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    Z Á P I S 
z 14. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území konaného dne 

02. 08. 2018          

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

 

 

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

Karlovy Vary 

Doba jednání: jednání bylo zahájeno v 13:00 hodin a skončeno bylo ve 14:00 

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

Ing. Lenka Málková (zástupkyně za Ing. Jana Novotného), Ing. Martina Klánová, Ing. 

Lukáš Siřínek, Ing. Vít Hromádko 

Nepřítomni: Pavel Hulec, Žaneta Salátová 

Hosté:  Bc. Jiří Vítek 

 

Program jednání: 

 

1. Vyhodnocení výzvy č. 24 (sociální bydlení) 

2. Vyhodnocení výzvy č. 26 (autobusy), zhodnocení záměrů a vydání vyjádření o souladu 

s IPRÚKV° 

3. Vyhodnocení výzvy č. 28 (terminály), zhodnocení záměrů a vydání vyjádření o souladu 

s IPRÚKV° 

4. Informace o předložené Zprávě o plnění ISg IPRÚKV° 

5. Změna integrované strategie IPRÚKV° 

6. Různé 

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, informoval, že člen Ing. Jan Novotný pověřil dnešní účastí 

zástupkyni Ing. Lenku Málkovou, a konstatoval, že ŘV je usnášeníschopný. 

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

programu, a dodal, že na stůl dostali členové následující podklady: 

- k bodu 2 Vyjádření Řídicího výboru o souladu projektového záměru s integrovanou strategií 

IPRÚKV° (oproti podkladům zaslaným před jednáním doplněna tabulka souvisejících projektů) 

- kompletní dokumentaci bodu 3 (materiály byly rozeslány před termínem jednání příslušné pracovní 

skupiny) 

- k bodu 5 materiál s usnesením a důvodovou zprávou (v usnesení doplněno doporučení Řídicího 

výboru IPRÚKV° Radě města) 

- k bodu 6 podepsanou žádost o změnu projektového záměru (v zaslaných podkladech nebyla 
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podepsaná verze).   

Vyzval přítomné k odsouhlasení upraveného programu. Upravený program byl schválen jednomyslně.  

Členové Řídicího výboru, kteří se neúčastnili posledního jednání ŘV, byli informování o podpisovém archu, 

kde svým podpisem potvrdili seznámení se 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. Vyhodnocení výzvy č. 24 (sociální bydlení) 

 

Ing. Sýkora informoval členy Řídicího výboru IPRÚKV° o tom, že do výzvy č. 24 se ve stanoveném termínu 

nepřihlásil žádný předkladatel s projektovým záměrem. Z tohoto důvodu se nekonala pracovní skupina.  

 

Diskuse: 

Ing. Kulhánek se zeptal, zda byli potenciální žadatelé adresně upozorněni na vyhlášenou výzvu nad rámec 

standardního zveřejňování výzvy. Ing. Sýkora odpověděl, že žádné zvláštní upozornění na vyhlášenou výzvu 

neproběhlo. Dodal, že dříve byli adresně osloveni starostové měst a obcí v aglomeraci dopisem s žádostí o 

informaci, zda mají zájem o projekty sociálního bydlení a v jakém rozsahu. Avšak odezva byla téměř žádná. 

Ing. Kulhánek doporučil při další výzvě na sociální bydlení využít kontaktní databázi starostů měst a obcí a 

dopisem je oslovit s informací o tom, že výzva je, resp. v brzké době bude vyhlášena. 

 

Usnesení: 

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

24 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° C2.2 „Vytváření nabídky sociálního 

bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel“ 

pro: všichni  

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

 

2. Vyhodnocení výzvy č. 26 (autobusy), zhodnocení záměrů a vydání vyjádření o 

souladu IPRÚKV° 

Ing. Sýkora informoval o parametrech výzvy č. 26, kterou schvaloval Řídicí výbor na jednom z předchozích 

jednání: 

• opatření A2.2 „Zavádění ekologické a bezbariérové veřejné dopravy a nízkoemisních vozidel 

veřejné dopravy“  

• již 2. výzva v tomto opatření  

• termín vyhlášení: 12.04.2018 

• ukončení příjmu projektových záměrů: 29.06.2018 
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• alokace výzvy:  

o CZV 100.000.000 Kč 

o ERDF 85.000.000 Kč 

o SR 5.000.000 Kč 

 

Ing. Sýkora předal slovo Mgr. Jakubu Mrázovi, tematickému koordinátorovi. Ten informoval, že do výzvy 

byl v termínu do 29.06.2018 předložen jeden projektový záměr: 

 

Projektový záměr  Předkladatel  Název  
Požadovaná alokace 

(prostředky EU) 

V26/01  

Dopravní podnik 

Karlovy Vary, a. s. 

