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Materiál pro 27. zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 10.06.2014

Integrovaný plán rozvoje města Karviná pro Regionální operační program - změnový
formulář č. 11
Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů,
schválilo
změny v Integrovaném plánu rozvoje města Karviná dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
1
2

Příloha

Název
ZM-27-OR-IPRM ROP zmena 11-DZ.pdf
ZM-27-OR-IPRM ROP-zmena 11-1D.pdf
ZM-27-OR-IPRM ROP-zmena 11-1U.pdf

Komentář
důvodová zpráva
příloha č. 1 k důvodové zprávě
příloha č. 1 k usnesení

Datum: 28.05.2014

Datum: 28.05.2014

Datum: 28.05.2014

Ing. Blanka
Rychla

Bc. Břetislav
Vašíček

Ing. Martina
Šrámková

Za formální správnost

Vedoucí oddělení

Vedoucí odboru

Datum: 29.05.2014

Ing. Lukáš Raszyk
Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formulář na iPortál
Složka

Statutární město Karviná - Magistrát města Karviné
Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát ● IČ: 00297534 ● DIČ:
CZ00297534
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Důvodová zpráva
Integrovaný plán rozvoje města pro Regionální operační program – změnový formulář č. 11
Rada města Karviné předkládá Zastupitelstvu města Karviné ke schválení materiál týkající se
změnového formuláře č. 11 v rámci Integrovaného plánu rozvoje města pro Regionální operační
program Moravskoslezsko (dále jen IPRM ROP).
Předmětný změnový formulář č. 11 se především týká zařazení nového projektu pod názvem
„Rekonstrukce parku B. Němcové v Karviné – III. etapa – okolí kašny naproti sauny“ do IPRM ROP a
to z důvodu jeho přímé návaznosti na již ukončené projekty situované v parku Boženy Němcové v
Karviné a současně z důvodu možnosti vyčerpání alokovaných finančních prostředků v rámci IPRM
ROP.
V rámci změnového formuláře bude z IPRM ROP vyřazen projekt s názvem „Rekonstrukce amfiteátru
v parku B. Němcové v Karviné“. V rámci změnového formuláře č. 7, změny č. 7/5, který po schválení
v orgánech statutárního města Karviná v září 2013 schválil Výbor Regionální rady dne 15.10.2013
usnesením č. 77/1019, byl do IPRM ROP zahrnut projekt „Rekonstrukce amfiteátru v parku B.
Němcové v Karviné“.
Projekt však na základě analýzy zpracované z podrobných podkladů
nedosahoval takového dopadu, aby se prokázala jeho ekonomická návratnost. Z tohoto důvodu bude
projekt realizován z vlastních zdrojů statutárního města Karviná a tudíž je touto změnou z IPRM ROP
vyřazen.
Řídící výbor IPRM ROP na svém jednání dne 19.05.2014 projednal a svým usnesením č. 4/2014
doporučil orgánům města Karviná ke schválení:
- změnový formulář č. 11
Po schválení změnového formuláře č. 11 v orgánech města bude tento dokument předložen Úřadu
Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko k odsouhlasení.
Rada města Karviné doporučuje Zastupitelstvu města Karviné schválit změnový formulář č. 11 dle
přílohy č. 1 k usnesení.

Příloha č. 1 k usnesení:
Příloha č. 1 k důvodové zprávě:

Změnový formulář č. 11
Usnesení č. 4/2014 Řídícího výboru IPRM ROP

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Důvodová zpráva ● Integrovaný plán rozvoje města pro Regionální operační program – změnový formulář č. 11
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ č. 11
Oznámení města o návrhu změn IPRM

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Karviná
Město: Karviná

Změna č. 11/1

Doplnění projektu

Popis změny (čeho se změna
týká):

