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    Z Á P I S 
ze 18. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území konaného 

dne 19. 02. 2019          

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

 

Místo jednání: zasedací místnost 5. 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 10:50 

Přítomni:  Ing. arch. Jaromír Musil, Ing. Zdeněk Gaudek, Ing. Lenka Málková zastupující (Ing. 

Jana Novotného), Mgr. Alice Kalousková, Ing. Vít Hromádko, Ing. Tomáš Sýkora, 

Mgr. Tomáš Trtek (zastupující Ing. Andreu Pfeffer Ferklovou, MBA), Mgr. Jakub Mráz 

(zastupující Ing. Lukáše Siřínka) 

Nepřítomni: Mgr. Pavel Hulec, Žaneta Salátová 

Hosté:  Mgr. Irena Černá, Ing. Ivana Projsová. Věra Sekyrová 

 

Program jednání: 

1. Vyhodnocení výzvy č. 37, zhodnocení záměrů z výzvy č. 37 a vydání vyjádření Řídicího výboru 

projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV° (sociální infrastruktura)  

2. Vyhodnocení výzvy č. 38, zhodnocení záměrů z výzvy č. 38 a vydání vyjádření Řídicího výboru 

projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV° (terminály)  

3. Vyhodnocení výzvy č. 39, zhodnocení záměrů z výzvy č. 39 a vydání vyjádření Řídicího výboru 

projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV° (střední školy)  

4. Odstoupení předkladatele projektového záměru V17/01 od projektu sociálního bydlení  

5. Různé  

Zahájení 

Jednání zahájil manažer IPRÚKV° Ing. Tomáš Sýkora, který přivítal všechny přítomné a konstatoval, že 

výbor je usnášeníschopný. Dále přivítal zástupce z MMR Ing. Ivanu Projsovou. 

 

Ing. Sýkora představil návrh programu a vyzval přítomné k návrhům na jeho úpravu. Vzhledem k tomu, že 

žádný člen nenavrhl úpravu programu, vyzval Ing. Sýkora členy ŘV k odsouhlasení programu. Program byl 

schválen jednomyslně.  

 

1. Vyhodnocení výzvy č. 37, zhodnocení záměrů z výzvy č. 37 a vydání vyjádření Řídicího výboru 

projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV° (sociální infrastruktura)  

Mgr. Irena Černá, tematická koordinátorka, informovala o výzvě č. 37 k předkládání projektových záměrů 

pro opatření IPRÚKV° C2.1 Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních 
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služeb a představila předložený projektový záměr. Dále provedla členy ŘV jednotlivými hodnotícími kritérii 

ve vztahu k předloženému projektovému záměru. Členové ŘV projektový záměr podle těchto kritérií 

posoudili. 

Usnesení:  

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary  

a) bere na vědomí vyhodnocení výzvy č. 37 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° C2.1  

Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb, 

 

b) zhodnotil projektový záměr V37/01 – „Chráněné bydlení pro osoby s duševním onemocněním Karlovy 

Vary“ výzvy č. 37 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° C2.1  Zřizování nových, 

rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb a 

 

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

Boleslav z.s. se sídlem Ptácká 138, Mladá Boleslav pro projektový záměr s názvem Chráněné bydlení pro 

osoby s duševním onemocněním Karlovy Vary s celkovými způsobilými výdaji ve výši 8 382 352,94 Kč, z toho 

požadovaná dotace EU ve výši 7 125 000 Kč. 

 
pro: 7 

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

2. Vyhodnocení výzvy č. 38, zhodnocení záměrů z výzvy č. 38 a vydání vyjádření Řídicího výboru 

projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV° (terminály)  

Ing. Tomáš Sýkora informoval o výzvě č. 38 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° 

A1.3 Modernizace dopravních uzlů veřejné hromadné přepravy osob a jejich vhodná lokalizace a představil 

předložený projektový záměr. Dále provedl členy ŘV jednotlivými hodnotícími kritérii ve vztahu k 

předloženému projektovému záměru. Členové ŘV projektový záměr podle těchto kritérií posoudili. 

 

Usnesení:  

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary  

 

a) bere na vědomí vyhodnocení výzvy č. 38 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A1.3 

Modernizace dopravních uzlů veřejné hromadné přepravy osob a jejich vhodná lokalizace, 

 

b) zhodnotil projektový záměr V38/01 – „Přestupní uzel Tržnice – úprava nástupních prostor“ výzvy č. 38 k 

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

hromadné přepravy osob a jejich vhodná lokalizace 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 

Tržnice – úprava nástupních prostor s celkovými způsobilými výdaji ve výši 24 750 000 Kč, z toho 

požadovaná dotace EU ve výši 21 037 500 Kč. 

