
 

 

ZÁPIS 

z 23. jednání Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje území 

konaného dne 9. 12. 2021 online 

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

 

Místo jednání: Online ITIK Vintegrovanářešení | Jitsi Meet 

Doba jednání:   jednání bylo zahájeno v 13:00 hodin a skončeno v 13:40 hodin. 

Přítomni:  Ing. Blanka Heroutová – manažerka IPRÚ 

Členové ŘV IPRÚ: 
Mgr. Tomáš Trtek (zástupce za Ing. Andreu Pfeffer Ferklovou) 
Ing. Zdeněk Gaudek 
Mgr.  Alice Kalousková  
Ing. Jan Novotný 
Ing. arch. Jaromír Musil 
Ing. Zdeněk Balada, zástupce za Ing. Lukáše Siřínka 
Mgr. Daniel Svoboda, zástupce za PhDr. Pavlu Radovou 
  

Nepřítomni:  Ing. Vít Hromádko - bez uvedení důvodu 
Žaneta Salátová – omluvena 
 

Hosté:     Věra Sekyrová – koordinátor opatření B2.1 – ZŠ  

 

Program jednání: 

1) Informace o změně č. 13 Isg IPRÚ  
2) Vyhodnocení výzvy 57 IPRÚ 
3) Vyhodnocení výzvy 58 IPRÚ 
4) Vyhodnocení výzvy 62 IPRÚ 
5) Změna indikátorů PZ DPKV – nízkoemisní autobus 
6) Prodloužení termínu ve výzvách 57 a 61 IPRÚ 
7) Prodloužení termínu pro projekt V61/01 – Loket terminál 
8) Diskuze 

 
Zahájení: 

 

Jednání zahájil zástupce předsedkyně Mgr. Tomáš Trtek, který přivítal všechny přítomné a konstatoval, že výbor je 

usnášeníschopný.  

Ing. Blanka Heroutová poděkovala přítomným za flexibilitu a vysvětlila pozdější termín zaslání podkladů pro 

jednání, které nebylo  možné distribuovat včasněji, z důvodu konání navazujících pracovních schůzek jednotlivých 

výzev IPRÚ (7. 12. 2021 poslední schůzka skupiny Sociální infrastruktura). 

Členové výboru byli seznámeni s body programu a byl odsouhlasen jednomyslně.  

 

https://meet.jit.si/ITIKVintegrovan%C3%A1%C5%99e%C5%A1en%C3%AD


 

 

Usnesení č. 1 

Řídicí výbor Integrované strategie Karlovarské aglomerace 
 

a)         vzal na vědomí program 23. jednání ŘV IPRÚKV°  
  a 
b)   schvaluje program 23. jednání ŘV IPRÚKV° 
  
pro:  7 
proti: 0 
zdržel se:  0 

 

1. Informace o změně č. 13 Integrované strategie IPRÚKV° 
Ing. Blanka Heroutová seznámila členy výboru se změnou finančního plánu Integrované strategie a přiblížila 

vývoj závěru programového období IPRÚ.  

V souvislosti s vývojem podávání záměrů do posledních výzev IPRÚ bylo nutné reagovat na avizované 

informace od předkladatelů směrem k absorpci. Opět byla detekována problémová opatření a finanční 

prostředky naposled, před ukončením celého programového období, směrovány do opatření, kde byla 

mapována absorpční kapacita. Jednalo se o opatření cyklodopravy, kde předkladatel avizoval možné 

administrativní překážky celého projektu, a proto se rozhodl projekt realizovat po etapách.  Úspora 

disponibilní alokace, která takto vznikla, byla flexibilně využita pro posílení opatření škol a sociální 

infrastruktury. 

Manažerka vysvětlila, že změna strategie je provázána jednak se změnou finančního plánu, tak změnou textu 

strategie a zejména poměrovým krácením či navýšením indikátorů opatření.  

Nyní je IPRÚKV° nastaveno na dočerpání disponibilních prostředků a čeká se na ukončení posledních výzev a 

realizaci podaných záměrů pro zdárné dočerpání podpory a realizaci stanovených cílů. Dle rozložení 

finančního plánu a při zohlednění podaných záměrů by mělo být realizováno 96,19 % poskytnuté alokace. 

