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    Z Á P I S 
z 15. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území konaného dne 

24. 09. 2018          

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

 

 

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

Karlovy Vary 

Doba jednání: jednání bylo zahájeno v 10:00 hodin a skončeno bylo v 11:45 

Přítomni:  Ing. Petr Kulhánek, Bc. Gabriela Donovová (zástupkyně za Ing. arch. Jaromíra Musila), 

Ing. Zdeněk Gaudek, Ing. Tomáš Sýkora, Ing. Lenka Málková (zástupkyně za Ing. Jana 

Novotného), Mgr. Alice Kalousková, Ing. Lukáš Siřínek, Ing. Vít Hromádko, Pavel 

Hulec, Žaneta Salátová 

Nepřítomni: --- 

Hosté:  Bc. Jiří Vítek, Bc. Martina Riedlová, Věra Sekyrová, Mgr. Jakub Mráz, Jiří Starý, Mgr. Irena 

Černá, Ing. Ivana Síbrtová, Mgr. Jaroslav Šafránek (jen na bod 1) 

 

Program jednání: 

 

1) Vyhodnocení výzvy č. 29 (autobusy), zhodnocení záměrů z výzvy č. 29 a vydání vyjádření Řídicího 

výboru projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV° 

2) Změna projektu V11/03 (Gymnázium Ostrov) 

3) Výzva základní školy 

4) Výzva sociální bydlení 

5) Výzva sociální infrastruktura 

6) Výzva zaměstnávání 

7) Výzva sociální práce 

8) Výzva památky 

9) Výzva cyklostezky 

10) Výzva terminály 

11) Výzva silnice 

12) Informace o vertikální dopravě 

13) Různé 

Zahájení 

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

slovo manažerovi IPRÚKV° Ing. Tomáši Sýkorovi. 

Ing. Sýkora přivítal novou členku Řídicího výboru IPRÚKV°, Mgr. Alici Kalouskovou, která jako ředitelka 

Úřadu práce nahrazuje dosavadní členku Ing. Martinu Klánovou. Zároveň požádal Mgr. Kalouskovou a P. 

Hulce k podepsání seznámení se s aktualizovaným Jednacím řádem ŘV IPRÚKV°. Provedl kontrolu počtu 

členů ŘV, informoval, že člen Ing. Jan Novotný pověřil dnešní účastí zástupkyni Ing. Lenku Málkovou a 

Ing. arch. Jaromír Musil zástupkyni  Bc. Gabrielu Donovovou, a konstatoval, že ŘV je usnášeníschopný. 
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Ing. Kulhánek zároveň přivítal hosta, Mgr. Jaroslava Šafránka, ředitele Gymnázia Ostrov, který by rád 

osobně podal vysvětlení k žádosti o změnu projektu V11/03 a navrhl předřazení bodu číslo 2 jako první bod 

jednání. 

Ing. Sýkora dále informoval, že oproti návrhu programu, který byl zaslán členům ŘV IPRÚKV°, nebude 

předmětem projednání výzva na sociální infrastrukturu a na terminály. 

Členové Řídicího výboru obdrželi před jednáním podklady k jednotlivým bodům programu. Vzhledem 

k tomu, že některé připravené výzvy, které jsou předmětem dnešního projednání, dosud nebyly schváleny 

Řídicím orgánem (jedná se o výzvy IROP), byly příslušné podklady poskytnuty v pracovní verzi a je možné, 

že výzvy doznají ještě drobných úprav v souladu s požadavky ŘO. Toto bude také promítnuto do textu 

usnesení k příslušným bodům. V bodu Různé jsou tři body, které vznikly až v době po rozeslání pozvánky a 

návrhu programu: a) změna projektu V18/01, b) informace o pravděpodobné reakci ŘO IROP na ne/plnění 

finančního plánu ISg, c) informace o schválení změny ISg. 

