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13
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.
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Důvodová zpráva
Integrovaný plán rozvoje města pro Regionální operační program – změnový formulář č. 13
Rada města předkládá Zastupitelstvu města Karviné ke schválení materiál týkající se změnového
formuláře č. 13 v rámci Integrovaného plánu rozvoje města pro Regionální operační program
Moravskoslezsko (dále jen IPRM ROP).
Změny obsažené ve změnovém formuláři č. 13 se především týkají zařazení nového projektu
„Revitalizace zámku Fryštát“ do IPRM ROP a to z důvodu možnosti vyčerpání alokovaných finančních
prostředků v rámci IPRM ROP.
Řídící výbor IPRM ROP na svém jednání dne 08.12.2014 projednal a svým usnesením č. 7/2014
doporučil orgánům města Karviná ke schválení změnový formulář č. 13 včetně souvisejících příloh.
Po schválení změnového formuláře č. 13 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. 13
Usnesení č. 7/2014 Řídícího výboru IPRM ROP

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Důvodová zpráva ● Integrovaný plán rozvoje města pro Regionální operační program – změnový formulář č. 13
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Příloha
Příloha č. 1 k usnesení

ZMĚNOVÝ FORMULÁŘ č. 13
Oznámení města o návrhu změn IPRM

Název IPRM: Integrovaný plán rozvoje města Karviná
Město: Karviná

Změna č. 13/1

Popis změny (čeho se změna
týká):

Úprava aktivity 3.1.1. Rekonstrukce církevních objektů v rámci
opatření 3.1 Rekonstrukce kulturních a historických památek

Na základě aktuální situace ve věci připravenosti projektů k realizaci
v rámci IPRM ROP požadujeme úpravu znění a rozsahu aktivity
z původní 3.1.1. Rekonstrukce církevních objektů na nové 3.1.1.
Rekonstrukce církevního a historických objektů tak, aby
v rámci této aktivity mohly být rekonstruovány objekty nejen
církevní ale také objekty historické, což spadá svou podstatou
do opatření 3.1 Rekonstrukce kulturních a historických
památek. Touto změnou bude umožněno zařadit do předmětného
opatření a aktivity projekt „Revitalizace zámku Fryštát“ (viz změna č.
13/2).
Výše zmíněný projekt je připravován k předložení žádosti o dotaci
v rámci IPRM ROP a taktéž k realizaci.

Popis změny:
Původní znění aktivity 3.1.1.: Rekonstrukce církevních objektů
Nové znění aktivity 3.1.1.: Rekonstrukce církevních a
historických objektů
Přílohou k této změně je aktualizovaný formulář „Popis aktivity

3.1.1.“, viz Příloha č. 1 tohoto Změnového formuláře.
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. 13/2

Doplnění projektu

Popis změny (čeho se změna
týká):

Doplnění projektu s názvem „Revitalizace zámku Fryštát“ do:
Opatření 3.1 Rekonstrukce kulturních a historických památek
Aktivita 3.1.1 Rekonstrukce církevních a historických objektů
Předpokládaný termín podání žádosti: 2/2015
Předpokládaná realizace projektu (doba výstavby) od 3/2015
do 12/2015.

Indikátory projektu:
65 11 04
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů
zájmové a volnočasové povahy

Zdůvodnění změny:

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

Dopady změny do

Návazné změny rozpočtu a finančního harmonogramu IPRM jsou

finančního harmonogramu

Dopad do indikátorů

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

Dopad na specifické cíle
IPRM

Nemá vliv

Změna č. 13/3

Vyřazení projektu

Popis změny (čeho se změna
týká):

Vyřazení projektu s názvem „Výstavba parkoviště v Karviné“
Projekt byl v rámci IPRM ROP zařazen do:
Opatření 4.1 Řešení parkování v exponovaných lokalitách
Aktivita 4.1.1 Budování pozemních parkovišť a jednotlivých stání
Na základě rozhodnutí statutárního města Karviná bude tento
projekt realizován z vlastních zdrojů města Karviná a touto změnou
je z IPRM ROP vyřazen.

