
 

 

1 

    Z Á P I S 
ze 7. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území konaného dne 

26. 07. 2017          

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

 

Dne 26. 07. 2017 se uskutečnilo 7. 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 ve 13:00 hodin a skončeno bylo ve 14:15 

Přítomni:  Ing. Petr Kulhánek, Ing. arch. Jaromír Musil, Mgr. Pavel Hulec, Ing. Vít Hromádko, 

Ing. Lukáš Siřínek (DPKV), Ing. Martina Klánová (ÚP KV), Ing. Zdeněk Gaudek, Ing. 

Tomáš Sýkora 

Nepřítomni: Žaneta Salátová, Ing. Jan Novotný 

Hosté:  Bc. Jiří Vítek, Mgr. Jakub Mráz 

 

Program jednání: 

 

1. Zpráva o realizaci Integrované strategie IPRÚKV° 

2. Vyhodnocení výzvy č. 7 

3. Zhodnocení záměrů z výzvy č. 7 a vydání vyjádření Řídicího výboru projektovým záměrům o 

souladu s IPRÚKV° 

4. Vyhodnocení výzvy č. 8 

5. Zhodnocení záměrů z výzvy č. 8 a vydání vyjádření Řídicího výboru projektovým záměrům o 

souladu s IPRÚKV° 

6. Vyhodnocení výzvy č. 9 

7. Zhodnocení záměrů z výzvy č. 9 a vydání vyjádření Řídicího výboru projektovým záměrům o 

souladu s IPRÚKV° 

8. Vyhodnocení výzvy č. 10 

9. Zhodnocení záměrů z výzvy č. 10 a vydání vyjádření Řídicího výboru projektovým záměrům 

o souladu s IPRÚKV° 

10. Vyhodnocení výzvy č. 11 

11. Zhodnocení záměrů z výzvy č. 11 a vydání vyjádření Řídicího výboru projektovým záměrům 

o souladu s IPRÚKV° 

12. Vyhodnocení výzvy č. 12 

13. Zhodnocení záměrů z výzvy č. 12 a vydání vyjádření Řídicího výboru projektovým záměrům 
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o souladu s IPRÚKV° 

14. Vyhodnocení výzvy č. 14 

15. Zhodnocení záměrů z výzvy č. 14 a vydání vyjádření Řídicího výboru projektovým záměrům 

o souladu s IPRÚKV° 

16. Plán výzev 

17. Různé 

 

Zahájení 

Jednání zahájil předseda řídícího výboru Ing. Petr Kulhánek, přivítal všechny přítomné, poděkoval za 

možnost uspořádat jednání Řídicího výboru v pátečních odpoledních hodinách. Předseda shrnul program 

jednání a předal slovo manažerovi IPRÚKV° Ing. Sýkorovi, který provedl kontrolu počtu členů ŘV a 

konstatoval, že ŘV je usnášeníschopný. Členové ŘV jednomyslně vyjádřili souhlas s navrženým programem 

jednání. 

 

1. Zpráva o realizaci Integrované strategie IPRÚKV° 

 

Ing. Sýkora představil Zprávu o realizaci ISg, která byla v monitorovacím systému CSSF předána 

Ministerstvu pro místní rozvoj v závazném termínu 20. 07. 2017. Zpráva je zpracována za období 01. 01. 

2017-30. 06. 2017. V prostředí CSSF byla zpracována část zprávy, dle pokynů MMR finanční plán a přehled 

plnění indikátorů byl zpracován mimo CSSF a do systému vložen v podobě příloh. Stěžejní informací ve 

Zprávě je, že nositel IPRÚKV° vyhlásil do 30. 06. 2017 celkem 14 výzev (z toho do 30. 06. bylo 6 uzavřeno 

- Řídicí výbor vydal 10 vyjádření o souladu projektových záměrů s integrovanou strategií). Žádnému z 

integrovaných projektů nebylo řídicím orgánem vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zpráva také 

informuje o tom, že bude předložena žádost o změnu spočívající zejména v úpravě finančního plánu 

(plánované čerpání r. 2017 posunuto na r. 2018). 

Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary schvaluje Zprávu o plnění integrované 

strategie IPRÚKV° za první pololetí roku 2017 dle přílohy tohoto usnesení a doporučuje Radě města 

Karlovy Vary schválit Zprávu o plnění integrované strategie IPRÚKV° za první pololetí roku 2017. 

 

2. Vyhodnocení výzvy č. 7 

 

Ing. Sýkora shrnul informace o výzvě č. 7, představil její parametry (viz přiložená prezentace) a informoval 

o tom, že byl předložen jeden projektový záměr, konalo se jedno jednání pracovní skupiny. Zápis z jednání 

je přílohou tohoto zápisu. 
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Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary bere na vědomí vyhodnocení výzvy č. 7 k 

předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A1.3 „Modernizace dopravních uzlů veřejné 

hromadné přepravy osob a jejich vhodná lokalizace“ 

 

3. Zhodnocení záměrů z výzvy č. 7 a vydání vyjádření Řídicího výboru projektovým 

záměrům o souladu s IPRÚKV° 

 

Členům řídicího výboru byl pracovní skupinou Terminály předložen soubor projektových záměrů tvořený 

jediným projektovým záměrem (V07/01: Přestupní uzel Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru). 

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. 7 pro předkládání projektových záměrů. U 

všech kritérií dospěli ke shodě, že projektový záměr V07/01 jednotlivá kritéria plní (viz příloha tohoto 

zápisu). Výsledkem jednání je závěr, že projektový záměr tvoří soubor, který nepřevyšuje alokaci a přispívá 

k naplnění cílů IPRÚKV° a indikátorů daných výzvou. 

Ing. Petr Kulhánek, předseda řídicího výboru, oznámil střet zájmů, proto se hlasování zdržel. 

 

Usnesení: 

a) a) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary zhodnotil projektový záměr 

předložený do výzvy č. 7 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A1.3 

„Modernizace dopravních uzlů veřejné hromadné přepravy osob a jejich vhodná lokalizace“ dle 

kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou strategií IPRÚKV°. 

b) b) 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 2035/21, Karlovy Vary pro projekt s názvem Přestupní uzel Horní nádraží - úprava 

přednádražního prostoru s celkovými způsobilými výdaji ve výši 25.000.000 Kč, z toho požadovaná 

dotace EU ve výši 21.250.000 Kč. 

 

4. Vyhodnocení výzvy č. 8 

 

Ing. Sýkora shrnul informace o výzvě č. 8, představil její parametry (viz přiložená prezentace) a informoval 

o tom, že byly předloženy tři projektové záměry, konala se dvě jednání pracovní skupiny. Na prvním jednání 

bylo konstatováno, že předložené projektové záměry zcela vyčerpávají alokaci, ale nenaplňují všechny 

indikátory. Z tohoto důvodu bylo doporučeno záměry upravit tak, aby požadovaná alokace odpovídala 

indikátorům. Zápis z jednání je přílohou tohoto zápisu. 
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Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary bere na vědomí vyhodnocení výzvy č. 8 k 

předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A 1.1 „Zavádění inteligentních prvků a technologií 

v dopravním systému“ 

 

5. Zhodnocení záměrů z výzvy č. 8 a vydání vyjádření Řídicího výboru projektovým 

záměrům o souladu s IPRÚKV° 

 

Členům řídicího výboru byl pracovní skupinou Telematika předložen soubor projektových záměrů tvořený 

třemi projektovými záměry (V08/01: Inteligentní dopravní systémy – inteligentní zastávky DPKV, 

V08/02:Zvýšení bezpečnosti cestujících v autobusech DPKV, V08/03: Inteligentní dopravní systémy – 

inteligentní dispečink DPKV). 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. 8 pro 

předkládání projektových záměrů. U všech kritérií dospěli ke shodě, že projektové záměry V08/01, V08/02 a 

V08/03 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. Lukáš Siřínek, člen řídicího výboru, oznámil střet zájmů, proto se hlasování zdržel. 