Návrh upraveného programu je tedy následující: 

1. Změna projektu V11/03 (Gymnázium Ostrov) 

2. Vyhodnocení výzvy č. 29 (autobusy), zhodnocení záměrů z výzvy č. 29 a vydání vyjádření Řídicího 

výboru projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV° 

3. Aktuální stav plnění ISg  

4. Aktualizace plánu výzev 

5. Výzva č. 30 (památky) 

6. Výzva č. 31 (základní školy) 

7. Výzva č. 32 (silnice) 

8. Výzva č. 33 (cyklodoprava) 

9. Výzva č. 34 (sociální bydlení) 

10. Výzva č. 35 (sociální práce) 

11. Výzva č. 36 (zaměstnávání) 

12. Informace o vertikální dopravě 

13. Různé: a) změna projektu 18/01; b) informace o pravděpodobné reakci ŘO IROP na ne/plnění 

finančního plánu; c) informace o změně ISg 

Ing. Sýkora vyzval přítomné k odsouhlasení upraveného programu. Upravený program byl schválen 

jednomyslně.  
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1. Změna projektu V11/03 (Gymnázium Ostrov) 

Ing. Sýkora představil členům ŘV IPRÚKV° žádost Gymnázia Ostrov, kterou nositel obdržel od žadatele a 

jejímž předmětem má být posun termínu ukončení projektu z původního 30.09.2018 nově na 30.11.2018. 

Jedná se o posun termínu až za termín stanovený výzvou. Tyto postupy upravuje Metodický dopis ŘO IROP 

č. 20, jenž úzce vymezuje, v kterých případech může být termín ukončení prodloužen. Jedná se vždy o 

případy, které nejsou způsobeny žadatelem/příjemcem. Ing. Sýkora seznámil členy ŘV IPRÚKV° podrobněji 

s Metodickým dopisem. Následně předal slovo Mgr. Šafránkovi. 

Mgr. Šafránek podrobně vysvětlil situaci ohledně výběrových řízení, popsal komplikace, které provázely 

uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, resp. její plnění. Vzhledem k aktuální situaci na trhu se i přes 

uvedené komplikace rozhodl příjemce s vybraným dodavatelem ve spolupráci pokračovat (řešení výběru 

nového dodavatele by navíc realizaci ještě více prodloužilo). Z výše uvedených důvodů nestíhá být projekt 

dokončen do konce září. Aby bylo co možná nejvíce čerpáno z rozpočtu roku 2018, byla by zároveň 

navržena etapizace původně jednoetapového projektu. Mgr. Šafránek poděkoval členy ŘV IPRÚKV° za 

vyslechnutí a před hlasováním o uvedeném bodu opustil jednací sál. 

Ing. Kulhánek vyzval Ing. Sýkoru k informování o možných scénářích, jak by mohla situace vyústit. Pokud 

by členové ŘV změnu akceptovali, bude započítáno do finančního plánu roku 2018 jen čerpání za první 

etapu. V případě, že by ŘO IROP požadoval plnění za rok ve výši 27,17 %, bude alokace roku 2018 

nedočerpána, a proto prostředky z druhé etapy budou již čerpány z následujících let, a tudíž bude zbývat 

celkově menší alokace na další projekty. V případě, že ŘO IROP nebude trvat na minimálním plnění 

v letošním roce, posun termínu realizace nebude mít na celkovou alokaci v ISg vliv.  

Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary schvaluje změnu projektu V11/03 

„Modernizace chemické laboratoře” předkladatele Gymnázium Ostrov, p. o., spočívající ve změně 

termínu ukončení realizace projektu z původního 09/2018 nově na 11/2018 a zároveň v rozdělení 

projektu na dvě etapy, přičemž první etapa ve výši 1,3 mil. Kč (CZV) bude ukončena k 30.09.2018 a 

druhá etapa ve výši 2,7 mil. Kč (CZV) bude ukončena k 30.11.2018. 

pro: všichni  

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

 

2. Vyhodnocení výzvy č. 29 (autobusy) 

Ing. Sýkora požádal Mgr. Mráze o vyhodnocení výzvy č. 29. Mgr. Mráz zrekapituloval parametry již třetí 

výzvy v opatření A2.2: 

• termín vyhlášení: 23.08.2018 

• ukončení příjmu projektových záměrů: 07.09.2018 

• alokace výzvy:  

• CZV 46.823.530 Kč 

• ERDF 39.800.000 Kč 

• SR maximálně 2.341.186 Kč 

 

Mgr. Mráz informoval členy Řídicího výboru IPRÚKV° o tom, že do výzvy č. 29 se ve stanoveném termínu 
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přihlásil jediný předkladatel s jedním projektovým záměrem.  

