STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
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Integrovaný plán rozvoje města pro Regionální operační program - změnový formulář č.
12
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 Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení.
Úkol: ano

/ ne

Důvodová zprava a přílohy důvodové zprávy
PC
1
2

Příloha

Název
ZM-28-OR-IPRM ROP zmena 12-DZ.pdf
ZM-28-OR-IPRM ROP zmena 12 -1U.pdf
ZM-28-OR-IPRM ROP zmena 12 - 1D.pdf

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

Datum: 28.08.2014

Datum: 28.08.2014

Datum: 29.08.2014

Ing. Blanka
Rychla

Bc. Břetislav
Vašíček

Ing. Martina
Šrámková

Za formální správnost

Vedoucí oddělení

Vedoucí odboru

Datum: 29.08.2014

Ing. Lukáš Raszyk
Za předkladatele

Předkládá: Rada města Karviné

Uložení formulář na iPortál
Složka
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Důvodová zpráva
Integrovaný plán rozvoje města pro Regionální operační program – změnový formulář č. 12
Rada města Karviné předkládá Zastupitelstvu města Karviné ke schválení materiál týkající se
změnového formuláře č. 12 v rámci Integrovaného plánu rozvoje města pro Regionální operační
program Moravskoslezsko (dále jen IPRM ROP).
Změny obsažené ve změnovém formuláři č. 12 se především týkají zařazení nových projektů do IPRM
ROP a to z důvodu možnosti vyčerpání alokovaných finančních prostředků v rámci IPRM ROP.
Jedná se o tyto projekty:
Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné
Výstavba parkoviště v Karviné
Business gate
Řídící výbor IPRM ROP na svém jednání dne 05.08.2014 projednal a svým usnesením č. 6/2014
doporučil orgánům města Karviná ke schválení:
- změnový formulář č. 12 včetně souvisejících příloh
Po schválení změnového formuláře č. 12 v orgánech města bude tento dokument předložen Úřadu
Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko k odsouhlasení.

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

Změnový formulář č. 12
Usnesení č. 6/2014 Řídícího výboru IPRM ROP

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Důvodová zpráva ● Integrovaný plán rozvoje města pro Regionální operační program – změnový formulář č. 12
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ č. 12
Oznámení města o návrhu změn IPRM

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Karviná
Město: Karviná

Změna č. 12/1

Změna aktivity 3.2.3. Rekonstrukce tržiště v centru města
v rámci opatření 3.2 Rekonstrukce zanedbaných anebo
nedostatečně využívaných veřejných prostranství

Popis změny (čeho se změna
týká):

Změna aktivity v rámci opatření 3.2. Rekonstrukce zanedbaných
anebo nedostatečně využívaných veřejných prostranství

Na základě aktuální situace ve věci připravenosti projektů k realizaci
v rámci IPRM ROP požadujeme změnu aktivity 3.2.3. z původní
aktivity pod názvem „Rekonstrukce tržiště v centru města“ na aktivitu
pod názvem „Rekonstrukce veřejného prostranství ve městě“ a to
z důvodu možnosti zařazení projektu „Revitalizace veřejného
prostranství v centru města Karviné“ do této aktivity. Výše zmíněný
projekt je připravován k předložení žádosti o dotaci v rámci IPRM
ROP a taktéž k realizaci.

Popis změny:
Původní znění aktivity 3.2.3.: Rekonstrukce tržiště v centru města
Nové znění aktivity 3.2.3.: Revitalizace veřejného prostranství
v centru města Karviné
Přílohou k této změně je aktualizovaný formulář „Popis aktivity

3.2.3.“.
Zdůvodnění změny:

Dopady změny do
finančního harmonogramu

Dopad do indikátorů

Možnost zařazení připraveného projektu do IPRM ROP z důvodu
využití nevyčerpané finanční alokace.

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

Dopad na specifické cíle
IPRM

Nemá vliv

Změna č. 12/2

Doplnění projektu

Popis změny (čeho se změna
týká):

Doplnění projektu s názvem „Revitalizace veřejného
prostranství v centru města Karviné“
Opatření 3.2 Rekonstrukce zanedbaných anebo nedostatečně
využívaných veřejných prostranství
Aktivita 3.2.3 Rekonstrukce veřejného prostranství ve městě Karviná
Předpokládaný termín podání žádosti: 12/2014
Předpokládaná realizace projektu (doba výstavby) od 3/2015
do 12/2015.