Zdůvodnění změny:

Vyřazení projektu z IPRM ROP

Dopady změny do
finančního harmonogramu

Návazné změny rozpočtu a finančního harmonogramu IPRM jsou
řešeny mimo tuto změnu

Dopad do indikátorů

Dopad na specifické cíle
IPRM

Indikátor z předmětného projektu prozatím nebyl zahrnut do
indikátorů IPRM ROP, tudíž vyřazení projektu se v indikátorech
neprojeví
Nemá vliv

Změna č. 13/4
Popis změny (čeho se změna
týká):

Aktualizace indikátorů
V souvislosti se zařazováním nových projektů do IPRM ROP a
v návaznosti na již skutečně dosažené hodnoty indikátorů u projektů
již ukončených předkládáme aktualizovanou tabulku indikátorů
vztahujících se k projektům připravovaným či ji zrealizovaným
v rámci IPRM ROP Karviná.
Předkládaná změna bude zapracována do Dodatku č. 4 ke Smlouvě
o IPRM ROP.
V souvislosti s projektem Business gate, který byl zařazen mezi
nové projekty IPRM ROP v rámci změnového formuláře č. 12,
dochází tímto k upřesnění indikátoru projektu. V rámci tohoto
projektu bude vykazován indikátor „Plocha regenerovaných a
revitalizovaných objektů pro služby OVS“.
Do předkládané aktualizované tabulky indikátorů není zahrnut
indikátor k projektu „Revitalizace zámku Fryštát“, který není ke dni
zpracování vyčíslen.

Zdůvodnění změny:

Úprava hodnot indikátorů dle skutečnosti

Dopady změny do
finančního harmonogramu

Nemá vliv

Dopad do indikátorů
Dopad na specifické cíle
IPRM

Změna č. 13/5

Změny indikátorů IPRM jsou řešeny v rámci přílohy č. 2 tohoto
změnového formuláře.
Nemá vliv

Aktualizace rozpočtu IPRM dle jednotlivých opatření

Popis změny (čeho se změna
týká):

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.
Změny rozpočtu IPRM jsou řešeny v rámci přílohy č. 3 tohoto
změnového formuláře. „Aktualizovaný rozpočet IPRM dle opatření
z 08.12.2014“.
Do předkládaného aktualizovaného rozpočtu je zahrnut projekt
„Revitalizace zámku Fryštát“.

Zdůvodnění změny:

Úprava rozpočtu dle skutečnosti

Dopady změny do
finančního harmonogramu

Změny rozpočtu IPRM jsou řešeny v rámci přílohy č. 3 tohoto
změnového formuláře. „Aktualizovaný rozpočet IPRM dle opatření
z 08.12.2014“

Dopad do indikátorů
Dopad na specifické cíle
IPRM

Nemá vliv
Nemá vliv

Přílohy:
1. Popis aktivity 3.1.1.
2. Aktualizovaný seznam indikátorů z 08.12.2014“
3. „Aktualizovaný rozpočet IPRM dle opatření z 08.12.2014“

Příloha č. 1

1. POPIS AKTIVITY
Název aktivity

3.1.1. Rekonstrukce církevních a historických objektů

Financující OP

IPRM

Vazba na opatření

3.1. Regenerace památkových objektů v centrech měst

Popis, jakým způsobem aktivita řeší cíle a priority IPRM

Aktivita je zaměřena na rekonstrukci významných památek v centru města, které je
exponovaným místem pobytu a pohybu návštěvníků města. Realizací aktivity se zvyšuje
atraktivita této zóny.

Cíle aktivity

Zvýšit a podpořit atraktivitu turisticky významného centra města rekonstrukcí historických
objektů.

Popis aktivity

V centru města se nachází dva významné církevní objekty a historické objekty, které patří
mezi kulturně historické dominanty města. Aktivita je změřena na rekonstrukci vlastních
objektů a také na úpravu jejich nejbližšího okolí.

1

Indikativní seznam projektů a jejich předpokládaná doba realizace v rámci aktivity
Nepřikládá se.