 

Projektový záměr  Předkladatel  Název  
Požadovaná alokace 

(prostředky EU) 

V29/01  

Dopravní podnik Karlovy 

Vary, a.s. 

Pořízení nízkoemisních 

bezbariérových vozidel 

pro DPKV II 

27.211.262,50 Kč 

 

Mgr. Mráz představil projektový záměr a podrobně provedl členy Řídicího výboru jednotlivými kritérii 

v souladu s podklady, které členové ŘV obdrželi předem, a uvedl, že se v rámci této výzvy konalo jedno 

jednání pracovní skupiny 17.09.2018, kde byl záměr s předkladatelem  probrán a nebyl identifikován žádný 

problém. 

Ing. Sýkora doplnil, že na základě ústního příslibu ŘO IROP, pokud bude projekt ve stavu žádosti o dotaci 

podán v průběhu října v monitorovacím systému, neměla by být příslušná část alokace odebrána (i když se 

nejedná o prostředky předložené v rámci žádosti o platbu). 

 

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. 29 k předkládání projektových záměrů pro opatření 

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

veřejné dopravy“,  

 b) zhodnotil projektový záměr V29/01 – Pořízení nízkoemisních bezbariérových vozidel pro 

DPKV II předložený do výzvy č. 29 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 II s celkovými 

způsobilými výdaji ve výši 32.013.250 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 27.211.262,50 Kč. 

pro: všichni kromě Ing. Siřínka 

proti: nikdo 

zdržel se: Ing. Siřínek 

 

 

 

 

3. Aktuální stav plnění ISg IPRÚKV° 
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Ing. Sýkora informoval členy Řídicího výboru IPRÚKV° o aktuálním věcném i finančním plnění 

integrované strategie. Shrnul, že dosud bylo vyhlášeno a uzavřeno 29 výzev, do nichž bylo celkem 

předloženo 52 projektových záměrů (některé z nich po předchozí nerealizaci opakovaně). Řídicí výbor dosud 

vydal vyjádření o souladu s integrovanou strategií IPRÚKV° 46 projektovým záměrům, z nichž 21 bylo 

posunuto žadatelem do fáze podané žádosti o dotaci. Celkem byla dokončena realizace 5 projektů, řada 

z dalších projektů je však ve fázi realizace a některé z nich budou dokončeny ještě během září letošního 

roku.  

Opatření Vyhlášené 

výzvy 

Předložené 

záměry 

Vyjádření 

ŘV 

Podané 

žádosti 

Ukončené 

projekty 

A1.1 Telematika 2 5 5 5 0 

A1.2 Vertikální doprava 0 0 0 0 0 

A1.3 Terminály 3 3 2 1 0 

A2.1 Cyklodoprava 3 5 5 2 2 

A2.2 Autobusy 3 3 2 1 0 

A3.1 Silnice 2 5 5 5 2 

Celkem A 13 21 19 14 4 

B1.1 Památky 3 3 3 2 0 

B2.1 Školy 3 9 9 8 1 

B2.2 Zaměstnávání 4 10 8 8 0 

Celkem B 10 22 20 1 1 

C1.1 Sociální práce 3 6 4 3 0 

C2.1 Sociální infrastruktura 1 2 2 2 0 

C2.2 Sociální bydlení 2 1 1 1 0 

Celkem C 6 9 7 6 0 

 

Ing. Sýkora poskytl k uvedené tabulce podrobnější vysvětlení, okomentoval jednotlivé hodnoty a informoval, 

že v podkladech obdrželi členové přehled jednotlivých realizovaných projektů. Dále seznámil členy ŘV 

IPRÚKV° se stavem finančního plnění, který členové obdrželi v podkladech před jednáním. 
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Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary bere na vědomí informaci o 

aktuálním stavu plnění IPRÚKV°. 

pro: všichni  

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

 

 

4. Aktualizace plánu výzev 

 

Členové ŘV IPRÚKV° obdrželi ve svých podkladech návrh aktualizace plánu výzev. Přesto došlo ještě 

k dílčím úpravám, proto dostali členové ŘV na stůl aktuální verzi. Ing. Sýkora představil jednotlivé chystané 

výzvy a informoval, že ve většině případů bude vyhlašována celá zbývající alokace a v případě, že nebude 

vyčerpána, bude následně vyhlášena zbytková alokace. Nositel chce tímto způsobem umožnit čerpání 

zejména tam, kde není dostatečně konkrétně známá absorpční kapacita. 

