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    Z Á P I S 
z 13. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území konaného dne 

28. 06. 2018          

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

 

 

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

Karlovy Vary 

Doba jednání: jednání bylo zahájeno v 11:00 hodin a skončeno bylo ve 12:00 

Přítomni:  Ing. Petr Kulhánek, Ing. arch. Jaromír Musil, Ing. Zdeněk Gaudek, Ing. Tomáš Sýkora, 

Ing. Jan Novotný, Ing. Martina Klánová, Ing. Lukáš Siřínek, Žaneta Salátová  

Nepřítomni: Pavel Hulec, Ing. Vít Hromádko 

Hosté:  Bc. Jiří Vítek 

 

Program jednání: 

 

1. Aktualizace plánu výzev 

2. Zpráva o řízení rizik 

3. Změna parametru výzvy č. 25 

4. Změna parametru projektového záměru V25/02 

5. Vyhodnocení výzvy č. 27 (sociální práce), zhodnocení záměrů z výzvy č. 27 a vydání vyjádření 

Řídicího výboru projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV° 

6. Různé 

a. Změna Isg – úprava monitorovacích indikátorů u opatření B2.2 (zaměstnávání) a C1.1 

(sociální práce) 

b. Změna Isg – úprava monitorovacích indikátorů a alokace u opatření A2.1 (autobusy) 

c. Změna Isg – úprava finančního plánu 

d. Zpráva o realizaci IPRÚ 

e. Úprava finančního plánu 

Zahájení 

Jednání zahájil předseda Řídicího výboru IPRÚKV° Ing. Petr Kulhánek, přivítal všechny přítomné a předal 

slovo manažerovi IPRÚKV° Ing. Tomáši Sýkorovi. 

Ing. Sýkora provedl kontrolu počtu členů ŘV a konstatoval, že ŘV je usnášeníschopný. 

Ing. Sýkora informoval, že členové Řídicího výboru obdrželi před jednáním podklady k jednotlivým bodům 

programu a dodal, že podklady k bodu 1, 3, 5 má každý člen ŘV vytištěné přímo na jednání. Dále oznámil, 

že program jednání doznal oproti původně poslanému několika změn, přičemž finální program jednání je 

uveden výše. Vyzval přítomné k odsouhlasení upraveného programu. Upravený program byl schválen 

jednomyslně.  

Členové Řídicího výboru byli informování o podpisovém archu, kde svým podpisem potvrdili seznámení se 
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s novou verzí Statutu a jednacího řádu Řídicího výboru IPRÚKV°. Nový Statut a jednací řád ŘV IPRÚKV° 

byl součástí upravené integrované strategie, která je již po schválení v centrálních orgánech schválena také 

Zastupitelstvem města Karlovy Vary. 

 

1. Aktualizace plánu výzev 

 

Ing. Sýkora představil aktualizovanou verzi plánu výzev, která je pro úplnost doplněna již ukončenými a 

právě probíhajícími výzvami. Postupně představil všechny aktivity a seznámil členy Řídicího výboru s jejich 

aktuálním stavem. Nová verze plánu výzev reflektuje již ukončené projekty a je upravována podle skutečné 

absorpční kapacity a finančního plánu integrované strategie. Termíny v tabulce uvedené jsou termíny 

předpokládanými, proto mohou být dále upravovány. 

Diskuze: 

Ing. Novotný upozornil na chybu v datech vyhlášení a ukončení výzev u aktivit IROP 1.2 a IROP 2.1. 

Přílohou zápisu je poslán plán výzev s opravenými daty.  

Usnesení: 

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

tohoto usnesení. 

pro: všichni  

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

2. Zpráva o řízení rizik 

 

Ing. Sýkora informoval o zprávě o řízení rizik, která je dvakrát ročně předkládána k posouzení Řídicímu 

výboru IPRÚKV° a následně orgánům města. Oproti předchozí verzi zprávy o řízení rizik, která byla 

Řídicím výborem IPRÚKV° schvalována k 10. 10. 2017 došlo k úpravám, které reflektují současný proces 

implementace IPRÚKV°. Vývoj měnového kurzu bylo identifikováno jako nové, vysoké riziko. Další rizika 

byla (např. nízký zájem o spolupráci ze strany potenciálních žadatelů (stakeholderů) byla přesunuta 

z kategorie vysokých rizik do kategorie kritických rizik. 

Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary schvaluje Zprávu o řízení rizik 

IPRÚKV° dle přílohy tohoto usnesení a doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit Zprávu o 

řízení rizik IPRÚKV°.  

pro: všichni  

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 
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3. Změna parametru výzvy č. 25 

 

Ing. Sýkora informoval o potřebě změny jednoho z parametrů výzvy č. 25 (Infrastruktura základních škol 

II.), která je vyvolána změnou projektového záměru (ZŠ Truhlářská budova Školní 9A – odborné učebny 

(polytechnická a přírodní vědy a multifunkční učebna) předkladatele Statutární město Karlovy Vary. V rámci 

změny parametru projektového záměru (termín pro podání žádosti o dotaci do MS2014+) bylo požádáno 

předkladatelem projektového záměru o posun tohoto data do 31. 10. 2018, což je přes mezní termín 

stanovený výzvou. Z tohoto důvodu je potřeba upravit i stejný parametr výzvy a následně jej nechat schválit 

Řídicím orgánem IROP a Radou města. Tento posun termínu nemá žádný vliv na další parametry výzvy a na 

plnění finančního plánu integrované strategie. 

 

Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary schvaluje změnu parametru výzvy č. 

25 „Infrastruktura základních škol II.“ spočívající ve změně termínu nejzazšího podání žádosti z 

původního 31. 08. 2018 nově na 31. 10. 2018. 

 

pro: všichni  

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

 

4. Změna parametru projektového záměru V25/02 

 

Ing. Sýkora vysvětlil přítomným, v čem spočívá navrhovaná změna projektového záměru, který již 

získal od řídicího výboru souhlasné vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou 

strategií, ale doposud u něj nedošlo k podání žádosti o dotaci. Nositel IPRÚKV° byl požádán 

předkladatelem projektového záměru, statutárním městem Karlovy Vary o schválení změny 

parametru termín podání žádosti o dotaci. Důvodem pro posun termínu předložení žádosti o 

podporu na ŘO je posun dokončení projektové dokumentace a nutnost provést rozpočtové opatření 

mezi odbory kvůli potřebě spolufinancovat výše uvedený projekt. 

 

Ing. Petr Kulhánek se z důvodu zamezení střetu zájmů zdržel hlasování k tomuto bodu. 

 
Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary schvaluje změnu parametru 

projektového záměru V25/02 “ ZŠ Truhlářská budova Školní 9A – odborné učebny (polytechnická a 

přírodní vědy a multifunkční učebna)”, spočívající ve změně termínu podání žádosti z původního 

06/2018 nově na 10/2018  za předpokladu, že ŘO IROP  a  Rada města Karlovy Vary schválí ve 

výzvě č. 25 posun termínu podání žádosti z původního 31. 08. 2018 nově na 31. 10. 2018.  
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pro: všichni  

proti: nikdo 

zdržel se: Ing. Petr Kulhánek 

 
 

 

5. Vyhodnocení výzvy č. 27 (sociální práce), zhodnocení záměrů z výzvy č. 27 a vydání 

vyjádření Řídicího výboru projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV° 

 

Ing. Sýkora informoval členy řídicího výboru o tom, že se jedná o obdobnou výzvu, která již proběhla, ale 

byl v ní přísný požadavek na výši plnění indikátorů s ohledem na požadovanou částku dotace. Z tohoto 

důvodu tehdejší předkladatelé své záměry stáhli. Následně proběhlo jednání nositele na ŘO OPZ, kde 

zástupci ŘO posoudili, že představené projektové záměry jsou vhodné pro řešení situace v karlovarské 

aglomeraci a uznali, že plánovaná výše plnění indikátorů je nastavena reálně. Proto bylo Řídicím orgánem 

OPZ umožněno „zjemnit“ toto kritérium ve smyslu, že indikátory „by měly“ (nikoli „musí“) odpovídat 

požadované výši dotace. 

