 
Zřízení domova se zvláštním režimem – Farní 
Charita 

3 000,00 0 
nerealizován 

165 Dostavba domova pro seniory - Stará Role 10 000,00 1 500,00 

zahájen a 
realizace 
pokračuje – 
pořízena 
projektová 
dokumentace 

2.3 

350 Rekonstrukce ubytovny Drahomíra  
60 000,00 0 

zahájena 
projektová 
příprava, bude 
realizováno od 
2018 

 

Projekt č. 112 „Zřízení domova se zvláštním režimem – Farní Charita“ nebyl zatím realizován 
s ohledem na vyšší realizační náklady, které se z původních 3 mil. Kč zvýšily plánovaných nákladů 
na 11,5 mil. Kč. Počítalo se s financování prostřednictvím IPRÚKV° z Integrovaného regionálního 
operačního programu. V průběhu roku 2016 však Evropská komise rozhodla, že tento typ sociální 
služby formou pobytového zařízení nebude podporován.  

Indikátory týkající se zaměstnanosti následují pozitivní celorepublikový trend a od roku 2015 se 

vyvíjejí požadovaným směrem. 

 

 

 

 

 

 

 

Indikátor 
Trend 
plnění 

Uchazeči o zaměstnání (15 – 24)  

Uchazeči o zaměstnání (abs. škol)  
Kapacita zařízení pro trvalou péči o seniory na 
1000 obyvatel  
Počet pracovníků poskytujících terénní služby na 
1000 obyvatel  

Počet sociálních bytů na 1000 obyvatel  
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Plnění indikátorů: 

 

Indikátor 

Hodnota  

Poznámka 
výchozí 

cílový 
stav 

2015 2016 

Kapacita zařízení pro trvalou péči o 
seniory na 1000 obyvatel 

0,42 zvýšení 0,42 0,42  

Počet pracovníků poskytujících 
terénní služby na 1000 obyvatel 

1,42 zvýšení 1,42 1,42  

Uchazeči o zaměstnání (15 – 24) 418 snížení 322 195 
Statistika pouze za 
město Karlovy Vary 
k 31.12.2016 

Uchazeči o zaměstnání (abs. škol) 128 snížení 116 44 
Statistika pouze za 
město Karlovy Vary 
k 31.12.2016 

Počet sociálních bytů na 1000 
obyvatel 

3,42 zvýšení 3,42 3,42  

 

 

Mimo výše uvedené projekty se Rada města Karlovy Vary v roce 2016 zabývala i dalšími projekty, 
které v Akčním plánu na rok 2016 nebyly uvedeny a které přispěly nebo přispějí k plnění Priority 
2, např.:  

- Memorandum o spolupráci mezi Odborem pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR, 
Statutárním městem Karlovy Vary a městem Chodov;  

- dotace pro sdružení SOS vesniček a  
- spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. 
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Priorita 3 – PŘÍZNIVÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOT VE MĚSTĚ 

 

Příznivé podmínky pro život zahrnují posilování pocitu bezpečí a pořádku, podporu kulturního a 
sportovního vyžití a zajištění vzdělávací infrastruktury.  

Akční plán předpokládal náklady na realizaci projektů v Prioritě 3 ve výši 57,8 mil. Kč, skutečné 
náklady byly ve výši 26 mil. Kč.  

U projektu č. 495 – Mobidik byl poskytnut příspěvek 70 tis. od Armády spásy.  

Číslo 
opatření 

Číslo 
projektu 

Název projektu Plánované 
náklady 

Skutečné 
náklady 

Stav projektu 

3.1 449 MP - vybavení 1 300,00 1 290,00 realizován 

39 Informační systém MP  
1 400,00 1 140,00 

Zahájen a 
realizace 
pokračuje 

44 
Prevence rizikového chování – 
bezdomovectví (terénní studie) 

 400,00 0 nerealizován 

51 K-centrum 
 250,00 250,00 

Průběžně 
realizován 

140 Senior akademie 
50,00 25,00 

Průběžně 
realizován 

495 Mobidik 
600,00 488,00 

Realizován 

70,00 tis. 
příspěvek od 
Armády spásy 

3.2 

3 

Hvězdárna a radioklub Karlovy Vary – 

technické zhodnocení budovy – projektová 

dokumentace 

850,00 278,00 

Zahájena 
projektová 
příprava 

172 Areál Rolava - zpevnění břehů  3 464,00 1 870,00 realizován 

184 
Obnova hudebních nástrojů Karlovarského 

symfonického orchestru  
500,00 389,00 

realizován 

35 Sociální zázemí - Meandr 3 000,00 0 nerealizován 

171 Letní kino - opravy izolace 628,00 0  nerealizován 

3.3 180 
Zhodnocení budov mateřských škol z 985,00 1 657,00 realizován 



StrategieKV° 
 

15 
 

Číslo 
opatření 

Číslo 
projektu 

Název projektu Plánované 
náklady 

Skutečné 
náklady 

Stav projektu 

energetických auditů 

163 ZŠ Poštovní - zajištění energetických úspor  17 500,00 17 324,00 realizován 

42 ZŠ Dukelských hrdinů, Karlovy Vary  23 500,00 0 nerealizován 

60 ZŠ Poštovní – rekonstrukce učebny 900,00 0 nerealizován 

496 
ZŠ 1. Máje - nákup konvektomatu do školní 

jídelny 
680,00 499,00 

realizován 

497 ZŠ J. A. Komenského - interaktivní tabule 220,00 0 nerealizován 

500 ZŠ Truhlářská – interaktivní tabule 250,00 289,00 realizován 

498 II. MŠ Krušnohorská – zahradní herní prvky 500,00 322,00 realizován 

499 I.MŠ Komenského – zahradní herní prvky 820,00 212,00 realizován 

 