 

Usnesení: 

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

předložené do výzvy č. 8 dle kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou strategií 

IPRÚKV° výzvy k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A 1.1 „Zavádění inteligentních 

prvků a technologií v dopravním systému“. 

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

souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. se sídlem 

Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary pro projekt s názvem Inteligentní dopravní systémy „Inteligentní 

zastávky DPKV“ s celkovými způsobilými výdaji ve výši 21 723 000 Kč, z toho požadovaná dotace EU 18 

464 550 Kč. 

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

souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. se sídlem 

Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary pro projekt s názvem „Zvýšení bezpečnosti cestujících v autobusech 

DPKV“ s celkovými způsobilými výdaji ve výši 1 850 000 Kč, z toho požadovaná dotace EU 1 572 500 Kč. 

f) d) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary rozhodl o vydání vyjádření o 

souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s. se sídlem 

Sportovní 656/1, 360 09 Karlovy Vary pro projekt s názvem „Inteligentní dopravní systémy – inteligentní 

dispečink DPKV“ s celkovými způsobilými výdaji ve výši 6 202 000 Kč, z toho požadovaná dotace EU 

5 271 700 Kč. 
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Diskuze: 

 Ing. Kulhánek zjišťoval ve vztahu k délce hodnocení žádostí o dotaci ze strany Centra pro regionální 

rozvoj (dále jen CRR) míru připravenosti projektových záměrů Dopravního podniku Karlovy Vary a.s (dále 

jen DPKV). Ředitel DPKV Ing. Lukáš Siřínek konstatoval, že DPKV je připraveno žádosti o dotaci podat 

nejspíše v průběhu září 2017 tak, aby realizaci samotných projektů předcházelo vydání Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace ze strany ŘO IROP. 

 

6. Vyhodnocení výzvy č. 9 

 

Ing. Sýkora shrnul informace o výzvě č. 9, představil její parametry (viz přiložená prezentace) a informoval 

o tom, že byl předložen jeden projektový záměr, konalo se jedno jednání pracovní skupiny. Zápis z jednání 

je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary bere na vědomí vyhodnocení výzvy  

č. 9 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A 1.1 „Zavádění ekologické a bezbariérové 

veřejné dopravy a nízkoemisních vozidel veřejné dopravy“. 

 

7. Zhodnocení záměrů z výzvy č. 9 a vydání vyjádření Řídicího výboru projektovým 

záměrům o souladu s IPRÚKV° 

 

Členům řídicího výboru byl pracovní skupinou Autobusy předložen soubor projektových záměrů tvořený 

jedním projektovým záměrem (V09/01: Pořízení nízkoemisních bezbariérových vozidel pro DPKV). 

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. 9 pro předkládání projektových záměrů. U 

všech kritérií dospěli ke shodě, že projektový záměr V09/01 jednotlivá kritéria plní (viz příloha tohoto 

zápisu). Výsledkem jednání je závěr, že projektový záměr tvoří soubor, který nepřevyšuje alokaci a přispívá 

k naplnění cílů IPRÚKV° a indikátorů daných výzvou. 

Ing. Lukáš Siřínek, člen řídicího výboru, oznámil střet zájmů, proto se hlasování zdržel. 