 

Ing. Sýkora informoval členy řídicího výboru o parametrech výzvy č. 27 a průběhu jejího naplňování: 

 

Řídicí výbor na svém jednání 2. 5. 2018 schválil parametry výzvy č. 27 k předkládání projektových záměrů 

pro opatření C1.1 „Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a 

realizace sociální prevence“ takto: 

• datum vyhlášení: 17. 05. 2018 

• datum ukončení příjmu záměrů: 01. 06. 2018 

• alokace výzvy – ESF + SR: 20.396.461 Kč 

 

Do výzvy č. 27 byly přihlášeny tyto projektové záměry: 

Projektový 

záměr 
Předkladatel Název 

Požadovaná alokace 

(prostředky EU) 

V27/01 Statutární město Karlovy Vary 
Asistenti prevence kriminality 

Karlovy Vary 

6.754.631,25 

V27/02 Statutární město Karlovy Vary 
Komplexní podpora při 

sociálním bydlení 
7.588.481,00 

 

Ing. Sýkora zhodnotil předložené projektové záměry a uvedl, že se v rámci této výzvy konalo jedno jednání 

pracovní skupiny, kde byly s předkladateli záměry probrány a byl zde odstraněn jeden nedostatek v podobě 

chybějícího čestného prohlášení u projektu „Asistenti prevence kriminality“. 

Ing. Sýkora podrobně prošel všechna hodnoticí kritéria u obou projektů v souladu s podklady, které obdrželi 

členové ŘV IPRÚKV° předem. U kritéria „Projektový záměr má jednoznačně popsané financování 

v souladu s výzvou“ upozornil na překlep v částce u projektu V27/02. Částka výše podílu EU v projektovém 

záměru je uvedena správě, pouze přepisem do plachty hodnocení projektových záměrů je překlep. Správná 

částka je 7.588.481 Kč. Informoval také členy ŘV, že indikátory nejsou plněny adekvátně požadované výši 
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dotace, což bylo v podmínkách této výzvy zjemněno a záleží jen na posouzení členů ŘV, zda projekty jsou i 

přes tento fakt natolik přínosné, že je členové vyhodnotí jako souladné s integrovanou strategií. 

Ing. Kulhánek deklaroval svůj střet zájmů a zdržel se hlasování k tomuto bodu. 

 

Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary  

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

výzvy č. 27 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° C1.1 „Rozvoj 

komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace 

sociální prevence“, 

b) zhodnotil projektový záměr V27/01 – Asistenti prevence kriminality Karlovy Vary 

předložený do výzvy č. 27 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° C1.1 

„Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a 

realizace sociální prevence“ dle kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s 

integrovanou strategií IPRÚKV a  

rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro 

Statutární město Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, Karlovy Vary pro projektový 

záměr s názvem Asistenti prevence kriminality Karlovy Vary s celkovými způsobilými 

výdaji ve výši 7.946.625 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 6.754.631,25 Kč. 

c) zhodnotil projektový záměr V27/02 – Komplexní podpora při sociálním bydlení předložený 

do výzvy č. 27 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° C1.1 „Rozvoj 

komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální exkluze a realizace 

sociální prevence“ dle kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou 

strategií IPRÚKV° a  

rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro 

Statutární město Karlovy Vary, se sídlem Statutární město Karlovy Vary, se sídlem 

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary pro projektový záměr s názvem Komplexní podpora při 

sociálním bydlení s celkovými způsobilými výdaji ve výši 8.927.625 Kč, z toho požadovaná 

dotace EU ve výši 7.588.481 Kč. 

 

pro: všichni kromě Ing. Kulhánka 

proti: nikdo 

zdržel se: Ing. Kulhánek 

 

 

6. Různé 

 

Ing. Sýkora v tomto bodě informoval členy Řídicího výboru o chystaných změnách ISg IPRÚKV°, které 

manažerský tým v průběhu července zpracuje a následně dá ke schválení na dalším jednání Řídicího výboru. 