1

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

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

65.11.04 Plocha regenerovaných
a revitalizovaných objektů
volnočasové povahy
Počet zrekonstruovaných kulturně
historických objektů

2

Alternativně podle zdroje financování aktivity

Měrná
jednotka

Počáteční
hodnota

Předpokládaná
budoucí hodnota

m2

0

prozatím nelze
vyčíslit

počet

0

3

Způsob realizace aktivity a okruh přepokládaných předkladatelů projektů naplňujících aktivitu

Aktivita bude realizována prostřednictvím stavebních úprav vybraných církevních a
historických objektů. Úpravy budou směřovány do technického řešení existujících závad, do
zlepšení vzhledu těchto objektů, jejich vybavení a přístupu k nim. Předkladatelé:
Římskokatolická církev, město Karviná

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

Aktualizovaný seznam indikátorů IPRM z 08.12.2014

Název indikátoru

Plocha regenerovaných a revitalizovaných
objektů určených pro rozvoj vzdělávání

Kód
indikátoru

Měrná
jednotka

Aktualizace k
Indikátor
08.12.2014
dle Dodatku č. (ukončené +
3
plánované
projekty)

65 11 01

užitná plocha v
m2

2 697,82

2 697,82

Plocha regenerovaných a revitalizovaných
objektů pro služby OVS

65 11 02

užitná plocha v
m2

2 993,87

3 243,79

Plocha regenerovaných a revitalizovaných
objektů zájmové a volnočasové povahy

65 11 04

užitná plocha v
m2

6 638,00

6 320,64

6,01

6,48

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území
– ve městech
65 01 01

ha

Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové
a volnočasové aktivity

65 12 01

užitná plocha v
m2

6 813,00

5 798,00

65 12 03

užitná plocha v
m2

1 367,93

1 367,93

5,00

0,00

380,48

380,48

Plocha nově vybudovaných objektů pro
vzdělávání
Počet objektů s modernizovaným vybavením a
zařízením
Plocha nově vybudovaných objektů pro služby
OVS

počet
65 12 08

užitná plocha v
m2

Příloha č. 3

Aktualizovaný rozpočet IPRM dle opatření z 08.12.2014

Číslo a název opatření

Změna rozpočtu z
Požadovaná změna
15.08.2014 rozpočtu z 08.12.2014
schváleno Změnovým
- Změnový formulář č.
formulářem č. 12 (v
13 (v EUR)
EUR)

Rozdíl oproti
rozpočtu
schválenému
Změnovým
formulářem č. 12 (v
EUR)

1.2. Zázemí a infrastruktura pro sportovní a
zábavní aktivity

5 170 000,00

4 985 000,00

-185 000,00

1.4. Podnikatelská infrastruktura pro MSP a
začínající podnikatele

200 000,00

197 613,00

-2 387,00

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

1 812 000,00

1 812 000,00

0,00

2.5. Rozvoj knihovnických a informačních
služeb

2 234 000,00

2 234 000,00

0,00

596 000,00

894 000,00

298 000,00

3.2. Rekonstrukce zanedbaných anebo
nedostatečně využívaných veřejných
prostranství

1 867 000,00

1 965 000,00

98 000,00

3.3. Rekonstrukce objektů plnících
společenské a kulturní funkce.

1 968 115,00

1 968 115,00

0,00

1 440 613,00
15 287 728,00

1 232 000,00
15 287 728,00

-208 613,00
0,00

3.1. Rekonstrukce kulturních a historických
památek

4.1. Řešení parkování v exponovaných
lokalitách
Celkem

Příloha
Příloha č. 1 k důvodové zprávě

Usnesení č. 7/2014
z jednání Řídícího výboru dne 08.12.2014

1. Řídící výbor IPRM ROP Karviná doporučuje ke schválení v Radě a Zastupitelstvu
města Karviné změnový formulář č. 13, ve kterém jsou uvedeny náhradní projekty
k zařazení do IPRM ROP s cílem jejich realizace v rámci IPRM ROP včetně
související úpravy rozpočtu a indikátorů IPRM ROP Karviná.
2. Řídící výbor IPRM ROP Karviná rozhodl o přesunu projektu s názvem „Rekonstrukce
parku Boženy Němcové, 3. etapa – okolí kašny naproti sauny“, registrační číslo
CZ.1.10/3.1.00/05.01743, 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 08.12.2014