Projekt č. 44 „Prevence rizikového chování – bezdomovectví (terénní studie)“ nebyl zrealizován, 

jelikož nebyl podpořen ze strany Ministerstva vnitra České republiky.  U projektu „Sociální zázemí 

– Meandr“ bylo plánováno vybudovat sociální zázemí v objektu bývalé vodárny, ale k realizaci 

nedošlo, jelikož nebyly vyřešeny vlastnické vztahy. Opravy izolace v Letním kině byly odloženy 

s ohledem na připravovaný nový záměr využití objektu. Projekty škol 42, 60 a 497 byly odloženy, 

aby mohlo být využito spolufinancování z EU prostřednictví IPRÚKV°. 

 
 Plnění indikátorů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikátor 
Trend 
plnění 

Roční počet registrovaných trestných činů na 
1000 obyvatel  

Objasněnost trestných činů (%)  
Roční počet návštěvníků ve vybraných 
sportovních zařízeních  
Roční počet návštěvníků ve vybraných kulturních 
zařízení  
Podíl MŠ, vyhovujících technickou 
infrastrukturou měst. standardu (%)  
Podíl ZŠ, vyhovujících technickou infrastrukturou 
měst. standardu (%)  
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Indikátor 
Hodnota  

Poznámka 
výchozí 

cílový 
stav 

2015 2016 

Roční počet registrovaných trestných 
činů na 1000 obyvatel 

33,1 snížení 26,0 25,0 Snížení nápadu TČ 

Objasněnost trestných činů (%) 57,41 zvýšení 65,98 62,8 
Nárůst počtu krádeží 
vloupáním a obecné 
kriminality 

Roční počet návštěvníků ve 
vybraných sportovních zařízeních 

347 000 zvýšení 313 160 316 364 

Ve srovnání s výchozí 
hodnotou došlo 
k uzavření bazénu LH 
Thermal, který byl 
zahrnut do 
monitorování.  

Roční počet návštěvníků ve 
vybraných kulturních zařízení 

662 007 zvýšení 691 958 722 734  

Podíl MŠ, vyhovujících technickou 
infrastrukturou měst. standardu (%) 

42 zvýšení 60 63  

Podíl ZŠ, vyhovujících technickou 
infrastrukturou měst. standardu (%) 

60 zvýšení 75 82  

 

Mimo výše uvedené projekty se Rada města Karlovy Vary v  roce 2015 zabývala i dalšími projekty, 

které v Akčním plánu na rok 2016 nebyly uvedeny a které přispěly nebo přispějí k  plnění Priority 

3, např.:  

- Asistenti prevence kriminality,  

- Městský program prevence kriminality na rok 2016,  

- Smlouva o výpůjčce uzavřené s Asociací Záchranný kruh,  

- prezentace města Karlovy Vary v rámci akce CykloEgrensis,  

- Kulturní vzdělávání dětí a mládeže v roce 2016 - neinvestiční dotace,  

- Karlovarský karneval 2016,  

- Hvězdárna a radioklub lázeňského města KV,  

- KV Aréna 

- realizace výstavby 5. etapy - lanovková trasa - Lanový park Sv. Linhart,  

- Divadlo Husovka - sanace a obnova fasády,  

- Ples sportovců,  

- Festival světla - Královská cesta Karla IV. - 700 let s námi,  

- Velikonoční trhy,  

- Vánoční trhy, 

-  Zajištění hladinové vodní záchranné služby volnočasového areálu Rolava,  

- Zámecká věž - výstava "Gotika aneb doba Karla IV., 

- Dny evropského dědictví,  

- vybudování street workoutového parku na Šibeničním vrchu v Drahovicích,  

- Karlovy Vary - ZŠ Truhlářská - vnitřní stavební úpravy,  

- Místní akční plán vzdělávání - strategický rámec,  

- ZUŠ Antonína Dvořáka, Šmeralova 32, KV - rekonstrukce nosné konstrukce a výměna střešní 

krytiny.  
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Priorita 4 - KVALITNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ 

Kvalitní životní prostředí ve městě zahrnuje zajištění efektivního nakládání s  odpady ve městě a 
zvyšování hodnoty veřejného prostoru a kvality veřejné zeleně.  

Akční plán předpokládal náklady na realizaci projektů v Prioritě 4 ve výši 158,42 mil. Kč, skutečné 
náklady byly ve výši 13,34 mil. Kč. Projekt „Likvidace invazivních druhů rostlin v Karlovarském 
kraji Likvidace invazivních druhů rostlin v Karlovarském kraji“  nebyl původně zařazen do Akčního 
plánu na rok 2016. Na realizaci tohoto byla poskytnuta dotace z Karlovarského kraje ve výši 18,5 
tis. Kč. 