Pořízení nízkoemisních 

bezbariérových vozidel 

pro DPKV 

85.000.000 Kč 

 

Mgr. Mráz zhodnotil předložený projektový záměr a uvedl, že se v rámci této výzvy konalo jedno jednání 

pracovní skupiny 18.07.2018, kde byl s předkladatelem záměry probrán a nebyl identifikován žádný 

problém. 

Mgr. Mráz podrobně prošel všechna hodnoticí kritéria v souladu s podklady, které obdrželi členové ŘV 

IPRÚKV° předem. 

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

 

Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary  

a) bere na vědomí vyhodnocení výzvy č. 26 k předkládání projektových záměrů pro opatření 

IPRÚKV° A2.2 „Zavádění ekologické a bezbariérové veřejné dopravy a nízkoemisních 

vozidel veřejné dopravy“ 

 

b) zhodnotil projektový záměr V26/01 – Pořízení nízkoemisních bezbariérových vozidel pro 

DPKV předložený do výzvy č. 26 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° a  

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

Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., se sídlem Sportovní 656/1, Karlovy Vary pro 

projektový záměr s názvem Pořízení nízkoemisních bezbariérových vozidel pro DPKV s 

celkovými způsobilými výdaji ve výši 100.000.000 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 

85.000.000 Kč. 

 
pro: všichni kromě 1 

proti: nikdo 

zdržel se: Ing. Lukáš Siřínek 
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3. Vyhodnocení výzvy č. 28 (terminály), zhodnocení záměrů a vydání vyjádření o souladu 

s IPRÚKV° 

 

Ing. Sýkora informoval o parametrech výzvy č. 28, kterou schvaloval Řídicí výbor na jednom z předchozích 

jednání: 

• opatření A1.3: Modernizace dopravních uzlů veřejné hromadné přepravy osob a jejich vhodná 

lokalizace  (IROP 1.2) 

• již 3. výzva v tomto opatření  

• termín vyhlášení: 28.06.2018 

• ukončení příjmu projektových záměrů: 17.07.2018 

• alokace výzvy:  

o CZV 55.000.000 Kč 

o ERDF 46.750.000 Kč 

o SR   02.750.000 Kč 

 

Ing. Sýkora předal slovo Mgr. Jakubu Mrázovi, tematickému koordinátorovi. Ten informoval, že do výzvy 

byl v termínu do 17.07.2018 předložen jeden projektový záměr: 

Projektový záměr  Předkladatel  Název  
Požadovaná alokace 

(prostředky EU) 

V28/01  
Statutární město 

Karlovy Vary 

Přestupní uzel Horní 

nádraží – úprava 

přednádražního 

prostoru  

29.750.000 Kč 

 

Mgr. Mráz zhodnotil předložený projektový záměr a uvedl, že se v rámci této výzvy konalo jedno jednání 

pracovní skupiny 31.07.2018, kde byl s předkladatelem záměry probrán a nebyl identifikován žádný 

problém. 

Mgr. Mráz podrobně prošel všechna hodnoticí kritéria v souladu s podklady, které obdrželi členové ŘV 

IPRÚKV° předem. 

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

 

Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary  

a) bere na vědomí vyhodnocení výzvy č. 28 k předkládání projektových záměrů pro opatření 

IPRÚKV° A1.3: Modernizace dopravních uzlů veřejné hromadné přepravy osob a jejich 

vhodná lokalizace 

 

b) zhodnotil projektový záměr V28/01 – Přestupní uzel Horní nádraží – úprava 

přednádražního prostoru předložený do výzvy č. 28 k předkládání projektových záměrů pro 

opatření IPRÚKV° A1.3: Modernizace dopravních uzlů veřejné hromadné přepravy osob a 
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jejich vhodná lokalizace 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 Přestupní uzel Horní nádraží – úprava přednádražního prostoru 

s celkovými způsobilými výdaji ve výši 35.000.000 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 

29.750.000 Kč. 

 
pro: všichni kromě 1 

proti: nikdo 

zdržel se: Ing. Petr Kulhánek 

 

4. Informace o předložené Zprávě o plnění integrované strategie IPRÚKV° 

 

Ing. Sýkora informoval o povinnosti nositele strategie IPRÚKV° dvakrát ročně předkládat tzv. Zprávu o 

plnění integrované strategie (dále jen Zpráva). Zpráva se zpracovává v monitorovacím systému CSSF14+. 