 

Usnesení: 

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

přílohy tohoto usnesení. 

 
pro: všichni 

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

 

5. Schvalování parametrů výzvy č. 30 (památky) 

 

Ing. Sýkora představil okolnosti a parametry výzvy č. 30 tak, jak byly poskytnuty členům ŘV IPRÚKV°. 

Oproti předem poskytnutým podkladům budou do výzvy ještě doplněny orientační cílové hodnoty indikátorů 

a další požadavky, které vyplynou z připomínek Řídicího orgánu IROP. Představené termíny vyhlášení 

(18.10.2018) a ukončení výzvy (02.11.2018), stejně jako termín jednání pracovní skupiny (16.11.2018) jsou 

zatím předpokládané a závisí na tom, zda do termínu jednání Rady města (16.10.2018) bude výzva schválena 

Řídicím orgánem IROP. Z tohoto důvodu je navrženo doplnit běžné usnesení o pověření nositele upravit text 

výzvy dle požadavků ŘO před předložením finální verze výzvy na jednání Rady města Karlovy Vary. 

 

Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary  

a) schvaluje výzvu č. 30 (včetně jejích příloh) k předkládání projektových záměrů pro opatření 

IPRÚKV° B 1.1 „Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů“, 
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b) pověřuje nositele ISg úpravou textu výzev dle požadavků Řídicích orgánů před předložením 

finální verze výzvy na jednání Rady města Karlovy Vary a 

c) doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit Výzvu č. 30. 

pro: všichni  

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

 

6. Schvalování parametrů výzvy č. 31 (základní školy) 

 

Ing. Sýkora představil okolnosti a parametry výzvy č. 31 tak, jak byly poskytnuty členům ŘV IPRÚKV°. 

Oproti předem poskytnutým podkladům budou do výzvy ještě doplněny orientační cílové hodnoty 

indikátorů, podmínka etapizace projektů k 30.09.2019 a další požadavky, které vyplynou z připomínek 

Řídicího orgánu IROP. Představené termíny vyhlášení (18.10.2018) a ukončení výzvy (02.11.2018), stejně 

jako termín jednání pracovní skupiny (16.11.2018) jsou zatím předpokládané a závisí na tom, zda do termínu 

jednání Rady města (16.10.2018) bude výzva schválena Řídicím orgánem IROP. Z tohoto důvodu je 

navrženo doplnit běžné usnesení o pověření nositele upravit text výzvy dle požadavků ŘO před předložením 

finální verze výzvy na jednání Rady města Karlovy Vary. 

 
Usnesení: 

a) schvaluje výzvu č. 31 (včetně jejích příloh) k předkládání projektových záměrů pro opatření 

IPRÚKV° B2.1 Modernizace škol a školských zařízení, včetně jejich vybavení, otevření škol 

celoživotnímu učení dle přílohy tohoto usnesení a 

b) pověřuje nositele ISg úpravou textu výzev dle požadavků Řídicích orgánů před předložením 

finální verze výzvy na jednání Rady města Karlovy Vary  

c) doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit Výzvu č. 31. 

 

pro: všichni 

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

 

7. Schvalování parametrů výzvy č. 32 (silnice) 

 

Mgr. Mráz představil okolnosti a parametry výzvy č. 32 tak, jak byly poskytnuty členům ŘV IPRÚKV°. 

Oproti předem poskytnutým podkladům budou do výzvy ještě doplněny orientační cílové hodnoty indikátorů 

a další požadavky, které vyplynou z připomínek Řídicího orgánu IROP. Ing. Sýkora informoval, že před 

jednáním Řídicího výboru se s nositelem IPRÚKV° spojil zástupce Krajské správy a údržby silnic, jediný 

oprávněný žadatel v tomto opatření, s tím, že potřebuje více času na vytvoření projektového záměru. 