Indikátory projektu:
650101 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území

Zdůvodnění změny:

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

Dopady změny do
finančního harmonogramu

Dopad do indikátorů

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 dořešení budou předloženy v rámci samostatné změny

Dopad na specifické cíle
IPRM

Nemá vliv

Změna č. 12/3

Doplnění projektu

Popis změny (čeho se změna
týká):

Doplnění projektu s názvem „Výstavba parkoviště v Karviné“
Opatření 4.1 Řešení parkování v exponovaných lokalitách
Aktivita 4.1.1 Budování pozemních parkovišť a jednotlivých stání
Předpokládaný termín podání žádosti: 1/2015
Předpokládaná realizace projektu (doba výstavby) od 5/2015
do 12/2015
Indikátory projektu:
650101 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území
Počet nově vybudovaných parkovacích stání

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

Nemá vliv

IPRM

Změna č. 12/4

Popis změny (čeho se změna
týká):

Doplnění nové aktivity do opatření 1.4.
infrastruktura pro MSP a začínající podnikatele

Podnikatelská

Do opatření 1.4 Podnikatelská infrastruktura pro MSP a začínající
podnikatele je doplněna aktivita 1.4.2. Business gate a to z důvodu
možnosti zařazení projektu „Business gate“ do této aktivity, potažmo
opatření.
Projekt je aktuálně připravován k předložení žádosti o dotaci v rámci
IPRM ROP.
Přílohou k této změně je aktualizovaný formulář „Popis opatření 1.4.“
a formulář pro nově doplněnou aktivitu „Popis aktivity 1.4.2.“.

Zdůvodnění změny:

Možnost 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. 12/5

Doplnění projektu

Popis změny (čeho se změna

Doplnění projektu s názvem „Business gate“

týká):

Opatření 1.4 Podnikatelská infrastruktura pro MSP a začínající
podnikatele
Aktivita 1.4.2. Business gate
Předpokládaný termín podání žádosti: do 1/2015
Předpokládaná realizace projektu (doba výstavby): od 1/2015 do
12/2015
Indikátory projektu:
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro podnikání

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
Dopad na specifické cíle
IPRM

Změna č. 12/6
Popis změny (čeho se změna
týká):

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

Aktualizace rozpočtu IPRM dle jednotlivých opatření
Předmětem aktualizace rozpočtu jsou přesuny finančních prostředků
mezi jednotlivými opatřeními IPRM ROP a to v návaznosti na
ukončené a profinancované projekty, projekty v realizaci a v
návaznosti na připravované a plánované projekty.
Přílohou k této změně je „Aktualizovaný rozpočet IPRM dle opatření
z 15.08.2014“

Zdůvodnění změny:

Úprava rozpočtu dle skutečnosti

Dopady změny do
finančního harmonogramu
Dopad do indikátorů
Dopad na specifické cíle
IPRM

Viz příloha „Aktualizovaný rozpočet IPRM dle opatření z 15.08.2014“

Nemá vliv
Nemá vliv

Přílohy:
1. Formulář Popis aktivity 3.2.3.
2. Formulář Popis aktivity 1.4.2.
3. Formulář Popis opatření 1.4.
4. „Aktualizovaný rozpočet IPRM dle opatření z 15.08.2014“
5. Návrh usnesení z jednání řídícího výboru IPRM ze dne 05.08.2014
6. Usnesení č. ……… ze zasedání Zastupitelstva města Karviná ze dne 16.09.2014
Vypracoval:
Datum

Jméno, příjmení

Funkce

Ing. Lenka Hanusková

Manažer IPRM

Jméno, příjmení

Funkce

Tomáš Hanzel

Primátor statutárního
města Karviná

Podpis

Schválil:
Datum

Podpis

Příloha č. 1

1. POPIS AKTIVITY
Název aktivity

3.2.3. Rekonstrukce veřejného prostranství ve městě

Financující OP

IPRM

Vazba na opatření

3.2. Rekonstrukce zanedbaných anebo nedostatečně využívaných veřejných prostranství

Popis, jakým způsobem aktivita řeší cíle a priority IPRM

Aktivita souvisí s rozvojem zóny v centru města, je zaměřena na rekonstrukci silně
exponovaného území, které je obyvateli a návštěvníky hojně využívána. Prostor
bezprostředně navazuje na historické centrum města, potažmo na zámek Fryštát, park
Boženy Němcové v Karviné a na Univerzitní park. Aktivita tak vhodně doplňuje realizaci
dalších významných projektů v této lokalitě, které jsou zahrnuty do IPRM.

Cíle aktivity

Zvýšit atraktivitu a funkční využitelnost potenciálu centra města.

Popis aktivity

Realizací dojde k revitalizaci zanedbaného území v centru města. Zkvalitnění dopravní a
technické infrastruktury se týká opravy povrchových komunikací s vybudováním nového
parkoviště, ozelenění revitalizovaných ploch a vybavení moderním mobiliářem.