 

Usnesení č. 2 

Řídicí výbor Integrované strategie Karlovarské aglomerace 
 
 a)    vzal na vědomí  informace o změně č. 13 Isg IPRÚKV°  
   

pro: 7   
proti: 0  
zdržel se: 0 

 

 

 

2. Vyhodnocení výzvy č. 57 IPRÚ ZŠ 
Výzva 57 IPRÚ byla s těmito parametry: 

Opatření B2.1 Modernizace škol a školských zařízení, včetně jejich vybavení, otevření škol zájmovému, 

neformálnímu a celoživotnímu učení 

Datum vyhlášení 19. 5. 2021 do 29. 10. 2021 

První pracovní skupina 16. 11. 2021; 25. 11. 2021 a poslední 3. 12. 2021 online 

Alokace výzvy před změnou:  CZV: 37 892 679,97 Kč; ERDF: 32 208 777,97  Kč 

Alokace výzvy po změně:  CZV: 87 304 444,67 Kč; ERDF: 74 208 777,97  Kč 



 

 

Tato výzva prošla a projde netypicky po svém ukončení dvěma změnami a to navýšením alokace a 

prodloužením termínu pro podání projektových záměrů do MS 2014+. 

Podáno bylo 8 projektových záměrů s celkovou částkou 52 177 250,00 Kč podpory ERDF. 

SOUBOR PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ VÝZVY Č. 57 NOSITELE IPRÚ VZTAŽENÝCH K VÝZVĚ IROP Č. 67  

NÁZEV PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU PŘEDKLADATEL POŽADOVANÁ 
PODPORA Z ESI FONDŮ 

CELKOVÉ 
ZPŮSOBILÉ 

VÝDAJE  

ZŠ – Modernizace učeben IT a AJ 
pro 1. stupeň 

Město Nová Role 2 975 000,00 Kč 3 500 000,00 Kč 

Infrastruktura ZŠ Hroznětín – 
Multimediální učebna 

Město Hroznětín 2 877 250,00 Kč 3 385 000,00 Kč 

Karlovy Vary, ZŠ Konečná - 
učebna chemie, laboratoř a 
kabinet - 4. NP 

Statutární město 
Karlovy Vary 

6 375 000,00 Kč 7 500 000,00 Kč 

Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – 
žákovská kuchyňka (budova 
Školní) a venkovní učebna 
přírodních věd (budova 
Truhlářská) 

Statutární město 
Karlovy Vary 

7 650 000,00 Kč 9 000 000,00 Kč 

Modernizace učeben v budově ZŠ 
Nejdek, Karlovarská, p.o. 

Město Nejdek 7 650 000,00 Kč 9 000 000,00 Kč 

Modernizace učeben v budově ZŠ 
Nejdek, náměstí Karla IV., p.o. 

Město Nejdek 9 775 000,00 Kč 11 500 000,00 Kč 

Renovace počítačové učebny ZŠ 
Loket 

Základní škola Loket 2 975 000,00 Kč 3 500 000,00 Kč 

Komunitní škola Kolová 

 

Obec Kolová 11 900 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč 

 

Představení předložených projektových záměrů 
Projektový záměr V57/01  

Město Nová Role -„Modernizace učeben IT a AJ pro 1. stupeň“ 

Projekt v rámci hlavních aktivit řeší vybavení multimediální a jazykové učebny 1. stupně školy HW 

a SW technikou. Součástí vybavení je pořízení nábytku a nezbytné stavební úpravy, které budou 

vyhovovat současným bezpečnostním a hygienickým předpisům. Projekt řeší klíčové kompetence 

kvality vzdělávání  komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Zaměření 

projektu vede souběžně k budování bezbariérovosti, zajištění vnitřní konektivity a připojení k 

internetu. Rejstříková kapacita školy je 540 žáků, aktuální stav 300 žáků. V rámci využití kapacity 

bude realizována spolupráce s MŠ Cestička z Nové Role a MŠ Šikulka z Mezirolí. Spolupráce bude 

řešena partnerskými smlouvami.       