Číslo 
opatření 

Číslo 
projektu 

Název projektu Plánované 
náklady 

Skutečné 
náklady 

Stav projektu 

4.1 

301 

Zlepšení nakládání s odpady 
(vybavenost odpadkovými koši a 
kontejnery, technické předpoklady pro 
třídění domovního odpadu, separace 
bioodpadu, výstavba překladiště, 
podzemní kontejnery apod.)  - 
PRŮBĚŽNÁ REALIZACE 

25 000,00 9 391,36 

realizován 
průběžně 

302 
Odstraňování černých skládek a 
rekultivace starých skládek  

960,00 1 974,00 
realizován 
průběžně 

303 
 Zlepšení vybavenosti technickými 
prostředky pro úklid komunikací a svoz 
odpadu  

25 000,00 0 
nerealizován 

270 
Rekonstrukce dešťových úseků 
kanalizace  

 30 000,00 0 nerealizován 

4.2 

 
62 Úpravy přednádražního prostoru 33 000,00 

0 
Projektová 
příprava, 
realizace 2018 

113 
Sedlecký hřbitov - revitalizace na 
parkově upravenou plochu - provedeny 
dílčí práce 

20 500,00 
0 

nerealizován 

64 Urnový háj 3. etapa 2 900,00 
0 

zahájena 
realizace  

308 
Sanace OZ mezi pozemky parc.č. 775/1 
a774 – pod parkovištěm – Goethova 
stezka 

2 460,00 
0 

zahájena 
realizace  

204 
Hřiště SLP - Dovybavení dětského hříště 
fitness prvky - Drahovice 

350,00 
360,00 realizován 

210 
Hřiště SLP - Dovybavení dětského hříště 
v Rolavské ul. fitness prvky 

350,00 
0 nerealizován 

305 
Sanace OZ na pozemku parc.č. 774 – 
nad parkovištěm – Goethova  

5 360,00 
1 392,54 

zahájena 
realizace 
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Číslo 
opatření 

Číslo 
projektu 

Název projektu Plánované 
náklady 

Skutečné 
náklady 

Stav projektu 

307 
Oprava OZ nas pozemku parc.č. 43/22 
za ulicí Sokolovská, Karlovy Vary  

2 540,00 
0 

zahájena 
realizace 

65 Areál Krematoria - páteřní komunikace 10 000,00 
0 nerealizován 

 

519 
Likvidace invazivních druhů rostlin v 
Karlovarském kraji Likvidace invazivních 
druhů rostlin v Karlovarském kraji 

- 
223,30 

Realizován 

Dotace 
Z Karlovarského 
kraje 18,5 tis. 
Kč 

 

V rámci projektu č. 301 „Zlepšení nakládání s odpady“ byly realizovány dílčí aktivity: Zakoupení 
kompostéru na gastroodpady (250 tis. Kč), Vybudování nového sběrného dvora (1 mil. Kč), Sběr 
bioodpadu (1,7 mil. Kč), Bigbelly (1,4 mil. Kč). Navýšením počtů „Bigbellů“ došlo ke snížení počtu 
odpadkových košů a s tím i snížení nákladů na vývoz odpadkových košů a možnost třídění 
odpadu v lázeňském území. Projekt č. 270 „Rekonstrukce dešťových úseků kanalizace“ bude 
v příštím akčním plánu vyřazen, jelikož rekonstrukce dešťových úseků jsou součástí rekonstrukcí 
komunikací, pokud to stavební stav vyžaduje a samostatně se rekonstrukce dešťových kanalizací 
neprovádějí. 

 

Plnění indikátorů: 

Indikátor 

Hodnota  

Poznámka 
výchozí 

cílový 
stav 

2015 2016 

Podíl tříděného domovního odpadu 
(%)  

21 snížení 55 56 
Ochota obyvatel města 
třídit stagnuje 

Roční objem separovaného 
bioodpadu 

242 zvýšení 1491 1153,45 
Došlo k navýšení počtu 
nádob a o měsíc se 
prodloužil jejich svoz 

Podíl opěrných zdí vyžadujících 
sanaci (%) 

45 snížení 45 45 
 

 Celková plocha zeleně v širším 
centru města 

38 zvýšení 38 38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikátor 
Trend 
plnění 

Podíl tříděného domovního odpadu (%)  

Roční objem separovaného bioodpadu  

Podíl opěrných zdí vyžadujících sanaci  

Celková plocha zeleně v širším centru města  
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Mimo výše uvedené projekty se Rada města Karlovy Vary v roce 2016 zabývala i dalšími projekty, 

které v Akčním plánu na rok 2016 nebyly uvedeny a které přispěly nebo přispějí k plnění Priority 

4, např.:  

- Zařazení staveb Rekonstrukce ulice Chelčického a rekonstrukce ulice Ondříčkova do rozpočtu 

města 2017,  

- Dodávka, instalace a vyprazdňování odpadkových košů,  

- Smlouva o využítí systému sběru a svozu komunálního odpadu zavedeného SMKV,  

- Vodovodní a kanalizační přípojka k objektu šaten sportovního areálu,  

- Oprava chodníku Otovická,  

- Oprava chodníku Lidická,  

- Oprava chodníku – Severní, oprava vozovky Svahová,  

- oprava místních komunikací teplou balenou,  

- Zajištění separovaného sběru,  

- Příspěvek na provoz záchranné stanice Sdružení ochrany přírody a krajiny DROSERA,  

- Nákup malého nákladního automobilu SLP, 

- Bigbelly,  

- Kosení podél komunikací v KV  

- Oprava opěrné zdi po dopravní nehodě mezi pozemky parc. č. 3215/1 a 434, ul. Pražská,  

- oprava opěrné zdi na pozemku parc. č. 57/2,  

- oprava opěrné zdi parc. Č. 43/22.  
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Priorita 5 – POSÍLENÍ MÍSTNÍ EKONOMIKY 

Posílení místní ekonomiky zahrnuje podporu drobného podnikání ve službách i řemeslech a 
tvorbu kvalitních pracovních míst, podporu spolupráce firem a škol při vytváření vysoce 
kvalifikovaných pracovních příležitostí a vytváření ploch vhodných k podnikání a pro vznik 
podnikatelských nemovitostí.  