Z tohoto důvodu byly na místě navrženy nově tyto termíny: 

- vyhlášení výzvy: 18.10.2018 

- ukončení příjmu projektových záměrů do pracovní skupiny: 14.12.2018 
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- jednání pracovní skupiny: 19.12.2018 

 

Termín vyhlášení výzvy (18.10.2018) je zatím předpokládaný a závisí na tom, zda do termínu jednání Rady 

města (16.10.2018) bude výzva schválena Řídicím orgánem IROP. Z tohoto důvodu je navrženo doplnit 

běžné usnesení o pověření nositele upravit text výzvy dle požadavků ŘO před předložením finální verze 

výzvy na jednání Rady města Karlovy Vary. 

 

Hlasování proběhlo o výzvě s nově navrženými termíny. 

 
Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary  

a) schvaluje výzvu č. 32 (včetně jejích příloh) k předkládání projektových záměrů pro opatření 

IPRÚKV° A3.1 Rozvoj a modernizace silnic III. tříd dle přílohy tohoto usnesení a 

b) pověřuje nositele ISg úpravou textu výzev dle požadavků Řídicích orgánů před předložením 

finální verze výzvy na jednání Rady města Karlovy Vary  

c) doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit Výzvu č. 32. 

 

pro: všichni 

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

 

8. Schvalování parametrů výzvy č. 33 (cyklodoprava) 

 

Mgr. Mráz představil okolnosti a parametry výzvy č. 33 tak, jak byly poskytnuty členům ŘV IPRÚKV°. 

Oproti předem poskytnutým podkladům budou do výzvy ještě doplněny orientační cílové hodnoty indikátorů 

a další požadavky, které vyplynou z připomínek Řídicího orgánu IROP. Představené termíny vyhlášení 

(18.10.2018) a ukončení výzvy (02.11.2018), stejně jako termín jednání pracovní skupiny (16.11.2018) jsou 

zatím předpokládané a závisí na tom, zda do termínu jednání Rady města (16.10.2018) bude výzva schválena 

Řídicím orgánem IROP. Z tohoto důvodu je navrženo doplnit běžné usnesení o pověření nositele upravit text 

výzvy dle požadavků ŘO před předložením finální verze výzvy na jednání Rady města Karlovy Vary. 

 
Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary  

a) schvaluje výzvu č. 33 (včetně jejích příloh) k předkládání projektových záměrů pro opatření 

IPRÚKV° A2.1. „Rekonstrukce a výstavba komplexní sítě pro cyklodopravu vč. související 

infrastruktury za účelem zvýšení dopravní mobility obyvatel“ dle přílohy tohoto usnesení a 

b) pověřuje nositele ISg úpravou textu výzev dle požadavků Řídicích orgánů před předložením 

finální verze výzvy na jednání Rady města Karlovy Vary  
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c) doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit Výzvu č. 33. 

 

pro: všichni 

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

 

9. Schvalování parametrů výzvy č. 34 (sociální bydlení) 

 

Jiří Starý představil okolnosti a parametry výzvy č. 34 tak, jak byly poskytnuty členům ŘV IPRÚKV°. 

Oproti předem poskytnutým podkladům bude ve výzvě opraven překlep v termínu ukončení příjmu žádostí o 

podporu v MS2014+ z chybného 28.02.2018 na správné 28.02.2019 a do výzvy budou ještě doplněny další 

požadavky, které vyplynou z připomínek Řídicího orgánu IROP. Představený termín vyhlášení výzvy 

(18.10.2018) je zatím předpokládaný a závisí na tom, zda do termínu jednání Rady města (16.10.2018) bude 

výzva schválena Řídicím orgánem IROP. Z tohoto důvodu je navrženo doplnit běžné usnesení o pověření 

nositele upravit text výzvy dle požadavků ŘO před předložením finální verze výzvy na jednání Rady města 

Karlovy Vary. 

Jiří Starý informoval členy ŘV o stávající nepříznivé situaci ohledně absorpční kapacity. Od zástupce 

Agentury pro sociální začleňování zjistil, že se do výzvy plánuje přihlásit jedna nezisková organizace. NNO 

a církevní organizace jsou po změnách strategie oprávněnými žadateli. Zástupci nositele budou opětovně 

informovat starosty obcí v aglomeraci o možnosti zapojení se do aktivit opatření C2.1. 