Projektový záměr V57/02  

Město Hroznětín – „Infrastruktura ZŠ Hroznětín – Multimediální učebna“ 

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit rovný přístup 

ke vzdělávání a k získání klíčových schopností pro celoživotní učení a tím zajistit reálnou 

uplatnitelnost na trhu práce. Cíle bude dosaženo stavebními úpravami a pořízením vybavení 



 

 

odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu 

práce v klíčových kompetencích (technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi). V 

budově ZŠ bude realizována rekonstrukce interiérů, pořízení vybavení a pomůcek. Rejstříková 

kapacita školy je 250 žáků. V rámci projektu bude navázána spolupráce se ZŠ Merklín, která bude 

řešena partnerskou smlouvou.  

 

Projektový záměr V57/03 

Statutární město Karlovy Vary – „Karlovy Vary, ZŠ Konečná – učebna chemie, laboratoř a kabinet 

včetně vybavení – 4 NP“ 

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a podpora žáků v zájmu o studium na středních 

školách. Hlavní aktivitou u obou učeben a kabinetu je vybavení nábytkem a pracovními 

pomůckami, včetně stavebních úprav a zajištění bezbariérovosti. Jedná se o dvě učebny, jedna pro 

26 žáků (chemie), druhá pro 24 žáků (laboratoř) a jeden kabinet, včetně bezbariérových vstupů, 

vše je ve 4 NP. Bezbariérové WC na patře již zajištěno z předchozích projektů, bezbariérovost 

školy taktéž zajištěna. Rejstříková kapacita školy je 600 žáků. 

 

Projektový záměr V57/04 

Statutární město Karlovy Vary – „Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – žákovská kuchyňka (budova Školní) 

a venkovní učebna přírodních věd (budova Truhlářská)“ 

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a podpora žáků v zájmu o studium na středních 

školách. Jedná se o kompletní rekonstrukci žákovské kuchyňky pro 20 žáků (budova ul. Školní), 

která bude vybavena nábytkem, spotřebiči a pracovními pomůckami, včetně stavebních úprav. 

Bezbariérový přístup a bezbariérové WC zajištěno z předchozích projektů. Venkovní učebna 

přírodních věd včetně zázemí pro 30 žáků (budova ul. Truhlářská) bude vybudována na pozemku 

školy, který je nevyužívaný, bude vybavena samostatně stojícím pavilonem, sloužícím k výuce 

přírodních věd včetně nábytku a pracovních pomůcek. Součástí projektu bude i nové oplocení a 

terénní úpravy. Bezbariérový přístup a bezbariérové WC zajištěno z předchozích projektů. 

Rejstříková kapacita školy je 650 žáků. 

 
 
 
Projektový záměr V57/05 

Město Nejdek – „Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek, Karlovarská p.o.“ 

V rámci realizace projektu dojde k rekonstrukci a modernizaci učeben v Základní škole Nejdek, 

Karlovarská 1189. Jedná se o rekonstrukci a modernizaci učeben, které jsou již zastaralé a 

nevyhovující požadavkům kladeným na výuku. Jedná se o stavebně technické úpravy, vybavení 

nábytkem a ICT technikou, vybavení pomůckami pro výuku. Do projektu jsou zahrnuty učebny 

fyziky, chemie, přírodních věd, učebna informatiky, učebna pracovních činností a jazyková učebna. 

Bezbariérovost bude zajištěna pomocí „schodolezu“. 

doplnit finanční plán v jednotlivých letech (str. 5) a opravit veškeré finance, jelikož jsou uvedeny 

bez DPH.      

 



 

 

 
Projektový záměr V57/06 

Město Nejdek – „Modernizace učeben v budově ZŠ Nejdek, náměstí Karla IV., p.o.“ 

Jedná se o rekonstrukci učeben, které jsou již zastaralé a nevyhovující požadavkům kladeným na 

vzdělávání. Jedná se o stavebně technické úpravy, vybavení nábytkem a ICT technikou, vybavení 

pomůckami pro výuku. Do projektu jsou zahrnuty učebny fyziky, chemie, přírodních věd, učebna 

informatiky, pracovních činností a jazyková učebna cizích jazyků 2. stupně. Bezbariérovost je 

zajištěna „schodolezem“, který byl pořízen v rámci modernizací učeben v roce 2018/2019. 