1

Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity
1

NEPOVINNÉ. Vyplňuje se pouze v případě, že je znám seznam projektů v dostatečné podrobnosti.

Náklady
projektu
Pořadí

Časový harmonogram

Název projektu
Zahájení činnosti
Revitalizace veřejného
prostranství v centru
města

27.11.2013

Ukončení
činnosti
31.12.2015

Předpokládané zdroje financování aktivity, včetně předpokládaného ročního čerpání finančních
prostředků

Předpokládané zdroje financování

v%

v Kč

Rozpočet města - příslib spolufinancování
Rozpočet hrazený partnery v IPRM
Dotace z rozpočtu Regionální rady/TOP XX2 celkem
Celkové předpokládané způsobilé výdaje
Celkové předpokládané výdaje

Přepokládané výstupy aktivity – výčet monitorovacích indikátorů včetně kvantifikace

Kvantifikace
Název monitorovacího indikátoru

65.01.01 Plocha regenerovaného
a revitalizovaného území – ve
městech

2

Alternativně podle zdroje financování aktivity

Měrná
jednotka

m2

Počáteční
hodnota

Předpokládaná
budoucí hodnota

0

prozatím nelze
vyčíslit

Způsob realizace aktivity a okruh přepokládaných předkladatelů projektů naplňujících aktivitu

Komplexní revitalizace veřejného prostranství včetně komunikací, zpevněné pochozí plochy,
ozelenění a vytvoření klidových zón, vybudování veřejného osvětlení v rámci
revitalizovaných ploch, vybavení mobiliářem, odvodnění, doplňkové aktivity (změna a
výměna dešťové kanalizační přípojky, výměna vodovodního potrubí ).

Předpoklady a rizika realizace aktivity

Předpoklady: 1. Kvalitně zpracovaná projektová dokumentace 2. Kvalitně zpracovaná
žádost o dotaci Rizika: 1. Určení výše dotace a uznatelných nákladů projektu z IPRM.

Příloha č. 2

1. POPIS AKTIVITY
1. Název aktivity
1.4.2.
Business gate
2. Financující OP
IPRM

3. Vazba na opatření
1.4. Podnikatelská infrastruktura pro MSP a začínající podnikatele

4. Popis, jakým způsobem aktivita řeší cíle a priority IPRM
Aktivita je zaměřena na vybudování zázemí pro začínající malé a střední podnikatele,
s cílem udržet ve městě vysokoškolské absolventy a využít tak jejich potenciál k rozvoji
města a usnadnit začínajícím podnikatelům vstup na trh. Projekt předpokládá zapojení
vysokých škol.

5. Cíle aktivity
Zvýšit a podpořit zájem o podnikání ve městě, usnadnit začínajícím podnikatelům a
absolventům škol zapojení se do trhu práce a vstup do tržní ekonomiky. Pozitivně ovlivnit
migrační saldo obyvatelstva, které je ovlivněno výší míry nezaměstnanosti.

6. Popis aktivity
Aktivita je směřována na vytvoření multifunkčního centra, kde může zájemce o podnikání
nebo malý/střední podnikatel získat pod jednou střechou: podnikatelskou adresu,
technickou infrastrukturu, konzultantské a odborné poradenské služby a mnoho dalších,
zejména podnikatelských impulsů.

7. Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity3
Náklady
Časový harmonogram
projektu
Pořadí
Název projektu
Celkové
Zahájení činnosti
Ukončení
nákl. v Kč
činnosti
BUSINESS GATE

6 000 000

1.6.2014

31.12.2015

8. Předpokládané zdroje financování aktivity, včetně předpokládaného ročního
čerpání finančních prostředků
Předpokládané zdroje financování
v%
v Kč
Rozpočet města - příslib spolufinancování
Rozpočet hrazený partnery v IPRM
Dotace z rozpočtu RR/TOP XX4 celkem (de minimis)
Celkové předpokládané způsobilé výdaje

5 000 000

Celkové předpokládané výdaje (vč. DPH)

9. Přepokládané výstupy aktivity – výčet monitorovacích indikátorů včetně
kvantifikace
Kvantifikace
Název monitorovacího indikátoru

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro
podnikání:

3
4

Měrná
jedn.

