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    Z Á P I S 
z 19. jednání Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje území konaného dne 

24. 06. 2019          

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

 

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

Karlovy Vary 

Doba jednání: jednání bylo zahájeno v 09:00 hodin a skončeno bylo v 09:50 

Přítomni:  Ing. Andrea Pfeffer Ferklová MBA, Ing. Zdeněk Gaudek, Ing. Martina Klánová 

(zastupující Mgr. Alici Kalouskovou), Ing. Vít Hromádko, Mgr. Jakub Mráz 

(zastupující Ing. Lukáše Siřínka), PhDr. Pavla Radová 

Nepřítomni: Ing. Jan Novotný, Žaneta Salátová, Ing. Jaromír Musil 

Hosté:  Věra Sekyrová 

 

Program jednání: 

1. Vyhodnocení výzvy č. 40, zhodnocení záměrů z výzvy č. 40 a vydání vyjádření Řídicího výboru 

projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV° (sociální infrastruktura)  

2. Vyhodnocení výzvy č. 41 (sociální bydlení), zhodnocení záměrů z výzvy č. 41 a vydání vyjádření 

Řídicího výboru projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV°  

3. Vyhodnocení výzvy č. 46 (autobusy), zhodnocení záměrů z výzvy č. 46 a vydání vyjádření Řídicího 

výboru projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV° 

4. Změna projektového záměru – Karlovy Vary, ZŠ Jazyků – učebna polytechniky a společná učebna 

fyziky a chemie včetně kabinetu a vybavení 

5. Změna projektu Modernizace učeben pro strojírenské obory (SPŠ Ostrov) 

6. Různé 

Zahájení 

Jednání zahájil asistent manažera IPRÚKV° Jiří Vítek, který přivítal všechny přítomné a konstatoval, že 

výbor je usnášeníschopný, nicméně v případě hlasování v bodě č. 3, kdy se předpokládá zdržení se hlasování 

od zástupce DPKV a.s. by došlo k neschválení uvedeného bodu. Proto bylo navrženo posunutí tohoto bodu 

až na konec, kdy se předpokládal příchod zástupce Agentury pro sociální začleňování. 

 

Změna programu byla odsouhlasena jednomyslně. V průběhu hodnocení bodu dva dorazila PhDr. Pavla 

Radová (Agentura pro sociální začleňování). Jiří Vítek jí představil manažerský tým IPRÚKV° a následně se 

ostatním členům ŘV IPRÚKV° představila sama zástupkyně Agentury pro sociální začleňování. 
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1. Vyhodnocení výzvy č. 40, zhodnocení záměrů z výzvy č. 40 a vydání vyjádření Řídicího výboru 

projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV° (sociální infrastruktura)  

Jiří Vítek informoval o výzvě č. 40 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° C2.1 

Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb a představil předložené 

projektové záměry. Dále provedl členy ŘV jednotlivými hodnotícími kritérii ve vztahu k předloženému 

projektovému záměru. Členové ŘV projektové záměry podle těchto kritérií posoudili. 

Usnesení:  

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary  

a) bere na vědomí vyhodnocení výzvy č. 40 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° C2.1  

Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb, 

 

b) zhodnotil projektový záměr V40/01 – „Obnova vozového parku agentury domácí péče Ladara“ výzvy č. 

40 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 Agentura domácí 

péče Ladara o.p.s.  se sídlem Čankovská 1029/11, Karlovy Vary pro projektový záměr s názvem Obnova 

vozového parku agentury domácí péče Ladara s celkovými způsobilými výdaji ve výši 2 124 430 Kč, z toho 

požadovaná dotace EU ve výši 1 805 765 Kč. 

 

c) zhodnotil projektový záměr V40/02 – „Rozšíření kapacity služeb - Bohatice“ výzvy č. 40 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 Agentura domácí 

péče Denní centrum Žirafa, z.s. se sídlem Gagarinova 506/20, Karlovy Vary pro projektový záměr s názvem 

Rozšíření kapacity služeb - Bohatice s celkovými způsobilými výdaji ve výši 6 355 037 Kč, z toho požadovaná 

dotace EU ve výši 5 401 781,72 Kč. 

 
pro: 5 

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

2. Vyhodnocení výzvy č. 41, zhodnocení záměrů z výzvy č. 41 a vydání vyjádření Řídicího výboru 

projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV° (sociální bydlení)  

Jiří Vítek informoval o výzvě č. 41 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° C2.2  

Vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel 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. 41 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° C2.2  

vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel, 
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b) zhodnotil projektový záměr V41/01 – „Sociální bydlení Start - Dvory“ výzvy č. 41 k předkládání 

projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° C2.2  vytváření nabídky sociálního bydlení pro ohrožené 

skupiny obyvatel a 

 

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

Vary z.s. se sídlem Javorová 346/6, Karlovy Vary pro projektový záměr s názvem Sociální bydlení Start - 

Dvory s celkovými způsobilými výdaji ve výši 9 706 550 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 8 250 

567Kč Kč. 