Usnesení: 

g) a) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary zhodnotil projektový záměr 

předložený do výzvy č. 9 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A2.2 „Zavádění 

ekologické a bezbariérové veřejné dopravy a nízkoemisních vozidel veřejné dopravy“ dle kritérií pro 

posouzení souladu projektového záměru s integrovanou strategií IPRÚKV°. 

h) b) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary rozhodl o vydání vyjádření o 
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souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., se sídlem 

Sportovní 656/1, Drahovice, Karlovy Vary pro projekt s názvem Pořízení nízkoemisních bezbariérových 

vozidel pro DPKV s celkovými způsobilými výdaji ve výši 60.400.000 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve 

výši 51.340.000 Kč. 

i)  

 

 

8. Vyhodnocení výzvy č. 10 

 

Ing. Sýkora shrnul informace o výzvě č. 10, představil její parametry (viz přiložená prezentace) a informoval 

o tom, že byl předložen jeden projektový záměr, konalo se jedno jednání pracovní skupiny. Zápis z jednání 

je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary bere na vědomí vyhodnocení výzvy  

č. 10 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B 1.1 „Obnova hmotného kulturního 

dědictví a historických objektů“. 

9. Zhodnocení záměrů z výzvy č. 10 a vydání vyjádření Řídicího výboru projektovým 

záměrům o souladu s IPRÚKV° 

 

Členům řídicího výboru byl pracovní skupinou Památky předložen soubor projektových záměrů tvořený 

jedním projektovým záměrem (V10/01: Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech). 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. 10 pro předkládání projektových záměrů. U všech kritérií dospěli 

ke shodě, že projektový záměr V10/01 jednotlivá kritéria plní (viz příloha tohoto zápisu). Výsledkem jednání 

je závěr, že projektový záměr tvoří soubor, který nepřevyšuje alokaci a přispívá k naplnění cílů IPRÚKV° a 

indikátorů daných výzvou. 

Ing. Lukáš Siřínek, člen řídicího výboru, oznámil střet zájmů, proto se hlasování zdržel. 

Usnesení: 

j) a) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary zhodnotil projektový záměr 

předložený do výzvy č. 10 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“. 

k) 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 Obnova Goethovy vyhlídky v Karlových Varech s 

celkovými způsobilými výdaji ve výši 32.952.117 Kč, z toho požadovaná dotace EU 28 009 299 Kč. 
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10. Vyhodnocení výzvy č. 11 

 

Ing. Sýkora shrnul informace o výzvě č. 11, představil její parametry (viz přiložená prezentace) a informoval 

o tom, že byly předloženy čtyři projektové záměry, konalo se jedno jednání pracovní skupiny. Zápis z 

jednání je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary bere na vědomí vyhodnocení výzvy č. 11 k 

předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B 2.1 „Infrastruktura středních škol“. 

 

 

11. Zhodnocení záměrů z výzvy č. 11 a vydání vyjádření Řídicího výboru projektovým 

záměrům o souladu s IPRÚKV° 

 

Členům řídicího výboru byl pracovní skupinou Střední školy předložen soubor projektových záměrů tvořený 

čtyřmi projektovými záměry (V11/01: Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole, V11/02: Modernizace 

jazykové výuky na GaSOŠ Chodov, V11/03: Modernizace chemické laboratoře, V11/04: Modernizace 

stavebních a výpočetních oborů na SPŠ Loket, p.o.). 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. 11 pro předkládání projektových záměrů. U všech kritérií dospěli ke shodě, že projektové záměry 

V11/01, V11/02, V11/03, V11/04 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. Lukáš Siřínek, člen řídicího výboru, oznámil střet zájmů, proto se hlasování zdržel. 

Usnesení: 

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

předložené do výzvy č. 11 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B2.1 „Infrastruktura 

středních škol“ dle kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou strategií IPRÚKV°. 

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

souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro Středná škola logistická Dalovice, p.o. se sídlem 

Hlavní 114/29, 362 63 Dalovice pro projekt s názvem Zkvalitnění infrastruktury v logistické škole s 

celkovými způsobilými výdaji ve výši 3.494.000 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 2.969.900 Kč. 

