
ZÁPIS 

z 20. jednání Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje území konaného dne 

24.10.2019 

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

 

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 v 10:40 

Přítomni:     Ing. Ivana Síbrtová, Ing. Zdeněk Gaudek, Žaneta Salátová, Ing. Vít Hromádko, Mgr. Alice 

     Kalousková, Ing. Jan Novotný, Ing. Jaromír Musil, Ing. Zdeněk Balada  

Nepřítomni:    PhDr. Pavla Radová, Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA 

Hosté:     Ing. Pavlína Stracheová, Věra Sekyrová, Bc. Martina Riedlová, Zuzana Hojková 

 

Program jednání: 

1) Zpráva o plnění integrované strategie 

 

2) Vyhodnocení výzvy č. 45 (cyklodoprava), zhodnocení záměrů z výzvy č. 45 a vydání vyjádření 

Řídicího výboru projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV° 

 

3) Aktualizace plánu výzev 

 

4) Různé 

 

 

Zahájení: 

 

Jednání zahájila manažerka IPRÚKV° Ing. Ivana Síbrtová, která přivítala všechny přítomné a konstatovala, 

že výbor je usnášeníschopný.  

Výbor byl seznámen s body programu a byl odsouhlasen jednomyslně.  

 

1) Zpráva o plnění integrované strategie 

 

Ing. Ivana Síbrtová představila zprávu, která je podávána za období 01. 01. 2019 – 30. 06. 2019. Dále 

informovala o tom, že na základě pokynu Ministerstva pro místní rozvoj byla zpráva nejprve odevzdána a až 

následně je předkládána Řídicímu výboru. 

 



Usnesení: 

 

Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary 

 

a) schvaluje Zprávu o plnění integrované strategie IPRÚKV° za první pololetí roku 2019 dle přílohy 

tohoto usnesení a  

b) doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit Zprávu o plnění integrované strategie IPRÚKV° za 

první pololetí roku 2019.   

 

pro: 7 

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

 

2)  Vyhodnocení výzvy č. 45 (cyklodoprava), zhodnocení záměrů z výzvy č. 45 a vydání vyjádření  

   Řídicího výboru projektovým záměrům o souladu s IPRÚKV° 

 

 

Ing. Ivana Síbrtová informovala o výzvě č. 45 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 a představila předložený projektový záměr.  

Usnesení :  

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary  

a) bere na vědomí vyhodnocení výzvy č. 45 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 a   

b) zhodnotil projektový záměr V45/01 – „Karlovy Vary, Cyklostezka A5 Meandr Ohře – Plynárenská 

(Tuhnická) lávka“ výzvy č. 45 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 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 „Karlovy 

Vary, Cyklostezka A5 Meandr Ohře – Plynárenská (Tuhnická) lávka“ s celkovými způsobilými výdaji ve 

výši 11 894 497,15 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 10 110 322,58 Kč. 

pro: 7 

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

3) Aktualizace plánu výzev 

Ing. Ivana Síbrtová informovala ŘV, že v současnosti vyhlášené výzvy řídícími orgány jsou s termínem 



podání žádosti o dotaci do 31.12.2019. Aktuálně je Řídicím orgánem IROP připravováno prodloužení 

stávající výzev s termínem podání žádosti o dotaci do 31.12.2020. Dále informovala o tom, že v souladu 

s výzvami IROP budou vyhlášeny výzvy nositelem IPRÚKV° (terminály, cyklodoprava, školy). 

 

Usnesení: 

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

přílohy tohoto usnesení.  

 

pro: 7 

proti: nikdo 

zdržel se: nikdo 

 

4) Různé 

 

Ing. Ivana Síbrtová informovala o situaci v čerpání 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 30.10.2019 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 

• C2.2 sociální bydlení 

Dosud ze strany MMR nebylo upřesněno, jakým způsobem a v jaké výši budou nevyčerpané alokace 

odebrány. 