Akční plán předpokládal náklady na realizaci projektů v Prioritě 5 ve výši 2,75 mil. Kč, skutečné 

náklady byly ve výši 241,50 tis. Kč.  

Číslo 
opatření 

Číslo 
projektu 

Název projektu Plánované 
náklady 

Skutečné 
náklady 

Stav projektu 

5.1 
193 

Analýza rozvojového potenciálu 
podnikatelského prostředí pro ORP 
Karlovarsko 

150,00 181,50 realizován  

5.2 

168 Veřejná vysoká škola v Karlových Varech 
1 500,00 60,00 

zahájena 
realizace a 
pokračuje 

181 Studentské praxe v Karlových Varech  
0,00 0 

 zahájen a 
realizace 
pokračuje 

208 
Workshop k zprostředkování 
studentských praxí (MMKV, KÚKK, VŠ, 
SŠ, HK) 

100,00   0 nerealizován 

332 

Zavedení organizované spolupráce 
malých a středních podnikatelů se 
subjekty orientovanými do oblasti vědy 
– projektová příprava 

0 
0 nerealizován 

5.3 
109 

Projektová příprava na zbudování 
průmyslové zóny Karlovy Vary – 
Jabloňová 

1 000,00 
0 nerealizován 

 

V prioritě 5 byl realizován projekt č. 193 „Analýza rozvojového potenciálu podnikatelského 

prostředí pro ORP Karlovy Vary“, který je detailnějším rozpracováním Priority 5 – Posílení místní 

ekonomiky StrategieKV°. Projekt č. 168 Veřejná vysoká škola v Karlových Varech se podařilo také 

úspěšně začít realizovat a od akademického roku 2017/2018 bude možno v Karlových Varech 

studovat na Univerzitě Karlově. Její 3. lékařská fakulta rozšířila studium žádaného oboru 

Fyzioterapie právě do Karlových Varů. Dílčím krokem v realizaci tohoto projektu bylo zpracování 

„Analýzy zájmu o studium na pobočce fakulty Univerzity Karlovy, obor fyzioterapie a obor 

všeobecná sestra v Karlových Varech a jeho dlouhodobá udržitelnost“. V rámci aktivity 

„Studentské praxe v Karlových Varech“ došlo k rozšíření spolupráce mezi firmami a středními a 

vysokými školami. 

Plnění indikátorů: 

Indikátor 

Hodnota  

Poznámka 
výchozí 

cílový 
stav 

2015 2016 
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Počet registrovaných živnostníků 
fyzických osob se sídlem na území 
města 

9 744 zvýšení 11 016 15 329  

Počet stáží (praxí) studentů SŠ a VŠ v 
místních podnicích 

448 > 0 1 001 689  

Plochy v majetku města, určené pro 
rozvoj podnikání 

13,3 > 0 13,3 13,3  

Indikátor 
Trend 
plnění 

Počet registrovaných živnostníků fyzických osob 
se sídlem na území města  
Počet stáží (praxí) studentů SŠ a VŠ v místních 
podnicích  
Plochy v majetku města, určené pro rozvoj 
podnikání  
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Priorita 6 – ROZVOJ LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU 

Rozvoj lázeňství a cestovního ruchu zahrnuje čtyři opatření - ochranu přírodních léčivých zdrojů a 
zajištění jejich efektivního využívání, zkvalitňování nabídky a úrovně služeb poskytovaných 
lázeňským hostům, ochrana urbanistických hodnot vnitřního lázeňského území a propagaci 
možnosti lázeňství a cestovního ruchu v Karlových Varech. 

Akční plán předpokládal náklady na realizaci projektů v Prioritě 6 ve výši 788,1 mil. Kč, skutečné 
náklady byly ve výši 29,9 mil. Kč.  

Číslo 
opatření 

Číslo 
projektu 

Název projektu Plánované 
náklady 

Skutečné 
náklady 

Stav projektu 

6.1 15 Obnova hlavních zásobovacích řádů 
TMV 

7 500,00 0 zahájen a 
realizace 
pokračuje 

16 

Modernizace monitorovacího systému 
režimních měření  

830,00 20,00 zahájen a 
realizace 
pokračuje 

22 
Řešení téměř havarijního stavu haly 
Fontány Vřídelní kolonády - provizorní 
podepření stropu 

2 610,00  4 322,00 zahájen a 
ukončen 

6.2 178 Certifikační semináře pro průvodce, 

další vzdělávání certifikovaných 

průvodců 

1000,00 3,00 zahájen 
v předchozích 
letech a 
realizace 
pokračuje 

189 Rozvoj letecké linky do významného  

mezinárodního letiště 

1 500,00 1 500,00 realizován 

6.3. 19 Revitalizace Tržní kolonády 1 400,00 473,00 zahájen a 
realizace 
pokračuje 

49 IPRÚ Goethova vyhlídka 40 000,00 316,72 zahájena 
realizace- 
zpracován 
projekt 

149 IPRÚ Karlovarské městské divadlo - 
oprava střešního pláště 

12 000,00 141,57 zahájena 
realizace  - 
zpracován 
projekt 

255 Mlýnská kolonáda/rekonstrukce 100 000,00 0 nerealizován 

209 IPRÚ Obnova Císařských lázní 600 000,00 0 nerealizován 
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Číslo 
opatření 

