
Výsledky per rollam hlasování Řídicího výboru IPRÚKV° ze dne 20. 7. 2020 
 

Bod Usnesení Pro Proti Zdrželi 
se 

Nehlasovali Rozhodnutí 

1 a) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary bere na vědomí 

vyhodnocení výzvy č. 51 k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro 

opatření IPRÚKV° C 2.1 „Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit 

stávajících sociálních služeb IV“. 

b) Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary zhodnotil projektové 

záměry V51/01 „Rozšíření kapacity služeb - Bohatice“ a V51/02 „Mobilní zajištění 

terénní pečovatelské služby – nákup 2 vozů“ předložené do výzvy č. 51 k předkládání 

projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° C 2.1 „Zřizování 

nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb IV“ a  

rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektových záměrů s integrovanou strategií pro 

Denní centrum Žirafa, z. s. se sídlem Gagarinova 506/20, Drahovice, 360 01 Karlovy 

Vary pro projektový záměr s názvem „Rozšíření kapacity služeb - Bohatice“ s celkovými 

způsobilými výdaji ve výši 5 943 102,87 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši 

5 051 637,44 Kč a pro Městské zařízení sociálních služeb se sídlem východní 621/16 

Karlovy Vary pro projektový záměr s názvem „Mobilní zajištění terénní pečovatelské 

služby – nákup 2 vozů“ s celkovými způsobilými výdaji ve výši 413 800,00 Kč, z toho 

požadovaná dotace EU ve výši 351 730,00 Kč. 

7 0 0 2 ANO 

2 Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary 

bere na vědomí změnu 51. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o 

podporu pro opatření IPRÚKV° C2.1 Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování 

kapacit stávajících sociálních služeb IV. 

Původně: EFRR – 5 403 367,44 Kč, SR – 639 648,84 Kč 

Po úpravě: EFRR – 5 403 367,44 Kč, SR – 635 690,30 Kč 

7 0 0 2 ANO 



3 Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary  

schvaluje Zprávu o řízení rizik IPRÚKV° dle přílohy tohoto usnesení a 

              doporučuje Radě města Karlovy Vary schválit Zprávu o řízení rizik IPRÚKV°. 

7 0 0 2 ANO 

 
 