Jedná se o tyto změny: 
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a) úprava monitorovacích indikátorů vyvolaná obtížným plněním indikátorů ve vybraných aktivitách 

financovaných z OP Zaměstnanost. Z tohoto důvodu bylo vyvoláno jednání s Řídicím orgánem Operačního 

programu zaměstnanost, kde bylo plnění indikátoru č. 6 00 00 (plněn jen na 50%) vykompenzováno 

indikátory 6 70 01 a 6 70 10 (přeplňovány o 50%). Žaneta Salátová se ptala na to, jakých aktivit se tato 

změna týká. Ing. Sýkora odpověděl, že jde zejména o aktivity ze specifického cíle 2.1.1 OPZ, kde je 

nepoměr čerpání finančních prostředků a plnění indikátorů. Ve specifickém cíli 1.1.1 OPZ sice nejsou také 

plněny indikátory, ale jsou plněny adekvátně míře čerpání alokace. 

b) z důvodu nepřihlášení žádného uchazeče do VZ na dodávku autobusů pro Dopravní podnik Karlovy Vary 

bude čerpání na tuto aktivitu v IPRÚKV° nulové. Po domluvě s Řídicím orgánem IROP bude vyhlášena 

nová výzva na tuto aktivitu (s alokací na roky 2018+2019) a bude kryta dalším projektem Dopravního 

podniku Karlovy Vary. V tomto případě může být na základě ústního příslibu ŘO IROP udržena alokace, i 

když nebude vyčerpána v souladu s finančním plánem ISg.  

c) na minulém jednání ŘV IPRÚKV° byl odsouhlasen přesun finančních prostředků ve výši 150 mil. Kč 

(ERDF) z aktivity památky ve prospěch IROPu. Do jednání ŘV nebylo jasné, z jakých let se má výše 

uvedená částka vrátit. Snahou nositele ISg je, vrátit uvedené prostředky z let 2018 (nedočerpané) a 2019. ŘO 

IROP se spíš kloní k procentuálnímu krácení z jednotlivých let. Po dohodě s Řídicím orgánem IROP bude 

záležitost řešena po 9. 7. 2018. 

d) Ing. Sýkora informoval členy ŘV IPRÚKV° o povinnosti nositele ISg předložit k 20. 7. 2018 tzv. Zprávu 

o realizaci. Ve zprávě se pracuje s daty k 30. 6. 2018. Z tohoto důvodu manažerský tým ISg zprávu zpracuje 

a následně předloží Řídicímu výboru, Radě města a Zastupitelstvu města. 

e) úprava finančního plánu: ŘO IROP zatím neví, jakým způsobem bude řešit neplnění finančního plánu. Je 

pravděpodobné, že bude odebrána ta část alokace, která nedosáhne 27,17 % z celkové alokace ISg 

v jednotlivých opatřeních. V případě IPRÚKV° se jedná SC IROP 1.2 (doprava) a SC IROP 3.1 (památky). 

Proto manažerský tým řeší udržení alokace na autobusy prostřednictvím vyhlášení další výzvy na tuto 

aktivitu (ale stále zbývá 25 mil. Kč na terminály) a způsob vrácení 150 mil. Kč z památek (optimálně z let 

2018 a 2019) 

 

Závěr 

 

Členové Řídicího výboru IPRÚKV° se dohodli na termínu příštího jednání 02.08.2018 od 13:00 hodin. 

Členové ještě s předstihem obdrží pozvánku s materiály k jednání, přesto byli požádáni o rezervování tohoto 

termínu ve svých diářích, příp. vyslání zástupce na jednání. 

 

Ing. Kulhánek poděkoval za účast. 

Přílohy: 

1. Prezentace 

2. Plán výzev 

3. Dokumentace k vyhodnocení výzvy č. 27 

4. Prezenční listina 

 

Pozn.: Ostatní přílohy, na které se odkazují příslušná usnesení, byla poskytnuta členům Řídicího výboru 

jako podklady pro jednání. Vzhledem k tomu, že byly přijaty v předloženém znění, nejsou přikládány 

k tomuto zápisu. 



 

7 

 

 

 

 

 

 

Dne: 02.07.2018  

Zapsal: Jiří Vítek 


