
 

ZÁPIS 

z 6. jednání Řídicího výboru Integrované územní strategie Karlovarské aglomerace, 

 konaného dne 7. 9. 2022 

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

Místo jednání: MMKV 5. patro  

Doba jednání:  jednání bylo zahájeno v  10:00 hodin. 

Přítomni členové ŘV ITIKA°:   Mgr. Tomáš Trtek – místopředseda ŘV ITIKA° 

Ing. Lukáš Siřínek – Ing. Zdeněk Balada 

Ing. Mgr. Petr Adamec – neomluven 

Ing. Markéta Hendrichová – Ing. Jana Urbánková 

Ing. Kateřina Klepáčková – Ing. Lenka Benešová 

Mgr. Jana Těžká  

Ing. Jan Novotný 

Ing. Zdeněk Gaudek  

Ing. arch. Jaromír Musil  

Ing. Blanka Heroutová – člen bez hlasovacího práva 

Nepřítomni:      Ing. Andrea Pfeffer Ferková, MBA - omluvena 

     Ing. Alexandra Fürbachová – omluvena 

Hosté:    Mgr. Jana Belblová 

    Bc. Jana Reischlová 

    Mgr. Jiřina Orlichová 

Místopředseda ŘV souhlasí s nominací náhradníků členů ŘV ITIKA°. 

 

Program jednání: 

1. Informace o procesu schvalování dokumentu ITIKA°.  

2. Programový rámec OPZ+ schválení seznamu strategických projektů.  

3. Různé - výměna alokace knihovny/sociální infrastruktura 

4. Diskuze a závěr. 

 

 



 

Zahájení: 

 

Jednání zahájil předseda místopředseda ITIKA° Mgr. Tomáš Trtek a přivítal zúčastněné. V rámci uvítání 

místopředseda konstatoval, že výbor je v počtu 8 členů usnášeníschopný.  

Členové výboru byli prostřednictvím emailové pozvánky seznámeni s body programu a byly jim 

s předstihem poskytnuty projednávané dokumenty, dále byli upozorněni na pořízení zvukového záznamu 

jednání a také na možný střet zájmů v rámci ošetření transparentnosti a střetu zájmů jednotlivých členů. 

Členové ŘV ITIKA° mají povinnost před každým zasedáním, kde bude probíhat výběr projektových záměrů 

nahlásit možný střet zájmů vůči projednávaným záměrům, jak nařizuje MIPINRAP a také dokument strategie 

ITIKA°.  

Paní Benešová upozornila na možný střet zájmu, je dobrovolníkem INSTAND bez nároku na odměnu.  

 

 

Usnesení č. 0 

Řídicí výbor Integrované strategie Karlovarské aglomerace  

a)  vzal na vědomí program 6. jednání ŘV ITIKA° a 

b) schvaluje jeho obsah.  

 

pro:  8 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

 

1 Schválení finálního znění dokumentu Isg ITIKA°  

Finální verze dokumentu je k dispozici na webu https://kvprojekty.cz/cs/dokumenty.  

Dokument ITIKA° byl 1. 7. 2022 předložen prostřednictvím MS 21+  na MMR k hodnocení. Lhůta 

45 pracovních dní vypršela 6. 9. 2022, do tohoto termínu nedošlo resumé o výsledku. Manažerka se bude 

ptát na výsledek.  

 

Usnesení č. 1 

 

Řídicí výbor Integrované strategie Karlovarské aglomerace 

a) projednal proces schvalování dokumentu ITIKA° a 

b) bere na vědomí informaci o stavu procesu schvalování dokumentu ITIKA°.  
pro:  8 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

 

 

https://kvprojekty.cz/cs/dokumenty


 

2 Programový rámec OPZ+   

 

Proces tvorby programového rámce OPZ+ pro ITIKA° 

• 2019 – 2021 sběr projektových námětů na základě oslovování subjektů v území 

• Leden 2022 Výzva ŘO OPZ+ k předložení projektových záměrů dle šablony s termínem do 