Součástí Zprávy je přehled vývoje realizace integrované strategie, schválených a realizovaných projektů a 

plnění podmínek IPRÚ včetně plnění indikátorů, dodržení finančního plánu. Zpráva o plnění integrované 

strategie slouží jako podklad pro zpracování doporučení pro přípravu harmonogramu výzev a dále jako 

podklad pro Zprávu o pokroku integrovaných nástrojů, kterou zpracovává MMR – ORP. 

Zpráva je podávána za období 01. 01. 2018 – 30. 06. 2018. Zpráva za první pololetí se musí předkládat 

nejpozději do 20. července daného roku, tzn. na zpracování a předložení zprávy je lhůta 2 týdnů (zpracovat 

zprávu nelze dříve, pracuje se s daty staženými ze systému k 30.06.). Z tohoto důvodu na základě pokynu 

Ministerstva pro místní rozvoj byla zpráva nejprve odevzdána a až následně je předkládána Řídicímu výboru 

a následně orgánům města ke schválení. V případě, že by došlo během schvalování ke změnám zprávy, bude 

Ministerstvo pro místní rozvoj o změnách informováno.  

Ing. Sýkora představil informace uvedené ve zprávě. 

Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary  

a) schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie IPRÚKV° za první pololetí roku 2018 dle 

přílohy tohoto usnesení a 

b) doporučuje Radě města a Zastupitelstvu města Karlovy Vary schválit Zprávu o plnění 

integrované strategie IPRÚKV° za první pololetí roku 2018. 

 

pro: všichni  

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

 

5. Změna integrované strategie IPRÚKV° 

 

Ing. Sýkora informoval o tom, že byla připravena žádost o změnu integrované strategie IPRÚKV° č. 4 

(předchozí komplexní změna byla administrována natřikrát, proto má oficiální číslo 3).  
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Předmětem žádosti o změnu integrované strategie IPRÚKV° jsou dva hlavní body: 

a) snížení alokace na opatření B1.1 o 150 mil. Kč (ERDF) a úprava cílových hodnot souvisejících 

indikátorů; 

b) úprava cílových hodnot indikátorů v opatření C1.1 s ohledem na typ realizacovaných projektů. 

 

Co se týče aktivit zaměřených na památky (SC 3.1 IROP), nositel IPRÚ po důkladném ověření absorpční 

kapacity došel k závěru, že rezervovaná alokace na opatření B1.1 "Obnova hmotného kulturního dědictví a 

historických objektů" nebude dočerpána. Z tohoto důvodu po dohodě s ŘO IROP se rozhodl uvolnit část 

alokace ve prospěch jiných integrovaných strategií v ČR. Ponížená alokace je rozložena ve finančním plánu 

do jednotlivých let 2018 -2023, v souladu s požadavky na minimální podíly čerpání. Adekvátně byly také 

upraveny alokace celkových způsobilých výdajů, vlastních zdrojů a národních zdrojů. Jedná se o snížení 

alokace v tomto opatření na 63,04% původní alokace, proto byly ve stejném poměru sníženy také hodnoty 

monitorovacích indikátorů (90501 a 91005). 

Druhá změna se týká opatření C1.1 (SC 2.1.1 OPZ), kde byly předloženy projektové záměry do PS a ŘV, jež 

věcně velmi vhodně přispívají k naplnění cílů tohoto opatření. Avšak charakter projektů neumožňuje 

naplnění indikátorů ve výši stanovené v integrované strategii. Po představení těchto projektových záměrů 

ŘO OPZ potvrdil vhodnost těchto projektů i s ohledem na potřebnost pro řešení problémů v karlovarské 

aglomeraci. Z tohoto důvodu je ponížen indikátor 60000 o 50 %, ale naopak indikátor 67010 je zvýšen o více 

než 300 %. Jedná se zejména o projekt asistentů prevence kriminality, který neumožňuje vykázat účastníky 

nad rámec bagatelní podpory. Zároveň byl zvýšen indikátor 67001 s ohledem na charakter projektů, ale také 

z důvodu špatného odhadu při nastavení ISg. 