Číslo 
projektu 

Název projektu Plánované 
náklady 

Skutečné 
náklady 

Stav projektu 

351 Zámecká věž – 1. fáze 500,00 500,00 zahájen a 
ukončen 

6.4 441 Realizace poznávacích cest pro 

zahraniční novináře a cestovní 

kanceláře (press a fam tripy) 

750,00 346,00 zahájen 
v předchozích 
letech a 
realizace 
pokračuje 

442 Provoz poboček INFOCENTRA 5 000,00 5 970,00 zahájen 
v předchozích 
letech a 
realizace 
pokračuje 

443 Tiskoviny k podpoře cestovního ruchu a 

lázeňství 

1 900,00 1 323,00 zahájen 
v předchozích 
letech a 
realizace 
pokračuje 

187 MFF 8 000,00 8 300,00 zahájen 
v předchozích 
letech a 
realizace 
pokračuje  

186 Tourfilm  200,00 560,00 zahájen 
v předchozích 
letech a 
realizace 
pokračuje 

188 Reklamní kampaně na zdrojových trzích 4 000,00 5 371,00 zahájen 
v předchozích 
letech a 
realizace 
pokračuje 

440 Portál www.karlovyvary.cz + rezervační 
portál vstupenky.karlovyvary.cz 

901,00 707,00 zahájen 
v předchozích 
letech a 
realizace 
pokračuje 

 

Projekt č. 15 „Obnova hlavních zásobovacích řádů TMV“ je v počáteční fázi obnovy řadů. Byly 
zahájeny projektové práce pro rekonstrukci odběrného místa pro odvoz minerální vody 
cisternami pro další zpracování (vřídelní sůl, apod.). V rámci „Modernizace monitorovacího 
systému režimních měření“ (projekt č. 16) byly obnoveny snímače (teploměry, tlakoměry, 

http://www.karlovyvary.cz/
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průtokoměry a následně musí dojít ke změně používaného sběru dat. Projekt č. 22 „Řešení téměř 
havarijního stavu haly Fontány Vřídelní kolonády - provizorní podepření stropu“ byl v roce 2016 
zrealizován, došlo k provizornímu podepření podlahy haly Fontány Vřídelní kolonády a vymístění 
výstřiku Vřídla mimo objekt Vřídelní kolonády, aby byla zastavena  další degradace prostoru haly 
Fontány. Na etapu statického zajištění a vymístění Vřídla musí navázat vymístění technologií pod 
podlahou haly Fontány mimo objekt, aby mohly být degradované konstrukce sneseny a hala 
Fontány opravena. 

V rámci „Revitalizace Tržní kolonády“ (projekt č. 19) došlo k obnově nátěrů ve vymezené části 
dřevěných prvků stavby, aby byla udržena atraktivita koloidního prostoru Tržní kolonády.  

Plánovaná realizace památek je součástí schváleného IPRÚKV°, jehož realizace začne být 
naplňována v roce 2017. 

Plnění indikátorů: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikátor 
Hodnota  

Poznámka 
výchozí 

cílový 
stav 

2015 2016 

Počet využívaných pramenů 
termominerální vody 

15 15 15 14 
Z důvodu znečištění 
nelze používat Železnatý 
pramen 

Vydatnost pramenů termominerální 
vody 

2000 2000 2000 2000  

Roční počet návštěvníků 
v hromadných ubytovacích 
zařízeních celkem 

259 665 zvýšení 269 264 329 081 
 
 

Roční počet návštěvníků 
v lázeňských zařízeních 

159 689 zvýšení 141 396 168 813  

Počet přenocování v hromadných 
ubytovacích zařízeních celkem 

1 806 917 zvýšení 1 538 910 1 625 763  

Počet přenocování v lázeňských 
zařízeních 

1 462 539 zvýšení 1 146 936 1 187 003  

Zapsání Karlových Varů na seznam 
UNESCO 

ne ano ne ne 
zpracovává se 
nominační dokumentace 

Index struktury návštěvníků 5 zvýšení 4 3  

Indikátor 
Trend 
plnění 

Počet využívaných pramenů termominerální 
vody  

Vydatnost pramenů termominerální vody  

Roční počet návštěvníků v hromadných 
ubytovacích zařízeních celkem  

Roční počet návštěvníků v lázeňských zařízeních  
Počet přenocování v hromadných ubytovacích 
zařízeních celkem  

Počet přenocování v lázeňských zařízeních  
Zapsání Karlových Varů na seznam UNESCO 

 
Index struktury návštěvníků 
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Mimo výše uvedené projekty se Rada města Karlovy Vary v  roce 2015 zabývala i dalšími projekty, 

které v Akčním plánu na rok 2015 nebyly uvedeny a které přispěly nebo přispějí k  plnění Priority 

6, např.:  

- Úprava čerpacího stanoviště pro odběr vřídelní vody včetně využití GTE pro Alžbětiny lázně,  

- Havarijní stav Vřídla - provizorní přesun vývěru,  

- Zpřístupnění sklepů v Zámecké věži, 

- Oprava Tržní kolonády, KV - 3. etapa - vyhlášení VZ, ¨ 

- Karlovarské městské divadlo - rekonstrukce střechy, obnova fasády - administrativně-

organizační zajištění VZ, 

- Projektová dokumentace "Karlovy Vary, Zámecká věž a plato Zámeckého vrchu, celková 

revitalizace komplexu, I. etapa - zpřístupnění historických sklepení pod Zámeckou věží",  

- Bál festival - prezentace města, 

- prezentace města KV  - Zlatá hokejka,  

- podpora kongresové a incestivní turistiky,  

- dotace - výročí 700 let narození Karla IV,  

- spolek Živý kraj - destinační agentura pro Karlovarský kraj,  

- Festival světla - Královská cesta Karla IV. - 700 let s námi, 

- Jarní porcelánové slavnosti.  
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Priorita 7 – ZAPOJENÍ OBČANŮ DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA 

 

Priorita zahrnuje budování aktivního občanství a rozvíjení angažovanosti obyvatel při správě 
města a posilování u obyvatel města sounáležitosti navzájem i s městem samotným. 