31. 3. 2022 

• Jednání pracovní skupiny OPZ+  

 12. 1. 2022 – informace o implementaci OPZ+ do ITIKA° 

 16. 2. 2022 – reakce na výzvu ŘO OPZ+ k předložení záměrů  

 25. 7. 2022 interní porada nositele k seznamu záměrů 

 10. 8. 2022 – výběr strategických projektů v PS  

• Doporučení ŘO k předloženým záměrům a stanovení alokace pro ITI 

 

 

Alokace OPZ+ pro ITIKA° 

 

SC 1.1  Zaměstnanost  15 998 091,53  Kč 

SC 2.1 Začleňování        6 527 500,00 Kč  

 

SC 2.1 Začleňování   

Byly podány tři strategické projekty.  

 
 

Dle doporučení ŘO byly v průběhu jednání pracovních skupin přepracovány a také prvé dva projekty 

na prevenci kriminality dle doporučení byly z ITIKA° staženy a budou podány do jiné (optimálnější) 

výzvy OPZ+. Ve SC 2.1 po stažení obou projektů MP zaměřených na prevenci zůstal jediný projekt 

INSTAND Komunitní a mezigenerační centrum Karlovy Vary za 6.527.500,00 Kč. Proto vybrán byl 

projekt INSTAND, který získal kladné reference i z pohledu výsledku jeho práce dle doporučení 

sociálního odboru, je v souladu se strategií i sociální politikou území.  

Mgr. Trtek: Instand není neznámý, buduje centrum pro samoživitelky, nábytkovou banku  … má kladný 

dopad do terénu, poskytuje důležité sociální služby, máme s ním pozitivní zkušenosti. Projekt neslouží 

pouze zajištění mzdových nákladů, ale má významný sociální přesah.  

Ing. arch. Musil: Jaké jsou aktivity projektu? 

Šablona projektu byla součástí materiálu pro 6. jednání.  

 



 

 

Ze šablony projektu:  

Zapojení cílových skupin do aktivit realizovaných v jejich městě, které primárně směřují na sociální 

začlenění těchto osob, prevence rizikových faktorů (předčasný odchod dětí ze vzdělávacího systému, 

podpora rodin a prevence sociální vyloučení zejména samoživitelů, seniorů, neformálních pečovatelů a 

osob se zdravotním postižením). Podpora dobrovolnictví jako forma seberealizace cílových skupin. 

Projekt reaguje na potřebu zřídit v našem městě bezpečné místo, kde se budou moci lidé setkávat, 

realizovat společné aktivity, vzdělávat a kde jim bude poskytnutá případná prvotní sociální pomoc a 

nasměrování dál. 

 

Mgr. Trtek: Projekt řeší výzkumnou analýzu potřeb, vzdělávací aktivita, poradenství. Sociální 

pracovníci spolupracují se sociálním odborem, nabízí poradenství.  

Bc. Reischlová: Projekt je odpovědně připraven a je od něj očekáváno naplnění sociální činností 

například i v dobrovolnictví v území.  

Ing. Urbánková: Myslí projet i na uprchlíky?Na jejich specifické problémy? 

Primárně na uprchlickou problematiku necílí, dá se však předpokládat, že využití služeb komunitního 

centra je otevřeno všem osobám bez rozdílu. Instand byl pozitivně hodnocen i proto, že cílí na 

zájmovou skupinu matek po mateřské dovolené (návrat do práce) a 50+, kteří práci aktivně hledají.  

 

SC 1.1  Zaměstnanost   

Zde bylo podáno 5 projektových záměrů: 

 

 

 

 



 

Průběh pracovní skupiny:  

Představení záměrů ve skupině. Diskuze variant financování, redukce rozpočtů, kritické hranice 

milníků, prostředků, aktivit v kontextu alokace. Nastavení hodnocení. 