 
 
Projektový záměr V57/07 

Základní škola Loket – „Renovace počítačové učebny ZŠ Loket“ 

Obsahem předkládaného projektu je modernizace učebny výpočetní techniky, vybavení HW a SW 

vhodné pro výuku informatiky (programování, robotika). Realizací vznikne nová učebna 

informačních technologií, která bude vybavena nábytkem, multimediálními a IT technologiemi, 

které umožní výrazné zkvalitnění výuky s akcentem na rozvoj technických dovedností pro lepší 

uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Předkládaný projekt navazuje na již realizovaný záměr 

"Stavební úpravy ZŠ Loket", ve kterém byla řešena kompletní bezbariérovost objektu. 

 
Projektový záměr V57/08 

Obec Kolová – „Komunitní škola Kolová“ 

Předkládaný projekt je první etapou rozsáhlého záměru, jehož obsahem je rekonstrukce dosud 

nevyužívaného půdního prostoru stávající základní školy pro vzdělávací účely, kde vnikne 

multioborová odborná učebna s pracovními koutky zaměřená na přírodní a technické předměty, 

kabinet odborných pomůcek a hygienické zázemí. Nově zřízená učebna bude bezbariérově 

přístupná  a bude sloužit pro výuku předmětů přírodopis, prvouka, matematika a pracovní 

činnosti. Kapacita učebny bude 25 žáků. Otevřený prostor učebny je koncipován jako 

multiodborný s možností rozdělení posuvnou stěnou na dva samostatné prostory, což lze využít i v 

případě nepříznivé epidemiologické situace. 

 

Usnesení č. 3: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary  

a) vzal na vědomí vyhodnocení výzvy č. 57 k předkládání projektových záměrů pro opatření 

IPRÚKV° B2.1 ZŠ   

a 

b) zhodnotil soubor projektových záměrů V57/01 – V57/08, předložený do výzvy č. 57 ZŠ 

k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° B 2.1 ZŠ dle 

kritérií pro posouzení souladu projektových záměrů s integrovanou strategií IPRÚKV°  

a 

c) rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektových záměrů s Integrovanou strategií pro 

předkladatele projektových záměrů: 

V 57/01 až V57/08 

 



 

 

s  celkovou výší dotace EU 52 177 250,00 Kč. 

pro:  7 

proti: 0 

zdržel se:  

 

Manažerka IPRÚ doplnila, že uvedený soubor projektových záměrů byl konzultován v pracovní skupině 

16. 11. 2021;  25. 11. 2021 a 3. 12. 2021, tak jak se postupně měnily parametry 57 výzvy IPRÚ a záměry 

odpovídají nastaveným kritériím pro vydání souladu s IPRÚKV°.  

 

 

3. Vyhodnocení výzvy č. 58 Cyklodoprava  
 

Opatření A2.1 Cyklodoprava   

Datum vyhlášení 1. 6. 2021 do 5. 11. 2021 

Pracovní skupina 19. 11. 2021 

Alokace výzvy  ERDF: 82 060 861,61 Kč; SR: 4 827 109,55 Kč 

Představení projektového záměru V58/01: 

Cyklostezka Chodov – Loket přes Nové Sedlo – etapa I  

CZV: 44 897 799,00 Kč; ERDF: 38 163 129,15 Kč 

- projektový záměr věcně přispívá k plnění opatření Isg 

- posouzení souladu projektového záměru s IPRÚKV° 

 

Projektový záměr V58/01 „Cyklostezka Chodov – Loket přes Nové Sedlo – etapa I.“. Vybudování nové 

komunikace pro pěší a cyklisty. Cílem projektu je zlepšení infrastruktury, podpora udržitelné 

regionální a místní mobility a zlepšení bezpečnosti dopravy řešené v lokalitě prostřednictvím nové 

cyklostezky v lokalitě Chodov – Chranišov – Nové Sedlo – Loučky. Celkové způsobilé výdaje záměru 

jsou ve výši 44 897 799 Kč, z toho dotace EU 38 163 129,15 Kč.  