 

 
Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary  

a) schvaluje výzvu č. 34 (včetně jejích příloh) k předkládání projektových záměrů pro opatření 

IPRÚKV° C2.2 Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel dle přílohy 

tohoto usnesení a 

b) pověřuje nositele ISg úpravou textu výzev dle požadavků Řídicích orgánů před předložením 

finální verze výzvy na jednání Rady města Karlovy Vary  

c) doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit Výzvu č. 34. 

 

pro: všichni 

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

 

10. Schvalování parametrů výzvy č. 35 (sociální práce) 

 

Jiří Starý představil okolnosti a parametry výzvy č. 35 tak, jak byly poskytnuty členům ŘV IPRÚKV°. 

Oproti předem poskytnutým podkladům bude ve výzvě opraven překlep v termínu ukončení příjmu žádostí o 

podporu v MS2014+ z chybného 28.02.2018 na správné 28.02.2019 a v příloze výzvy (hodnoticí kritéria) 

opravena částka alokace výzvy v souladu s aktuální výší uvedenou ve výzvě.  
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Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary  

a) schvaluje výzvu č. 35 (včetně jejích příloh) k předkládání projektových záměrů pro opatření 

IPRÚKV° C1.1 „Rozvoj komplexního systému restartu rodin (jednotlivců) na pokraji sociální 

exkluze a realizace sociální prevence“ dle přílohy tohoto usnesení a  

b) doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit Výzvu č. 35. 

 

pro: všichni 

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

 

11. Schvalování parametrů výzvy č. 36 (zaměstnávání) 

 

Jiří Starý představil okolnosti a parametry výzvy č. 36 tak, jak byly poskytnuty členům ŘV IPRÚKV°. 

Oproti předem poskytnutým podkladům bude ve výzvě opraven překlep v termínu ukončení příjmu žádostí o 

podporu v MS2014+ z chybného 28.02.2018 na správné 28.02.2019. 

Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary  

a) schvaluje výzvu č. 36 (včetně jejích příloh) k předkládání projektových záměrů pro opatření 

IPRÚKV° B2.2 „Zřízení a podpora vzniku nových pracovních míst v oblastech přispívajících ke 

zvýšení atraktivity prostředí“ dle přílohy tohoto usnesení a  

b) doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit Výzvu č. 36. 

pro: všichni 

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

 

 

12. Informace o vertikální dopravě 

 

Ing. Sýkora připomněl, že dle ISg se s realizací vertikální dopravy počítalo až po roce 2019. Přesto výzva OP 

Doprava běží jen do poloviny roku 2019. Vzhledem k jednáním, která opakovaně proběhla na ŘO OPD, je 

nutné, aby každý projekt financovaný z OPD splňoval požadavky na ekonomickou výhodnost. Za tímto 

účelem nechal zpracovat Dopravní podnik Karlovy Vary předběžnou studii, která má naznačit, zda je vůbec 

šance, aby při rekonstrukci stávající lanovky na Imperial ekonomická výhodnost byla naplněna.  

 

Mgr. Mráz informoval, že těsně před jednáním Dopravní podnik Karlovy Vary obdržel závěry předběžné 

studie, z níž vyplývá, že by realizace rekonstrukce lanovky byla finančně náročnější, než jsou alokované 

prostředky (45 mil. Kč).  
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Ing. Sýkora informoval, že bude nutné přijmout jasné stanovisko, jak s oblastní vertikální dopravy dále 

naložit, zda pokračovat na přípravě projektu (a případně vyjednávat o navýšení rezervované alokace), nebo 

zda opustit toto opatření z IPRÚKV° a požádat o změnu ISg v tomto smyslu. Upozornil ale, že jde o 

poměrně zásadní zásah do struktury integrované strategie tím, že by bylo vypuštěno jedno celé opatření a 

celý jeden operační program jako zdroj financování, což by mohlo být posuzováno negativně ve vztahu 

k udržení integrovanosti celé strategie. 

 

Po diskusi se členové ŘV shodli na tom, že bude vhodné s předběžnou studií seznámit také zástupce ŘO 

OPD a až na základě tohoto jednání navrhnout následující kroky. 

 

Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary  

 

a) bere na vědomí informace o aktuálním stavu diskusí ohledně možnosti financování vertikální 

dopravy v rámci IPRÚKV° a 

 

b) doporučuje předsedovi Řídicího výboru IPRÚKV° projednat závěry ekonomické studie s Řídicím 

orgánem OP Doprava a dle závěrů tohoto jednání navrhnout další kroky. 