Bodové hodnocení  – předkladatelé 1 hlas s preferencí 3, 2, 1 

    – 1 hlas sociální odbor MMKV s preferencí 3, 2, 1 

   – 1 hlas Úřad práce KV s preferencí 3, 2, 1 

KHK svůj záměr v poměru k alokaci stáhla a bude ho předkládat v jiné výzvě. Výsledek hodnocení: 

 

 
 

Z pohledu manažerky ITIKA°  nelze za zbytkovou alokaci 2.361.631,53 Kč kvalitně realizovat předložený 

projekt. Navíc podmínkou  ŘO OPZ+ je minimální hranice CZV 5 mil. Což projekt č. 4 nesplňuje. Dále i 

sám předkladatel Cesta zpět z.s. Lány v průběhu diskuze deklaroval, že tento projekt není možné pod 

hranicí 5 mil. Kč  realizovat. Z tohoto důvodu manažerka navrhuje ŘV rozdělení zbytkové alokace v částce 

2.361.631,53 Kč  projektu č. 4  „Zaměstnávání pro zdravotně postižené v Karlovarské aglomeraci“ ve 

prospěch vítězných projektů č. 3 a č. 1 dle tabulky tak, aby byla efektivně využita a nehrozilo marné 

propadnutí rezervovaných prostředků pro ITIKA°.  

Na základě rozhodnutí ŘV ITIKA° byl Seznam strategických projektů a rozdělení alokace upraven 

s ohledem na dodržení efektivního využití rezervované alokace následovně: 

 

 



 

 
 

 

Usnesení č. 2 

Řídicí výbor Integrované strategie Karlovarské aglomerace 

a) zhodnotil předložený soubor projektových záměrů s hodnocením pracovní skupiny 

ITIKA°  

b) rozhodl o efektivní úpravě rozdělení rezervované alokace pro záměry SC 1.1 OPZ+ a 

c) schvaluje Seznam strategických projektů OPZ+ pro ITIKA° 

 

pro: 8  

proti: 0 

zdržel se: 0  

 

  

3 Výměna alokace v IROP - knihovny/soc. infra  

 

Nabídka Hradubice – 5.014.019,00 Kč 

na opatření IROP 4.4 Památky, aktivita knihovny za opatření IROP 4.2 sociální infrastruktura. 

ITIKA° sociální infrastruktura ponížení 98.862.322,71 Kč  → 93.848.303,71 Kč  

ITIKA° knihovny navýšení 28.220.635,96 Kč → 33.234.654,69 Kč 

 

Nabídkou Hradubické aglomerace je možné sanovat nedostatečnou absorpční kapacitu opatření IROP 

4.2 sociální infrastruktura v ITIKA°. Tato situace vznikla jednostranným rozhodnutím ze strany ŘO 

IROP nepovolit v ITI podporu pobytových sociálních služeb. Zároveň je možné posílit alokaci pro 

chystaný projekt centrální knihovny Sedlecká, která má hrubý odhad potřeb cca 40 mil. Kč.  

Změna se v rozpočtu IROP pro ITIKA° projeví následovně: 



 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 3 

Řídicí výbor Integrované strategie Karlovarské aglomerace 

a) projednal navrhovanou směnu  částky 5.014.019,00 Kč  

v podobě změny alokace mezi aglomeracemi ITIKA° x Hradubice, s dopadem pro 

ITIKA°: 

opatření IROP 4.2  aktivita sociální infrastruktura ponížení 

opatření IROP 4.4 aktivita knihovny navýšení o nabídnutou částku a 

 

b) schvaluje aktualizovaný návrh alokace pro IROP ITIKA°. 

 

Pro: 8 

proti: 0 

zdržel se: 0  

 

 

Závěr 
Plánované body jednání byly projednány, usnesení byla přijata. Nositel má vyhlášené výzvy pro 

programové rámce do 30. 9. 2022 ve všech opatřeních strategie.  

 

Dne:  7. 9. 2022 

Zapsala: Ing. Blanka Heroutová 