 

pro:  7 

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 
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3. Vyhodnocení výzvy č. 39, zhodnocení záměrů z výzvy č. 39 a vydání vyjádření Řídicího výboru 

projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV° (střední školy) 

 
Věra Sekyrová, tematická koordinátorka, informovala o výzvě č. 39 k předkládání projektových záměrů pro 

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

zájmovému, neformálnímu a celoživotnímu učení a představila předložené projektové záměry. Dále provedla 

členy ŘV jednotlivými hodnotícími kritérii ve vztahu k předloženému projektovému záměru. Členové ŘV 

projektový záměr podle těchto kritérií posoudili. 

 

Usnesení:  

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary  

 
a) bere na vědomí vyhodnocení výzvy č. 39 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B2.1 

„Modernizace škol,  školských zařízení, včetně jejich vybavení, otevření škol zájmovému, neformálnímu a 

celoživotnímu učení, 

 

b) zhodnotil projektový záměr V39/01 – „Modernizace učeben pro strojírenské obory“ předložený do výzvy 

č. 39 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B2.1 „Modernizace škol,  školských 

zařízení, včetně jejich vybavení, otevření škol zájmovému, neformálnímu a celoživotnímu učení“ dle kritérií 

pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou strategií IPRÚKV° a 

 

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

průmyslovou školu Ostrov, p.o., se sídlem Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov pro projektový záměr s názvem 

„Modernizace učeben pro strojírenské obory“ s celkovými způsobilými výdaji ve výši 4 444 000 Kč, z toho 

požadovaná dotace EU ve výši 3 777 400 Kč, 

 

c) zhodnotil projektový záměr V39/02 – „Kompetenční centrum pro 3D, rozšíření 3D laboratoře“ předložený 

do výzvy č. 39 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B2.1 „Modernizace škol  školských 

zařízení, včetně jejich vybavení, otevření škol zájmovému, neformálnímu a celoživotnímu učení“ dle kritérií 

pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou strategií IPRÚKV° a  

 

rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro Gymnázium Ostrov, 

p.o., se sídlem Studentská 1205, 363 01 Ostrov pro projektový záměr s názvem „Kompetenční centrum pro 

3D, rozšíření 3D laboratoře“ s celkovými způsobilými výdaji ve výši 6 490 000 Kč, z toho požadovaná 

dotace EU ve výši 5 516 500 Kč, 

 

d) zhodnotil projektový záměr V39/03 – „Modernizace infrastruktury SŠ logistické“ předložený do výzvy č. 

39 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° B2.1 „ Modernizace škol, školských zařízení, 

včetně jejich vybavení, otevření škol zájmovému, neformálnímu a celoživotnímu učení“ dle kritérií pro 

posouzení souladu projektového záměru s integrovanou strategií IPRÚKV° a  

 

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

školu Dalovice, p.o. se sídlem Hlavní 114/29, 362 63 Dalovice pro projektový záměr s názvem 

„Modernizace infrastruktury SŠ logistické“ s celkovými způsobilými výdaji ve výši 2 350 000 Kč, z toho 

požadovaná dotace EU ve výši 1 993 250 Kč. 

 
pro: 6 

proti: nikdo 

zdržel se: Jaromír Musil 
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4. Odstoupení předkladatele projektového záměru V17/01 od projektu sociálního bydlení  

Ing. Tomáš Sýkora informoval řídící výbor o tom, že Rada města Karlovy Vary rozhodla nepokračovat v 

čerpání dotace z IROP prostřednictvím IPRÚ na projekt Rekonstrukce bytového domu Komenského 27, 

Karlovy Vary - zřizování sociálních bytů (projektový záměr č. V17/01) 

Odstoupení od realizace projektu ohrozí plnění opatření C2.2 integrované strategie, co do finančního plánu i 

indikátorů. 

Usnesení:  

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

projektového záměru V17/01 statutárního města Karlovy Vary o odstoupení od projektu Rekonstrukce 

bytového domu Komenského 27, Karlovy Vary - zřizování sociálních bytů“. 

pro: 7 

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

5. Různé 

 

Plán výzev 

Ing. Sýkora v bodu „Různé“ informoval členy řídicího výboru o změně plánu výzev na rok 2019. Zmínil, že 

plán schvalovaný řídicím výborem v lednu 2019 se změnil pouze u opatření B1.1 Bylo nutné provést úpravu 

s ohledem na změnu ve výši vyhlašované alokace u opatření B1.1 Obnova hmotného kulturního dědictví a 

historických objektů. Nově je alokováno z EFRR na toto opatření 97 026 272 Kč. 

Usnesení:  

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

tohoto usnesení. 

pro: 7 

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

Závěr 

Ing. Sýkora poděkoval za účast. 

 

Přílohy: 

1. Prezentace 

2. Prezenční listina  

3. Aktualizovaný plán výzev IPRÚKV° 

 

Pozn.: Ostatní přílohy, byly poskytnuty členům Řídicího výboru jako podklady pro jednání. Vzhledem 

k tomu, že byly přijaty v předloženém znění, nejsou přikládány k tomuto zápisu. 

 

 

Dne: 19.02.2019  

Zapsala: Irena Černá 