Akční plán předpokládal náklady na realizaci projektů v Prioritě 7 ve výši 1,12 mil. Kč, skutečné 
náklady byly ve výši 1,10 mil. Kč. 

 

Číslo 
opatření 

Číslo 
projektu 

Název projektu Plánované 
náklady 

Skutečné 
náklady 

Stav projektu 

7.1 179 Studentský parlament 0 0 realizace 
průběžně 

202 Diskusní fóra 120,00 101,34 realizace 
průběžně 

7.2 182 Kultura podporující sounáležitost 1 000,00  1 000,00 realizace 
průběžně 

 

 

Plnění indikátorů: 

 

 

 

 

 

 

 

Mimo výše uvedené projekty se Rada města Karlovy Vary  v roce 2015 zabývala i dalšími projekty, 

které v Akčním plánu na rok 2015 nebyly uvedeny a které přispěly nebo přispějí k  plnění Priority 

6, např.:  

- místní Agenda 21,  

Indikátor 
Hodnota  

Poznámka 
výchozí 

cílový 
stav 

2015 2016 

Celkový počet diskusních fór a 
setkání s občany města 

8 > 0 8 8  

Počet účastníků diskusních fór a 
setkání s občany města 

- > 0 189 188  

Počet kulturně společenských akcí 
podporujících sounáležitost 

99 > 0 125 120  

Indikátor 
Trend 
plnění 

Celkový počet diskusních fór a setkání s občany 
města  

Počet účastníků diskusních fór a setkání s 
občany města  

Počet kulturně společenských akcí podporujících 
sounáležitost  
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- Chceme čisté město - vyhlášení fotografické soutěže,  

- udělení čestného občanství a ceny města.  
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Priorita 8 – Správa města 

Správa města zahrnuje zajištění efektivního řízení města jako instituce a rozvíjení spolupráce a 
partnerských vztahů města. 

K realizaci byly navrženy tři projekty.  

Akční plán předpokládal náklady na realizaci projektů v Prioritě 8 ve výši 6,7 mil. Kč, skutečné 
náklady byly ve výši 2,64 mil. Kč. 

Číslo 
opatření 

Číslo 
projektu 

Název projektu Plánované 
náklady 

Skutečné 
náklady 

Stav projektu 

8.1 203 Realizace IPRÚ  200,00 180,50 realizace 
průběžně 

191 Získání historického majetku města 5 000,00 2 458,00 realizace 
průběžně 

8.2 192 Festival partnerských měst 1 500,00  0 nerealizován 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimo výše uvedené projekty se Rada města Karlovy Vary v  roce 2015 zabývala i dalšími projekty, 
které v Akčním plánu na rok 2015 nebyly uvedeny a které přispěly nebo přispějí k plnění Priority 
8, např.: zahraniční služební cesty.  

Indikátor 
Trend 
plnění 

Finanční zdraví města - poměr cizích zdrojů k 
celkovým aktivům ? 

Finanční zdraví města - celková likvidita ? 
Počet kulturně společenských akcí s oficiální 
účastí part. města  

Indikátor 

Hodnota  

Poznámka 
výchozí 

cílový 
stav 

2015 2016 

Finanční zdraví města - poměr cizích 
zdrojů k celkovým aktivům (%) 

2,93 < 25 % 2,49% - 

Přesné hodnoty budou 
známy po zveřejnění na 
stránkách ministerstva 
financí cca v horizontu 3 
měsíců 

Finanční zdraví města - celková 
likvidita 

2,03 > 1 2,85% - 

Přesné hodnoty budou 
známy po zveřejnění na 
stránkách ministerstva 
financí cca v horizontu 3 
měsíců 

Počet kulturně společenských akcí s 
oficiální účastí partnerského města 

0 > 0 7 11  
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5. Informování a publicita  

Informace ke StrategiiKV° a k Akčnímu plánu byly v průběhu roku projednány ve Výboru 

strategického rozvoje a Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary na jednáních ve dnech 

4.4.2016, 7.11.2016. 

Základní informace o StrategiiKV° jsou zveřejněné na webových stránkách Statutárního města 

Karlovy Vary http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=222. Detailnější informace jsou dostupné na 

webových stránkách www.kvprojekty.eu, kde jsou k dispozici ke stažení jak samotný dokument 

strategie, tak i Akční plány pro rok 2015, 2016 a 2017.   

Na rok 2017 se po realizaci dvou akčních plánů připravuje komplexní evaluace StrategiiKV°. 

Cílem evaluace bude ověřit vhodnost nastavení strategického plánu a proces jeho naplňování 

(fungování nastavení implementační struktury). Na základě zjištění budou formulována opatření 

k úpravě StrategiiKV° tak, aby odpovídala aktuálním potřebám a možnostem, reflektovala 

současné výzvy a nově vzniklá témata a aby její naplňování bylo řízeno a provázeno v maximální 

míře efektivně a účelně.  