 
7 61 00 - Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras – 2, 470 km 
7 64 01 – Počet parkovacích míst pro jízdní kola – 9 ks 

 

 

Usnesení č. 4: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary  

a) vzal na vědomí vyhodnocení výzvy č. 58 předkládání projektových záměrů pro 

opatření IPRÚKV° A2.1 Cyklodoprava  

a 

b) zhodnotil projektový záměr V58/01 –  Cyklostezka Chodov – Loket přes Nové Sedlo – 

etapa I, předložený do výzvy č. 58 k předkládání projektových záměrů a žádostí o 

podporu pro opatření IPRÚKV° A2.1  Cyklodoprava, dle kritérií pro posouzení souladu 

projektového záměru s integrovanou strategií IPRÚKV°  

a 

c)  rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií 

pro Mikroregion Sokolov - východ  pro projektový záměr s názvem Cyklostezka 



 

 

Chodov – Loket přes Nové Sedlo – etapa I,  s celkovými způsobilými výdaji ve výši 

44 897 799,00 Kč, z toho požadovaná dotace EU ve výši  38 163 129,15 Kč. 

pro:  6 

proti: 0 

zdržel se:  1 (pan Gaudek nahlásil možný střet zájmu)  

 

 

 

4. Vyhodnocení výzvy č. 62 Sociální infrastruktura 
 

Opatření C2.1 Zřizování nových, rekonstrukce a rozšiřování kapacit stávajících sociálních služeb 

Datum vyhlášení 30. 6. 2021 do 15. 10. 2021 

Pracovní skupina 1. 11. 2021 

Alokace výzvy před změnou:  CZV: 31 190 781,11 Kč; ERDF: 26 512 163,94  Kč 

Alokace výzvy po změně:  CZV: 31 952 666,00 Kč; ERDF: 27 159 766,10  Kč 

Tato výzva také prošla změnou alokace po svém ukončení. Důvodem bylo narovnání potřeb z úspor opatření 

Cyklodoprava. 

Do výzvy byly předloženy 4 projektové záměry: 

Projektový záměr V62/01 „VARY JEDOU – zajištění sociální práce a potravinové pomoci v IPRÚ 

Karlovy Vary“ 

Záměrem projektu je zvýšení dostupnosti a kvality služeb sociální prevence vedoucí ke snížení 

sociálního vyloučení a osob ohrožených sociálním vyloučením z podtextem snížení ohrožujícího rizika 

šíření nákazy COVID 19. Předmětem projektu je pořízení 2 užitkových vozů pro poskytování sociálních 

služeb v terénu. Při ohrožení nemocí Covid – 19 jsou klienti často zdravotním rizikem i pro své 

příbuzné. Zásobování jídlem z potravinové banky je tak jedinou možností jejich obslužnosti a terénní 

pracovní vozy jsou podmíněným nástrojem k bezpečnému výkonu služby klientům.  

Celkové způsobilé výdaje záměru jsou ve výši 1 557 666,00 Kč, z toho dotace EU 1 324 016,10 Kč. 

6 75 10 – Kapacita služeb a sociální práce: 2 klienti 

5 54 01 – Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci: 2 zázemí 

5 54 02 – Počet poskytovaných druhů sociálních služeb: 3 služby 

 

Projektový záměr V62/02 „Rozšíření vozového parku terénní služby – směřující ke zvýšení úrovně 

proti epidemiologických opatření v souvislosti s nemocí COVID 19“ 

Záměrem projektu je zlepšení dostupnosti a zkvalitnění poskytování sociálních služeb na území obcí 

zapojených do Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary. Záměr reflektuje potřeby 

poskytovatele, které vyplynuly ze zkušeností při zajišťování terénních sociálních služeb u klientů 

v době pandemie onemocnění COVID 19. Předmětem projektu je nákup jednoho osobního vozu 

s úpravou pro převoz vozíčkářů prostřednictvím přestavby s využitím flexirampy, dvou osobních vozů 

speciálně vyčleněných a pravidelně desinfikovaných pro dopravu pracovníků v sociálních službách 

k uživatelům s onemocněním COVID 19, či jinými infekčními onemocněními.  Dále dva kusy 

oxygenerátorů s příslušenstvím a dva přístroje na desinfekci povrchů a prostor NOCOSPRAY. 