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

souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro Gymnázium a střední odbornou školu Chodov, 

p.o. , se sídlem Komenského 273, 357 35 Chodov pro projekt s názvem Modernizace jazykové výuky na 

GaSOŠ Chodov s celkovými způsobilými výdaji ve výši 3.747.000 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 
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3.184.950 Kč. 

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

souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro Gymnázium Ostrov, p.o. , se sídlem Studentská 

1205, 363 01 Ostrov pro projekt s názvem Modernizace chemické laboratoře s celkovými způsobilými výdaji 

ve výši 4.431.664 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 3.766.914 Kč. 

p) e) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary rozhodl o vydání vyjádření o 

souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro Střední průmyslovou školu Loket, p.o. , se sídlem 

T. G. Masaryka 3/73, 357 33 Loket pro projekt s názvem Modernizace stavebních a výpočetních oborů na 

SPŠ Loket, p.o. s celkovými způsobilými výdaji ve výši 7.496.927 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 

6.372.387 Kč. 

 

 

12. Vyhodnocení výzvy č. 12 

 

Ing. Sýkora shrnul informace o výzvě č. 12, představil její parametry (viz přiložená prezentace) a informoval 

o tom, že byly předloženy tři projektové záměry, konalo se jedno jednání pracovní skupiny. Zápis z jednání 

je přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary bere na vědomí vyhodnocení výzvy  

č. 12 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B 2.1 „Infrastruktura základních škol“ 

 

 

13. Zhodnocení záměrů z výzvy č. 12 a vydání vyjádření Řídicího výboru projektovým 

záměrům o souladu s IPRÚKV° 

 

Členům řídicího výboru byl pracovní skupinou Základní školy předložen soubor projektových záměrů 

tvořený třemi projektovými záměry (V12/01: ZŠ Nová Role – multimediální a jazyková učebna, V12/02: ZŠ 

Karlovy Vary Poštovní 19 – Příroda mého okolí (učebna chemie a kabinet včetně schodišťové plošiny), 

V12/03: ZŠ Kolová – stavební úpravy). 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. 

12 pro předkládání projektových záměrů. U všech kritérií dospěli ke shodě, že projektové záměry V12/01, 

V12/02 a V12/03 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. Petr Kulhánek, předseda řídicího výboru, oznámil střet zájmů, proto se hlasování zdržel. 

Usnesení: 

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

předložené do výzvy č. 12 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B2.1 „Infrastruktura 
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základních škol“ dle kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou strategií IPRÚKV°. 

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

projektového záměru s integrovanou strategií pro Město Nová Role se sídlem Chodovská 236, 362 25 Nová 

Role pro projekt s názvem ZŠ Nová Role – multimediální a jazyková učebna s celkovými způsobilými výdaji 

ve výši 3.427.160 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 2.913.086 Kč. 

s) 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, 

361 20 Karlovy Vary pro projekt s názvem ZŠ Karlovy Vary Poštovní 19 – příroda mého okolí (učebna 

chemie a kabinet včetně schodišťové plošiny) s celkovými způsobilými výdaji ve výši 3 000 000 Kč, z toho 

požadovaná dotace EU ve výši 2.550.000 Kč. 

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

projektového záměru s integrovanou strategií pro Základní školu Kolová, p.o. , se sídlem č.p. 97, 360 01 

Kolová pro projekt s názvem ZŠ Kolová – stavební úpravy s celkovými způsobilými výdaji ve výši 3.100.000 

Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 2.635.000 Kč. 

 

14. Vyhodnocení výzvy č. 14 

 

Ing. Sýkora shrnul informace o výzvě č. 14, představil její parametry (viz přiložená prezentace) a informoval 

o tom, že byly předloženy dva projektové záměry, konala se dvě jednání pracovní skupiny. Zápis z jednání je 

přílohou tohoto zápisu. 

Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary bere na vědomí vyhodnocení výzvy  

č. 14 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° C2.1 „Zřizování, rekonstrukce a 

rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb“. 