 

 

  

http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=222
http://www.kvprojekty.eu/
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6. Závěr 
 

Akční plán za rok 2016 byl již druhým rokem naplňování StrategieKV°, proto již je možné začít 

sledovat průběžný vývoj plnění cílů. Vzhledem k  tomu, že značná část plánovaných aktivit je 

vázána na dotační možnosti a s ohledem na to, že v roce 2016 ještě nebylo naplno spuštěno 

vyhlašování výzev k předkládání projektů z Evropských strukturálních a investičních fondů, 

promítá se toto zpoždění částečně také do tempa plnění cílů StrategieKV°.  Přesto klíčovým 

počinem roku 2016 bylo schválení IPRÚKV°, který rezervuje prostředky pro realizaci projektů 

v karlovarské aglomeraci ve výši více než 1,3 mld. Kč. Faktické naplňování IPRÚKV° bude 

zahájeno v roce 2017. 

Z provedeného vyhodnocení vyplývá, že se postupně daří přispívat k  naplňování cílů 

StrategieKV°. Většina indikátorů se vyvíjí pozitivním směrem, u některých z  nich již druhý rok po 

sobě. Počet indikátorů, které se zatím nedaří naplňovat, se oproti předchozímu roku snížil o další 

dva. 

Na rok 2017 je plánována evaluace, která by měla vyhodnotit dosavadní zkušenosti s  realizací 

StrategieKV° a zároveň navrhnout případné úpravy. Již nyní lze identifikovat určitý prostor pro 

změny. Jedním z problémů je přiřazení gestorů jednotlivým opatřením. StrategieKV° řeší i 

témata, která nejsou přímou součástí agendy žádného z odborů Magistrátu města Karlovy Vary. 

Z jednání Výboru strategického rozvoje a integrovaného plánu rozvoje území vyplynula 

doporučení k úpravě indikátorové soustavy.  

Závěrem je nutno vyjádřit poděkování všem, kteří se podílejí na realizaci  StrategieKV° a kteří 

poskytli součinnost při zpracování této monitorovací zprávy. Jedná se zejména o gestory opatření 

a garanty dat z řad pracovníků Magistrátu města Karlovy Vary a dalších organizací (Městská 

policie, Správa lázeňských parků, Lázeňské lesy) a zároveň členům Výboru pro strategický rozvoj 

a integrovaný plán rozvoje území. 
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7. Přílohy 
 

1. Transfery přijaté k 31.12.2016 

UZ Pol. Název položky Přijato Čerpáno Nevyčerpáno 

      
98074 4111 

neinvestiční dotace z MF ČR - volby do zastupitelstva obce Bražec a na zajištění 
působnosti pověřeného obecního úřadu Karlovy Vary 

23 220,44 23 220,44 0,00 

98193 4111 neinvestiční dotace z MF ČR - společné volby do Senátu a zastupitelstev krajů 1 451 680,64 1 451 680,64 0,00 

4111  Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu  1 474 901,08 1 474 901,08 0,00 

      
4112  Neinv.přijaté transf.ze státního rozpočtu  v rámci souhrnného dotačního vztahu 44 875 950,00 44 875 950,00 0,00 

      
4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 0,000 0,00 

      
13011 4116 neinvestiční dotace z MPSV ČR - Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí 9 050 000,00 8 360 229,45 689 770,55 

13013 4116 neinvestiční dotace z Úřadu práce ČR na pracovníky MP - OP Zaměstnanost 110 420,00 110 420,000 0,00 

13015 4116 neinvestiční dotacez MPSV ČR - Výkon sociální práce (s výjimkou agendy SPOD) 1 532 000,00 1 532 000,000 0,00 

13101 4116 neinvestiční dotace z Úřadu práce ČR na pracovníky prevence kriminality (MP) 1 289 494,00 1 289 494,000 0,00 

14007 4116 neinvestiční dotace z MV ČR - Integrace cizinců na lokální úrovni 246 375,00 75 907,400 170 467,60 

14336 4116 
neinvestiční dotace z MV ČR - Úhrada čistého nájemného azylantů a na rozvoj 
obce 

144 000,00 144 000,000 0,00 

15091 4116 neinvestiční dotace - Program péče o krajinu 74 976,00 74 936,000 40,00 

22005 4116 neinvestiční dotace z MPO ČR - Činnost Jednotných kontaktních míst 450 000,00 408 960,000 41 040,00 

29004 4116 
neinvestiční dotace z MZ ČR - Podpora výsadby min.podílu melioračních a 
zpevňujících dřevin - poskytování náhrad zvýšenýc h výdajů 

71 150,00 71 150,000 0,00 

29008 4116 neinvestiční dotace z MZ ČR - Náklady na činnost odborného lesního hospodáře 265 442,00 265 442,000 0,00 

29015 4116 
neinvestiční transfer PO LL od KK -příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné 
technologie, podle písm. D pravidel 

60 386,00 60 386,00 0,00 

34002 4116 
neinvestiční dotace  z MK ČR - Podpora obnovy kulturních památek -  "Hřbitovní 
kaple s márnicí" 

170 000,00 170 000,000 0,00 
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34054 4116 
neinvestiční dotace z MK ČR - Program regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón  

965 000,00 965 000,00 0,00 

34070 4116 
neinvestiční transfer pro PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova-projekt "Postupová přehlídka 
scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec 2016" 

45 100,00 45 100,00 0,00 

34352 4116 
neinvestiční transfer pro PO KSO - "Program státní podpory profesionálních 
divadel a profesionálních symfonických orchestrů a peveckých sborů" 