 

 

Plánované pořízení prostředků je potřebné pro zvládnutí náročného režimu protikovidových opatření 

při výkonu služby klientům.  

Celkové způsobilé výdaje záměru jsou ve výši 1 795 000,00 Kč, z toho dotace EU 1 525 750,00 Kč. 

6 75 10 – Kapacita služeb a sociální práce: 17 klientů 

5 54 01 – Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci: 2 zázemí 

5 54 02 – Počet poskytovaných druhů sociálních služeb: 2 služby 

 

Projektový záměr V62/03 „Zázemí pro tým terénní a ambulantní sociální rehabilitace Karlovy Vary“ 

Záměrem projektu je nákup nemovitosti v Karlových Varech, stavební úpravy a nákup vybavení pro 

vytvoření zázemí týmu terénní a ambulantní sociální rehabilitace pro dlouhodobě vážně duševně 

nemocné v aglomeraci IPRÚKV° v kontextu pandemie nemoci Covid – 19, kdy praxe prokázala 

nutnost zavedení opatření proti šíření nemoci zejména při výkonu poskytované služby klientům. Při 

20 – členném týmu jsou stávající prostory společnosti naprosto nedostatečné a nelze dodržet 

epidemiologická nařízení.   

Celkové způsobilé výdaje záměru jsou ve výši 16 300 000,00 Kč, z toho dotace EU 13 855 000,00 Kč. 

6 75 10 – Kapacita služeb a sociální práce: 17 klientů 

5 54 01 – Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci: 1 zázemí 

5 54 02 – Počet poskytovaných druhů sociálních služeb: 1 služba 

 

Projektový záměr V62/04 „Modernizace pečovatelské služby v MZSS Karlovy Vary“ 

Záměrem projektu je modernizace zázemí poskytovatelů pečovatelské služby MZSS ve třech 

střediscích a jejich vybavení nábytkem, výpočetní technikou, vozidly a kompenzačními pomůckami. 

Stavební úpravy a pořízení vozidel i technologie souvisí se situací okolo pandemie Covid – 19, která 

odhalila slabá místa v organizace výkonu služby. Pro zavedení přísných opatření proti šíření 

infekčních nemocí je třeba nastavit systém kontroly kontaktů, zabezpečení dostatečného bezpečného 

prostoru pro služby a bezpečné dopravy tak, aby bylo riziko nákazy sníženo na minimum. 

Celkové způsobilé výdaje záměru jsou ve výši 12 300 000,00 Kč, z toho dotace EU 10 455 000,00 Kč. 

6 75 10 – Kapacita služeb a sociální práce: 36 klientů 

5 54 01 – Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci: 4 zázemí 

5 54 02 – Počet poskytovaných druhů sociálních služeb: 1 služba 

 

Usnesení č. 5: 

Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje území Karlovy Vary  

c) vzal na vědomí vyhodnocení výzvy č. 62 k předkládání projektových záměrů pro opatření 

IPRÚKV° C2.1 Sociální infrastruktura   

a 

d) zhodnotil soubor projektových záměrů V62/01 – V62/04, předložený do výzvy č. 62 Sociální 

infrastruktura k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu pro opatření IPRÚKV° 



 

 

C 2.1 dle kritérií pro posouzení souladu projektových záměrů s integrovanou strategií 

IPRÚKV°  

a 

c) rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektových záměrů s Integrovanou strategií pro 

předkladatele projektových záměrů: 

V62/01 

V62/02 

V62/03 

V62/04 

 

s  celkovými způsobilými výdaji ve výši 31 952 666,00 Kč CZV, z toho požadovaná dotace EU ve 

výši  27 159 766,10 Kč. 

 

pro:  7 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

5. Změna indikátorů PZ DPKV – nízkoemisní autobus 

 
Dne 22. 11. 2021 požádal předkladatel projektu DPKV o změnu vyčíslených povinných indikátorů projektu a 

promítnutí těchto změn do nového Vyjádření ŘV. 