 

Manažerka IPRÚKV° uvedla, že současné čerpání se pohybuje cca 29% z celkové alokace IPRÚKV°. Dále 

informovala o čerpání ostatních opatření IPRÚKV°: 

 

A2.1 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. 

 

A3.1 Silnice – nebude vyčerpáno -  v tomto opatření je jediným oprávněným žadatelem KSÚS 

Karlovarského kraje. Dva připravované projekty, které měly být do konce roku realizovány, se nepodařilo 

realizovat včas dle plánu. Ze strany KSÚS Karlovarského kraje je zájem o čerpání z tohoto opatření, ale až 

v pozdějších letech. Tato změna by zakládala změnu integrované strategie – změnu finančního plánu. 

V tomto smyslu proběhla komunikace s MMR, ale v souvislosti s neplněním čerpání 41,17 % celkové 

alokace k 31.10.2019 nám změna nebyla umožněna. Nevyčerpaná alokace bude pravděpodobně odebrána. 

 

B1.1 Památky – nebude vyčerpáno a alokace za rok 2019 bude na podzim zřejmě ze strany IROP krácena. 

 



C2.2 sociální bydlení – za rok 2019 nebude vyčerpáno - V současnosti je podán v rámci výzvy č. 41 jediný 

projekt  s termínem podání žádosti o dotaci do listopadu 2019 s požadovanou dotací EU ve výši 

8.250.567,00 Kč. Vyhlášení další výzvy na sociální a dostupné bydlení se předpokládá z programu Re:Start 

a současně jsou vyhlášeny výzvy ze SFRP. Z tohoto důvodu předpokládáme, že vyhlašování dalších výzev 

IPRÚKV° v rámci opatření C2.2 Sociální bydlení není smysluplné. V této souvislosti jsme s MMR jednali 

ohledně možnosti vrácení alokace ve výši cca 30 mil. Kč  na opatření C2.2 Sociální bydlení a ze strany 

MMR je alokaci možné vrátit a její další využití finančních prostředků bude pravděpodobně řešeno i 

v návaznosti na splnění limitů čerpání v IPRÚKV°. 

 

Ing. Jan Novotný vznesl dotaz, zda s dobrovolným vrácením nevyčerpané alokace souhlasí vedení města a 

zda máme ověřeno, že už není další absorpční kapacita v území aglomerace. Tento dotaz vysvětlil tím, že by 

bylo škoda připravit se alokaci, pokud by se v území objevil potenciální žadatel. 

 

Ing. Jan Novotný doporučil prověřit absorpční kapacitu v území aglomerace IPRÚKV° a požadovat po 

vedení města Karlovy Vary jednoznačné stanovisko k vrácení alokace. 

 

Manažerka IPRÚKV° odpověděla, že absorpční kapacita se průběžně zjišťuje a nastavení podmínek IROP 

na čerpání v oblasti sociálního bydlení není výhodné a tudíž další absorpční kapacitu nepředpokládáme. 

 

Po prezentaci k bodu 4.1 Řídicí výbor se usnesl, že nebude hlasovat o navrženém usnesení v odrážce b) a c) 

a záležitost týkající se vrácení volné alokace na sociální bydlení bude znovu projednaná na dalším jednání 

Řídicího výboru, po tom, co bude znovu prověřena absorpční kapacita. 

 

Usnesení: 

 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary vzal na vědomí informace o stavu čerpání 

IPRÚKV°.  

 

Závěr: 

 

Na závěr manažerka IPRÚKV° informovala členy výboru o současném stavu příprav budoucího ITI a 

vymezení aglomerace. Ing. Jaromír Musil tuto informaci doplnil. 

Ing. Ivana Síbrtová poděkovala za účast. 

 

Přílohy: 

 

1. Prezentace 

2. Prezenční listina 

 

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

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

 

Dne:  24.10.2019 

Zapsala: Zuzana Hojková 