 

pro:  6 

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

3. Vyhodnocení výzvy č. 46, zhodnocení záměrů z výzvy č. 46 a vydání vyjádření Řídicího výboru 

projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV° (autobusy) 

 
Jiří Vítek informoval o výzvě č. 46 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A 2.2 

Zavádění ekologické a bezbariérové veřejné dopravy a nízkoemisních vozidel veřejné dopravy a požádal 

Mgr. Jakuba Mráze o představení předloženého projektového záměru. Dále Jiří Vítek 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. 46 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A 2.2 

Zavádění ekologické a bezbariérové veřejné dopravy a nízkoemisních vozidel veřejné dopravy, 

 

b) zhodnotil projektový záměr V46/01 – „Pořízení nízkoemisních bezbariérových vozidel pro DPKV III“ 

předložený do výzvy č. 46 k předkládání projektových záměrů pro opatření IPRÚKV° A 2.2 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 DPKV, a.s., se 

sídlem Sportovní 656/1, Karlovy Vary pro projektový záměr s názvem „Pořízení nízkoemisních 

bezbariérových vozidel pro DPKV III“ s celkovými způsobilými výdaji ve výši 63 835 000 Kč, z toho 

požadovaná dotace EU ve výši 54 259 75 Kč, 

 
pro: 5 

proti: nikdo 

zdržel se: Mgr. Jakub Mráz 

 

 

4. Změna projektového záměru – Karlovy Vary, ZŠ Jazyků – učebna polytechniky a společná 

učebna fyziky a chemie včetně kabinetu a vybavení  

Věra Sekyrová, tematická koordinátorka informovala řídící výbor o změně v projektovém záměru V31/03 

(Karlovy Vary – ZŠ Libušina) spočívající ve snížení hodnoty monitorovacího indikátoru (kapacita 

podporovaných zařízení) z původní hodnoty 60 na novou hodnotu 45. Jiří Vítek dále dodal, že je tuto změnu 
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nutné schválit v ŘV, jelikož jde o snížení hodnoty monitorovacího indikátoru. V případě navýšení hodnoty 

monitorovacího indikátoru by změnu mohl posuzovat pouze manažer IPRÚKV°. Dále Jiří Vítek dodal, 

s novými čísly již bude podána kompletní žádost o dotaci do monitorovacího systému ISKP. 

Usnesení:  

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary schvaluje změnu projektu V31/03 „Statutární 

město Karlovy Vary – ZŠ Libušina”, spočívající ve změně hodnoty indikátoru z původní kapacity 60 nově na 

45 

pro: 5 

proti: nikdo 

zdržel se: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová MBA 

 

5. Změna projektu Modernizace učeben pro strojírenské obory (SPŠ Ostrov) 

Věra Sekyrová, tematická koordinátorka informovala řídící výbor o změně v projektovém záměru V39/01 

(SPŠ Ostrov – Modernizace učeben pro strojírenské obory) spočívající v posunu termínu ukončení realizace 

projektu z 09/2019 nově na 03/2020. Jiří Vítek dále dodal, že posunem termínu ukončení realizace dojde 

k výpadku ve finančním plánu IPRÚKV° (opatření B2.1 „Modernizace škol, školských zařízení, včetně 

jejich vybavení, otevření škol zájmovému, neformálnímu a celoživotnímu učení). To znamená, že nebude 

vyčerpána kompletní alokace stanovaná pro uvedené opatření pro letošní rok a rozdíl bude postoupen ŘO 

IROP. Nedojde k ohrožení již běžících projektů, ale zbytková alokace nebude vysoká tak, jak bylo původně 

plánováno. 

Diskuze:  

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová MBA vznesla dotaz, zda může žadatel podat žádost o změnu víckrát z důvodu, 

že by ani toto posunutí termínu realizace nepřispělo k úspěšnému dokončení projektu. Jiří Vítek odpověděl, 

že další prodloužení je možné. 

Usnesení:  

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary schvaluje změnu projektu SPŠ Ostrov – 

Modernizace učeben pro strojírenské obory, spočívající ve změně termínu ukončení fyzické realizace 

projektu z původního 09/2019 nově na 03/2020. 

pro: 6 

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

6.1 Různé 

Jiří Vítek informoval o tématu „vertikální dopravy“. Na základě usnesení ze dne 27. 11. 2018 bylo snahou 

IPRÚKV° „vyměnit“ za jiný specifický cíl a volné prostředky se specifického cíle 1.4 přesunout jinému 

IPRÚ. Bohužel tato snaha se ukázala jako nerealizovatelná s ohledem na termíny výzev a časovou 

náročnost při schvalování změny integrované strategie. Z tohoto důvodu po konzultaci s MMR-ORP bylo 

dohodnuto, že IPRÚKV° uvolní alokovanou částku 45 mil. Kč, ale nebude odstraňovat celé opatření 

z integrované strategie. 
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V současné době návrh projednávají orgány města, po odsouhlasení z jejich strany nositel podá žádost o 

změnu do monitorovacího systému ISKP k odsouhlasení dotčenými ŘO. 