Počáteční
hodnota

Předpok.
budoucí
hodnota

m2

0

280

NEPOVINNÉ. Vyplňuje se pouze v případě, že je znám seznam projektů v dostatečné podrobnosti.
Alternativně podle zdroje financování aktivity

10. Způsob realizace aktivity a okruh přepokládaných předkladatelů projektů
naplňujících aktivitu
Vytipování vhodného objektu ve vlastnictví města Karviná, rekonstrukce objektu a jeho
vybavení pro účely zřízení multifunkčního centra – zázemí pro začínající či malé a střední
podnikatele. Předkladatel projektu: Statutární město Karviná

11. Předpoklady a rizika realizace aktivity
Předpoklady: 1. Kvalitně zpracovaná projektová fiše 2. Výběr vhodné nemovitosti. 3.
Zajištění spolupráce s místní akademickou sférou.
Rizika: 1. Zajištění zájmu cílové skupiny o služby a náplň Business Gate. 2.Určení výše
dotace a uznatelných nákladů projektu z IPRM. 2. Zajištění kvalitního manažerského týmu
pro dlouhodobé provozování služeb (BG) - jeho dlouhodobá udržitelnost. 3. Nezájem o
spolupráci na projektu ze stran VŠ.

Příloha č. 3
1. POPIS OPATŘENÍ
Číslo a název opatření IPRM:

1.4. Podnikatelská infrastruktura pro MSP a začínající
podnikatele

Prioritní oblast dle metodického
pokynu MMR

1. Ekonomický rozvoj

Zdroje spolufinancování
(operační program)

IPRM (ROP, opatření 3.1.), OPPI

Návaznost na SWOT

Silné stránky: vzrůstající zájem o podnikání v Karviné
Slabé stránky: nízká podnikatelská aktivita, nedostatečné
infrastrukturní kapacity pro MSP, nízký podíl zastoupení
inovativních firem
Příležitosti: Zvyšující se počet volných pracovních míst
Ohrožení: pokračující saldo migrace

Hlavní rozvíjená oblast ROP
Cíl opatření

ekonomický rozvoj - Inovativní akce
Vybudovat zázemí pro malé a střední podnikatele, zejména
s vazbou na projekty s vyšší přidanou hodnotou

Indikátor opatření

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro
podnikání
Hodnota: 280 m2

Aktivity opatření

1.4.1 Výstavba vědecko-technologického parku
1.4.2 Business gate

Celkový finanční objem opatření

Celkem opatření: 3 400 000 EUR

Celkový fin. objem spolufinancování
IPRM

spolufinancování z IPRM – formou de minimis
spolufinancování z IPRM absolutně – 200 000 EUR

Podíl spolufinancování opatření

město:
IPRM:
OPPI:
Partneři:

Časový harmonogram čerpání
spolufinancování opatření z IPRM

r. 2014: 0
r. 2015: 200 000 EUR

Příloha č. 4

Aktualizovaný rozpočet IPRM dle opatření z 15.08.2014

Číslo a název opatření

Výše původního
schváleného rozpočtu
IPRM dle vyjádření ke
změnám č. 29 -33 z
5/2013 (v EUR)

Rozdíl oproti
Výsledná požadovaná
původnímu
změna rozpočtu z
schválenému rozpočtu
15.08.2014 (v EUR)
(v EUR)

1.2. Zázemí a infrastruktura pro sportovní a
zábavní aktivity

7 420 797,00

5 170 000,00

-2 250 797,00

1.4. Podnikatelská infrastruktura pro MSP a
začínající podnikatele

0,00

200 000,00

200 000,00

2.2. Zvýšení kvality infastruktury pro
vzdělání na základních a středních školách

1 842 835,00

1 812 000,00

-30 835,00

2.5. Rozvoj knihovnických a informačních
služeb

2 690 000,00

2 234 000,00

-456 000,00

3.1. Rekonstrukce kulturních a historických
památek

458 831,00

596 000,00

137 169,00

3.2. Rekonstrukce zanedbaných anebo
nedostatečně využívaných veřejných
prostranství

264 000,00

1 867 000,00

1 603 000,00

1 800 000,00

1 968 115,00

168 115,00

811 265,00

1 440 613,00

629 348,00

15 287 728,00

15 287 728,00

0,00

3.3. Rekonstrukce objektů plnících
společenské a kulturní funkce.
4.1. Řešení parkování v exponovaných
lokalitách
Celkem

Příloha
Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Usnesení č. 6/2014
z jednání Řídícího výboru dne 05.08.2014

1. Řídící výbor IPRM ROP Karviná doporučuje ke schválení v Radě a Zastupitelstvu
města Karviné změnový formulář č. 12, ve kterém jsou uvedeny náhradní projekty
k zařazení do IPRM ROP s cílem jejich realizace v rámci IPRM ROP a související
úpravy rozpočtu IPRM ROP Karviná.
2. Řídící výbor IPRM ROP Karviná rozhodl o přesunu projektu s názvem „Obnova
okolí kina Centrum“, registrační číslo CZ.1.10/3.1.00/05.01715, který byl na zasedání
Výboru Regionální rady schválen jako náhradní, mezi doporučené k financování
z alokovaných prostředků na IPRM ROP Karviná.

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

Karviná 05.08.2014