Poslední část změn se týká formálních náležitostí, kdy v předchozí změně č. 3 byly odstraněny některé 

indikátory, které se však nadále přepisují v monitorovacím systému do žádosti o změnu, proto jsou i ve 

změně č. 4 odstraněny a naopak jeden indikátor byl omylem odstraněn, proto je do ISg vrácen. 

V květnu 2016 Zastupitelstvo města Karlovy Vary svým usnesením pověřilo výkonem činností spojených 

s realizací IPRÚKV° Radu města. Přesto, umožňují-li to okolnosti, zásadní kroky, jako jsou např. změny 

integrované strategie, jsou předkládány ke schválení Zastupitelstvu města. Tentokrát se ale doporučuje výše 

uvedené usnesení využít, neboť je vhodné z časových důvodů změnu zprocesovat už během srpna. Je totiž 

pravděpodobné, že v září se bude muset administrovat následující změna související s narovnáním 

finančního plánu na reálný stav. V tom případě by musela být již předchozí změna finálně schválena. 

Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary  

a) schvaluje změny integrované strategie IPRÚKV° dle přílohy tohoto usnesení, 

b) doporučuje Radě města vzhledem k nutnosti rychlé administrace žádosti o změnu využít 

usnesení ZM166/5/16 ze dne 10.05.2016, jímž Zastupitelstvo města pověřilo výkonem 

činností spojených s realizací IPRÚKV° Radu města a  

c) doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit a Zastupitelstvu města Karlovy Vary vzít na 

vědomí změny integrované strategie IPRÚKV°. 
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pro: všichni  

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

 

6. Různé (1): Změna parametru projektového záměru V25/02 

 

Ing. Sýkora informoval, že statutární město Karlovy Vary jako předkladatel projektového záměru V25/02 

z důvodu nedokončení projektové dokumentace a z důvodu nutnosti provést rozpočtové opatření odbory tak, 

aby bylo město schopné spolufinancovat projekt, není schopné podat žádosti o dotaci k uvedenému 

projektovému záměru včas, tzn., že se nedodrží lhůta uvedená v  projektovém záměru. Z tohoto důvodu 

předkládá Řídicímu výboru IPRÚKV° žádost o posun termínu pro podání žádosti o dotaci (viz příloha 1). 

Pro jednání ŘV IPRÚKV°, které proběhlo dne 28. 6. 2018 byla připravena změna projektového záměru, 

která lhůtu pro podání žádosti posouvala až do října 2018. Tato změna byla podmíněna souběžnou změnou 

parametrů výzvy. ŘO IROP však tento posun výzvy nedoporučil. Po dohodě s ŘO IROP a předkladatelem 

projektového záměru byla lhůta posunuta tedy jen do konce srpna 2018 tak, aby nemuselo dojít i ke změně 

parametrů výzvy, kde je mezní termín pro podání žádosti do monitorovacího systému stanoven na 08/2018. 

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.  

 

pro: všichni kromě 1 

proti: nikdo 

zdržel se: Ing. Petr Kulhánek 

 

 
7. Různé (2): Informace o přípravě na nové programové období 2021-2027 

 

Na základě požadavku vzneseného na posledním jednání Řídicího výboru IPRÚKV° připravil Ing. Sýkora 

stručnou prezentaci shrnující aktuální stav příprav EU, ČR a Svazu měst a obcí ČR na nové programové 

období. Prezentace je přílohou tohoto zápisu. 

 

 

 

Závěr 

 

Ing. Kulhánek poděkoval za účast. 

Přílohy: 

1. Prezentace (2x) 

2. Vyjádření Řídicího výboru o souladu projektového záměru s integrovanou strategií IPRÚKV° k bodu 2 

3. Kompletní dokumentace bodu 3  
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4. Materiál s usnesením a důvodovou zprávou bodu 5  

5. Podepsaná žádost o změnu projektového záměru k bodu 6 

6. 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. 

 

 

 

Dne: 02.08.2018  

Zapsal: Tomáš Sýkora 