1 080 000,00 1 080 000,00 0,00 

4116  Ostatní přijaté neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 15 554 343,00 14 653 024,850 901 318,15 

      
x 4121 

neinvestiční přijaté transfery od obcí celkem-příspěvek na provoz školského 
zařízení za žáky jiných obcí 

741 689,00 741 689,00 0,00 

x 4121 
neinvestiční přijaté transfery od obcí příspěvky za vykonávané činnosti z 
uzavřených veřejnoprávních smluv 

33 356,00 33 356,00 0,00 

4121 neinvestiční přijaté transfery od obcí  775 045,00 775 045,000 0,00 

      
Neinvestiční transfery Karlovarského kraje - grantové projekty EU  0,00 0,000 0,00 

705 4122 
neinvestiční transfer od KK pro PO KSO - "Zkvalitnění a obohacení kulturní 
nabídky veřejnosti" 

840 000,00 840 000,00 0,00 

707 4122 neinvestiční transfer od KK pro PO LL - "Hospodaření v lesích" 1 164 288,00 1 164 288,00 0,00 

708 4122 neinvestiční transfer od KK pro PO KSO - "Dvořákův karlovarský podzim"   30 000,00 30 000,00 0,00 

709 4122 neinvestiční transfer od KK pro PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova - "Karlovarský skřivánek" 15 000,00 15 000,00 0,00 

710 4122 
neinv.přísp. Karlovar.kraje pro PO ZŠ a ZUŠ Šmeralova na realizaci projektu 
"Adaptační výjezd tříd 6.A a 6.B" 

49 000,00 49 000,00 0,00 

712 4122 neinvestiční transfer od KK pro jednotku požární ochrany V K.Vary-St.Role 67 708,00 67 708,00 0,00 

713 4122 neinvestiční transfer od KK pro jednotku požární ochrany V K.Vary-Tašovice 21 489,00 21 489,00 0,00 

716 4122 neinvestiční transfer od KK pro PO ZŠ  na školní soutěže 23 915,00 23 915,00 0,00 

723 4122 neinvestiční transfer od KK pro PO ZŠ  Truhlářská  30 728,00 30 728,00 0,00 

725 4122 
neinvestiční dotace od KK  pro PO MZSS - "Podpora nestátních neziskových 
organizací dle zákona o sociálních službách" 

2 109 800,00 2 109 800,00 0,00 

732 4122 neinvestiční dotace od KK  - "Karel IV. - řemeslný jarmark" 70 000,00 70 000,00 0,00 

733 4122 neinvestiční dotace od KK  - "Karel IV. - výstava kostýmů" 100 000,00 100 000,00 0,00 

734 4122 neinvestiční dotace od KK  - "Karel IV. - družina" 150 000,00 150 000,00 0,00 

735 4122 neinvestiční dotace od KK  - "Karel IV. - koncert Noc na Karlštejně" 110 000,00 110 000,00 0,00 
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735 4122 neinvestiční dotace od KK  - "Pomník F. Schillera" 100 000,00 100 000,00 0,00 

736 4122 neinvestiční dotace od KK  - "Pohádkový les s Městskou knihovnou" 14 000,00 14 000,00 0,00 

737 4122 
neinvestiční dotace od KK  - "Likvidace invazních druhů rostlin v Karlovarském 
kraji" 

18 455,00 18 455,00 0,00 

738 4122 
neinvestiční dotace od KK  - "Revitalizace hrázděného objektu u Husovky - 
zpracování průzkumu" 

60 000,00 60 000,00 0,00 

13305 4122 
neinvestiční dotace od KK  pro PO MZSS - "Na pečovatelskou službu a domovy 
pro seniory" 

9 165 100,00 9 165 100,00 0,00 

Ostatní neinvestiční přijaté transfery od Karlovarského kraje 14 139 483,00 14 139 483,00 0,00 

4122  Neinvestiční přijaté transfery od Karlovarského kraje  14 139 483,00 14 139 483,000 0,00 

      
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 0,000 0,00 

      
17871 4216 

investiční dotace - podíl EU na akci "Revitalizace veřejného prostoru ulic 
Fibichova a Jnáčkova" 

9 725 856,84 9 725 856,84 0,00 

17871 4216 investiční dotace - podíl EU na akci "Stará Role - obnova chodníků a vozovek" 18 318 805,55 18 318 805,55 0,00 

17871 4216 
investiční dotace - podíl EU na akci "Revitalizace veřejného prostoru - park za 
Lidovým domem ve Staré Roli" 

12 622 020,09 12 622 020,09 0,00 

4216  Ostatní přijaté investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 40 666 682,48 40 666 682,480 0,00 

      
84505 4223 investiční dotace od RRSZ - podíl EU - "Centrum zdraví a bezpečí" 32 753 765,04 32 753 765,04 0,00 

84505 4223 
investiční dotace od RRSZ - podíl EU - "Meandr Ohře - víceúčelová lávka, 
příjezdová komunikace a parkoviště" 

17 989 220,66 17 989 220,66 0,00 

84505 4223 investiční dotace od RRSZ - podíl EU - "Hala pro míčové sporty" 17 014 852,50 17 014 852,50 0,00 

4223  Investiční přijaté transfery od regionálních rad 67 757 838,20 67 757 838,20 0,00 

      
      

Přijaté transfery k 31.12.2016 celkem (bez převodu z HoČ) 185 244 242,76 184 345 104,71 901 318,15 

 