Po odsouhlasení ze strany ŘO bude ŘV IPRÚKV° informován o výsledku změnového řízení. 

Usnesení:  

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary vzal na vědomí informaci o uvolnění alokace 

45 mil. Kč Ministerstvu dopravy ČR  

pro: 6 

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

6.2 Různé 

Jiří Vítek informoval o zvolení nového manažera/manažerky IPRÚKV°. 

Z důvodu neprodloužení smlouvy Ing. Tomáši Sýkorovi byla jednáním Zastupitelstva města Karlovy Vary 

jmenována Ing. Ivana Síbrtová. 

 

Usnesení:  

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary vzal na vědomí změnu personálního 

obsazení na pozici manažera IPRÚKV°. 

6.3 Různé 

Jiří Vítek informoval o situaci v případě nedočerpání alokace (platí jen pro IROP) na rok 2019.  

Alokace rezervovaná pro jednotlivá opatření pro rok 2019 bude Řídicím orgánem IROP odebrána 

v případě, že nedojde k jejímu vyčerpání v plné výši. Toto odebrání souvisí s podmínkou v akceptačním 

dopisu, kdy byl nositel IPRÚKV° zavázán vyčerpat do 30.9.2019 41,17 % celkové alokace IROP. 

V rámci IPRÚKV° se tato situace bude pravděpodobně týkat následujících opatření: 

 A2.1 cyklodoprava  

 A3.1 silnice 

 B1.1 památky 

 B2.1 školy 

 C2.2 sociální bydlení 

Diskuze: Ing. Andrea Pfeffer Ferklová MBA vznesla dotaz, na jaké úrovni čerpání bude IPRÚKV° k 30. 9. 

2019. Manažerský tým IPRÚKV° uvedl, že současné odhady čerpání se pohybují okolo 32% z celkové 

alokace IPRÚKV°. Jiří Vítek dále informoval o čerpání ostatních opatření IPRÚKV°: 

A 1.1 Telematika – projekty DPKV – bude vyčerpáno 

A 1.2 Vertikální doprava (OPD) - na rok 2019 není plán – celková alokace 45 mil. Kč příspěvek EU bude 

uvolněna a vrácena OPD z důvodu nerealizovatelnosti zamýšlených projektů 
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A 1.3 Terminály – na rok 2019 není plán, ale bude čerpáno na Přednádraží, připravuje se terminál Tržnice, 

Koníček a min. 1 etapa terminálu v Lokti 

A 2.1 Cyklostezky – za rok 2019 nebude vyčerpáno (plánované projekty SMKV A5, A6 budou fyzicky 

ukončeny v roce 2020/čerpání 2020) - alokace za rok 2019 bude na podzim zřejmě ze strany IROP krácena. 

A 2.2 Autobusy – projekty DPKV – bude vyčerpáno 

A 3.1 Silnice – nebude vyčerpáno – jediný možný žadatel KSÚSKK -  připravovaný projekt z důvodu 

problémů s pozemky nebyl včas připraven a změna finančního plánu nebyla ze strany IROP umožněna 

kvůli nesplnění požadavku IROP, aby k letošnímu roku bylo vyčerpáno 41,17 % celkové alokace - alokace 

za rok 2019 bude na podzim zřejmě ze strany IROP krácena. Zde musíme zvážit, či se nevzdat alokace ve 

prospěch individuální projektů. 

B 1.1 Památky – nebude vyčerpáno a alokace za rok 2019 bude na podzim zřejmě ze strany IROP krácena. 

Letos je podána žádost na Sadovou kolonádu a bude podána žádost na Mlýnskou kolonádu (celková 

alokace nebude dočerpána o cca 120 mil. Kč) 

B 2.1 Školy – nebude zřejmě vyčerpána celá alokace – kvůli prodloužení projektu SPŠ OSTROV (3-4 mil. 

Kč.) 

B 2.2 Zaměstnávání (OPZ) - bude vyčerpáno 

C 1.1 Koordinační přístup (OPZ) – projekt realizován, předpokládáme vyčerpání alokace, ale z důvodu ex- 

ante plateb nelze zatím konkrétněji určit 

C 2.1 Sociální infrastruktura – bude vyčerpáno 

C 2.2 Sociální bydlení – za rok 2019 nebude vyčerpáno (nebyl realizován projekt soc. bydlení 

Komenského) - alokace za rok 2019 bude na podzim zřejmě ze strany IROP krácena. Na příští rok je 

projektový záměr, který jsme obdrželi v poslední vyhlašované výzvě, a odpovídá alokaci na příští rok 

Usnesení:  

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary vzal na vědomí změnu informaci o stavu 

nevyčerpané alokace pro rok 2019. 

 

Závěr 

Jiří Vítek poděkoval za účast. 

 

Přílohy: 

1. Prezentace 

2. Prezenční listina  

 

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: 24. 06. 2019  

Zapsala: Jiří Vítek 