Doplnění projektu s názvem „Rekonstrukce parku B. Němcové
v Karviné – III. Etapa – okolí kašny naproti sauny“
Opatření 3.2 Rekonstrukce zanedbaných anebo nedostatečně
využívaných veřejných prostranství
Aktivita 3.2.2 Rekonstrukce parku Boženy Němcové
Předpokládaný termín podání žádosti: 7/2014
Předpokládaná realizace projektu (doba výstavby) od 9/2014
do 11/2014.
Stavební náklady a ostatní související náklady 4,7 mil. Kč.
Předpoklad způsobilých nákladů 3,7 mil. Kč, předpoklad dotace
85 %.
Indikátory projektu:
650101 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území
511531 Počet podpořených projektů na rozvoj

Zdůvodnění změny:

Zařazení nového projektu do IPRM ROP z důvodu využití
nevyčerpané finanční alokace

Dopady změny do
finančního harmonogramu

Návazné změny rozpočtu a finančního harmonogramu IPRM jsou
řešeny mimo tento změnový formulář a po jejich dořešení budou
předloženy v rámci samostatné změny

Dopad do indikátorů

Změny indikátorů IPRM jsou řešeny mimo tento změnový formulář a
po jejich dořešení budou předloženy v rámci samostatné změny

Dopad na specifické cíle
IPRM

Nemá vliv

Změna č. 11/2

Vyřazení projektu

Popis změny (čeho se změna
týká):

Vyřazení projektu s názvem Rekonstrukce amfiteátru v parku B.
Němcové v Karviné z IPRM ROP
Původně zařazeno do:
Opatření 3.3 Rekonstrukce objektů plnící společenské a kulturní
funkce
Aktivita 3.3.2 Rekonstrukce objektů společenského charakteru
V rámci změnového formuláře č. 7, změny č. 7/5 (dle číslování URR
změna č. 38), který po schválení v orgánech statutárního města
Karviná v září 2013 schválil Výbor Regionální rady dne 15.10.2013
usnesením č. 77/1019, byl do IPRM ROP zahrnut projekt
Rekonstrukce amfiteátru v parku B. Němcové v Karviné.
Projekt však na základě analýzy
zpracované z podrobných
podkladů nedosahoval takového dopadu, aby se prokázala jeho
ekonomická návratnost. Z tohoto důvodu bude projekt realizován
z vlastních zdrojů statutárního města Karviná a tudíž je touto
změnou z IPRM ROP vyřazen.

Indikátory projektu – plánované snížení hodnoty indikátorů:

511531 počet podpořených projektů na rozvoj
-

Snížení o 1 projekt z hodnot uváděných v Dodatku č. 3
smlouvy o realizaci IPRM ROP

651104 Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro
zájmové a volnočasové aktivity
-

Zdůvodnění změny:

Snížení o 3 178 m2 z hodnot uváděných v Dodatku č. 3
smlouvy o realizaci IPRM ROP

Na základě rozhodnutí statutárního města Karviná bude tento
projekt realizován výlučně z vlastních zdrojů města Karviná a tudíž
je touto změnou z IPRM ROP vyřazen.

Dopady změny do
finančního harmonogramu

Dopad do indikátorů

Dopad na specifické cíle
IPRM

Návazné změny rozpočtu a finančního harmonogramu IPRM jsou
řešeny mimo tento změnový formulář a po jejich dořešení budou
předloženy v rámci samostatné změny
Změny indikátorů IPRM jsou řešeny mimo tento změnový formulář a
po jejich zapracování do sumárního přehledu indikátorů budou
předloženy v rámci samostatné změny
Nemá vliv

Příloha:
1. Návrh usnesení z jednání řídícího výboru IPRM ze dne 19.05.2014
2. Usnesení č. …….. ze zasedání Zastupitelstva města Karviná ze dne 10.06.2014

Vypracoval:
Datum

Jméno, příjmení

Funkce

Ing. Lenka Hanusková

Manažer IPRM

Jméno, příjmení

Funkce

Tomáš Hanzel

Primátor statutárního
města Karviná

Podpis

Schválil:
Datum

Podpis

Příloha
Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Usnesení č. 4/2014
z jednání Řídícího výboru dne 19.05.2014

Řídící výbor IPRM ROP
doporučuje ke schválení v orgánech statutárního města Karviné:

1. Změnový formulář č. 11

………………………………………………
Ing. Lukáš Raszyk
předseda Řídícího výboru IPRM Karviná
Karviná 19.05.2014