 

pro: všichni 

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

 

13. Změna projektu V18/01 (Silnice Hroznětín-Odeř) 

Ing. Sýkora informoval, že Krajská správa a údržba silnic jako žadatel na projekt Modernizace silnice 

Hroznětín-Odeř požádala o změnu projektu, který spočívá ve snížení hodnoty indikátoru 72304 Délka 

rekonstruovaných silnic III. třídy z původních 0,947 km nově na 0,930 km. Bc. Vítek doplnil informaci, že 

důvodem je zamezení dvojího financování, kdy v místě napojení silnice na předchozí úsek, který byl 

financován z jiných dotačních zdrojů, by hrozilo zakázané dvojí financování. Proto Centrum pro regionální 

rozvoj (zprostředkující subjekt IROP) požaduje tuto část z projektu vyčlenit. 

Ing. Sýkora doplnil, že ačkoli karta indikátoru říká, že o změnu se musí požádat, jestliže představuje více než 

2 % původní hodnoty indikátoru, specifická pravidla pro žadatele nejsou takto konkrétní. Vzhledem k tomu, 

že schválení této změny požaduje Centrum pro regionální rozvoj, je tato žádost předložena členům ŘV 

IPRÚKV° k projednání. 

 

Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary schvaluje změnu parametru 

projektového záměru V18/01 “Modernizace silnice Hroznětín - Odeř”, spočívající ve snížení 

hodnoty indikátoru 72304 (DÉLKA REKONSTRUOVANÝCH SILNIC III. TŘÍDY) z původní 

hodnoty 0,947 km na novou hodnotu 0,930 km. 

pro: všichni  

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 
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14. Informace o schválení změny ISg IPRÚKV° 

Ing. Sýkora informoval, že dne 21.09.2018 byla centrálními orgány finálně schválena 4. žádost o změnu 

integrované strategie IPRÚKV° a připomněl, že jejím předmětem bylo především uvolnění 150 mil. Kč 

(ERDF) z oblasti památek do integrovaných strategií jiných nositelů, a to na základě usnesení Zastupitelstva 

města Karlovy Vary ze dne 22.05.2018. Členové ŘV IPRÚKV° byli průběžně informováni o stavu 

administrace této změny a na předchozích jednáních (02.08.2018) byli seznámeni se změnovou verzí 

dokumentu ISg. Oproti tehdejší verzi nedošlo k žádné změně v dokumentu, předmětem komunikace 

s centrálními orgány byly jen formulační úpravy odůvodnění, které byly samostatnou přílohou žádosti o 

změnu. Výsledkem je tedy dokument Integrovaná strategie IPRÚKV°, verze 3.0. Tato verze bude předložena 

také Radě a Zastupitelstvu města Karlovy Vary. Čistá verze IPRÚKV° 3.0 je k dispozici na 

www.kvprojekty.cz v sekci IPRÚ. 

 

Usnesení: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary: 

a) bere na vědomí informace o dokončení administrace změn integrované strategie IPRÚKV° a 

schvaluje úplné znění Integrované strategie IPRÚKV° (verze 3.0 k 21. 08. 2018) a 

b) doporučuje Radě města Karlovy Vary a Zastupitelstvu města schválit Integrovanou strategii 

IRPÚKV° (verze 3.0 k 21. 08. 2018) 

pro: všichni 

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

 

 

Závěr 

 

Ing. Kulhánek poděkoval za účast. 

Přílohy: 

1. Prezentace  

2. Žádost o změnu Gymnázium Ostrov, p. o. 

3. Aktualizovaný plán výzev 

 

Pozn.: Ostatní přílohy, na které se odkazují příslušná usnesení, byly poskytnuty členům Řídicího výboru 

jako podklady pro jednání. Vzhledem k tomu, že byly přijaty v předloženém znění, resp. znění bylo 

upraveno na místě (uvedeno v textu zápisu u příslušného bodu), nejsou přikládány k tomuto zápisu. 

 

 

Dne: 24.09.2018  

Zapsal: Tomáš Sýkora 

http://www.kvprojekty.cz/