Indikátory Jednotka Hodnota 

7 48 01 – Počet nově pořízených vozidel 
pro veřejnou dopravu 

ks 1 vozidlo 

7 51 10 – Počet osob přepravených 

veřejnou dopravou 
osoby/rok 13,9 mil/rok 

3 61 11 – Množství emisí primárních 

částic a prekurzorů sekundárních částic 

v rámci podpořených projektů 

t/rok 0, 05 t/rok 

 

 

Usnesení č. 6 

Řídicí výbor Integrované strategie Karlovarské aglomerace 

a. vzal na vědomí požadované změny parametrů PZ opatření IPRÚKV° A2.2 Nízkoemisní vozidla V. 

a 

 

6. zhodnotil vliv nových parametrů  PZ Pořízení nízkoemisních bezbariérových vozidel pro DPKV 

pro rok 2022 dle kritérií pro posouzení souladu projektového záměru s integrovanou strategií 

IPRÚKV° a 

 

c)  rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s integrovanou strategií pro Dopravní 

podnik Karlovy Vary a.s.  pro projektový záměr s názvem Pořízení nízkoemisních bezbariérových 

vozidel pro DPKV, s novými parametry indikátorů  



 

 

 

 

pro:  6 

proti: 0 

zdržel se: 1 (pan Balada nahlásil střet zájmů)  

 

6. Prodloužení termínu ve výzvách 57 a 61 IPRÚ 
Na základě oznámení ŘO IROP o možnosti prodloužit termín pro předložení projektového záměru IPRÚ do MS 

2014+ do 31. 3. 2021  a dalších pokynů ŘO k administraci uvedených změn výzev, bylo ze strany manažerky 

vyhodnoceno, že této možnosti IPRÚKV° využije a to u již ukončených výzev 57 a 61, kde byly mapovány 

skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit realizaci alokace IPRÚ. 

Výzvy jsou již ze strany MMR schválené s platností vyhlášení od 17. 12. 2021. 

Konkrétně se jedná o: 

- ZŠ Kolová, kde předkladatel avizoval možné prodlevy pro získání SP záměru a všech dalších podaných záměrů 

do výzvy 57 

- Dopravní terminál Loket předmostí, kde předkladatel také avizoval prodlevy pro zpracování potřebných 

dokumentů, tedy výzva 61 

Usnesení č. 7 

Řídicí výbor Integrované strategie Karlovarské aglomerace 

a) vzal na vědomí nové podmínky pro podání žádostí o podporu v IPRÚ a 

b) zhodnotil vliv případných dopadů na čerpání alokace IPRÚ a 

c) souhlasí se změnami parametru „Ukončení příjmu žádostí o podporu v MS 2014+“ z 31. 12. 2021 na 

termín 31. 3. 2022 u výzev 57 a 61 IPRÚ. 

pro:  7 

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

7. Prodloužení termínu pro projekt V61/01 – Loket terminál 
Na základě oznámení ŘO IROP o možnosti prodloužit termín pro předložení projektového záměru IPRÚ do 

MS 2014+ do 31. 3. požádal předkladatel Město Loket o změnu termínu pro podání žádosti o podporu z 31. 

12. 2021 na 31. 3. 2022 u projektu V 61/01 Dopravní terminál Loket předmostí. 

 

Usnesení č. 8 

Řídicí výbor Integrované strategie Karlovarské aglomerace 

a) vzal na vědomí žádost předkladatele Město Loket o změnu parametru projektového záměru V61/01 

Dopravní terminál Loket a 

b) zhodnotil vliv případných dopadů na čerpání alokace IPRÚ a 

c) rozhodl o vydání vyjádření o souladu projektového záměru s Integrovanou strategií pro záměr V61/01 

s prodlouženým termínem pro podání žádosti o podporu do MS 2014+  

pro: 7  

proti: 0 

zdržel se: 0 

 

 

 



 

 

 

8. Diskuze a závěr: 
 

Mgr. Tomáš Trtek shrnul výsledky jednání a poděkoval přítomným za účast. 

 

Přílohy: 

 

1. Prezentace – ŘV IPRÚKV° 

2. Prezenční listina – printscreen jednání 

 

 

 
 

 

 

Dne:  9. 12. 2021   

Zpracovala:  Ing. Blanka Heroutová 