 

15. Zhodnocení záměrů z výzvy č. 14 a vydání vyjádření Řídicího výboru projektovým 

záměrům o souladu s IPRÚKV° 

 

Členům řídicího výboru byl pracovní skupinou Sociální infrastruktura předložen soubor projektových 

záměrů tvořený dvěma projektovými záměry (V14/01: Vytvoření kapacity v oblasti bydlení pro osoby se 

závažným duševním onemocněním, V14/02: Stavební úpravy a vybavení zázemí pro poskytování sociálních 

služeb – Agentura domácí péče Ladara o.p.s.). 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. 

14 pro předkládání projektových záměrů. U všech kritérií dospěli ke shodě, že projektové záměry V14/01 a 

V14/02 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. 

 

 



 

10 

 

Usnesení: 

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

předložené do výzvy č. 14 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° C 2.1 Zřizování, 

rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb dle kritérií pro posouzení souladu 

projektového záměru s integrovanou strategií IPRÚKV°. 

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

souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro FOKUS Mladá Boleslav, z.s. se sídlem Ptácká 

138, Mladá Boleslav pro projekt s názvem Vytvoření kapacity v oblasti bydlení pro osoby se závažným 

duševním onemocněním s celkovými způsobilými výdaji ve výši 8 481 331 Kč, z toho požadovaná dotace EU 

ve výši 7 209 131 Kč.  

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

souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro Agenturu domácí péče LADARA o.p.s. se sídlem 

Počerny 104, Karlovy Vary pro projekt s názvem Stavební úpravy a vybavení zázemí pro poskytování 

sociálních služeb – Agentura domácí péče LADARA o.p.s. s celkovými způsobilými výdaji ve výši 5 636 316  

Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 4 790 868 Kč. 

 

 

16. Plán výzev 

 

Ing. Sýkora představil aktualizovaný plán výzev. Nicméně vzhledem k informacím ze strany ŘO IROP 

ohledně možné změny termínů v projektových záměrech a možnosti vyhlásit další výzvu pro opatření A1.1 

Zavádění inteligentních prvků a technologií v dopravním systému bylo členům ŘV oznámeno, že aktuální 

verze plánu výzev společně s návrhem výzev pro opatření A1.1 a A2.1 budou rozeslány pro hlasování 

formou per rollam. K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

17. Různé 

 

Do tohoto bodu byla zařazena změna parametrů projektových záměrů V05/01, V05/02, V05/03. 

Statutární město Karlovy Vary jako předkladatel projektových záměru V05/01, V05/02, V05/03 z důvodu 

nedokončení projektových dokumentací není schopné podat žádosti o dotaci k uvedeným projektovým 

záměrům včas, tzn., že se nedodrží lhůta uvedená v  projektovém záměru. Na základě konzultace s ŘO IROP 

byly upraveny parametry všech tří předložených projektových záměrů tak, aby byl předkladatel schopen 

projektové dokumentace dokončit a splnit všechny termíny uvedené v projektovém záměru. 
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Usnesení:  

a) 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 původně plánovaného 08/2017 na 09/2017 a změně termínu podání 

žádosti o dotaci z 07/2017 na 08/2017. 

b) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary schvaluje změnu parametrů 

projektového záměru V05/02 “Cyklostezka A5 Meandr Ohře-Tuhnická lávka”, spočívající ve změně 

termínu podání žádosti o dotaci z 07/2017 na 11/2017. 

c) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary schvaluje změnu parametrů 

projektového záměru V05/03 “Cyklostezka Doubský-Dvorský most”, spočívající ve změně termínu 

zahájení realizace projektu z původně plánovaného 10/2017 na 11/2017 a změně termínu podání 

žádosti o dotaci z 07/2017 na 11/2017. 

 

Přílohy: 

1. Prezenční listina 

2. Hodnocení projektových záměrů 

3. Prezentace 

 

 

 

 

 

Dne: 02.08.2017  

Zapsal: Tomáš Sýkora 


