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Důvodová zpráva
Integrovaný plán rozvoje města pro Regionální operační program – závěrečná zpráva o
realizaci
Statutární město Karviná a Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko uzavřely dne
09.02.2009 Smlouvu o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen IPRM ROP). O uzavření
smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné dne 09.12.2008 usnesením č. 589.
Řídící výbor IPRM ROP dne 29.06.2016 projednal a doporučil svým usnesením č. 1/2016 orgánům
města Karviné ke schválení znění Závěrečné zprávy o realizaci IPRM ROP, která tvoří přílohu č. 1
a přílohu č. 2 k usnesení.
Po projednání a schválení znění Závěrečné zprávy o realizaci IPRM ROP v orgánech města Karviné
bude tato předložena Úřadu Regionální rady k odsouhlasení.
Příloha č. 1 k důvodové zprávě:

Usnesení č. 1/2016 Řídícího výboru IPRM ROP

Příloha č. 1 k usnesení:

Závěrečná zpráva o realizaci IPRM ROP

Příloha č. 2 k usnesení:

Tabulková část k Závěrečné zprávě

Statutární město Karviná – Magistrát města Karviné
Důvodová zpráva ● Integrovaný plán rozvoje města pro Regionální operační program – závěrečná zpráva o realizaci
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Příloha č. 1 k usnesení

Závěrečná zpráva o realizaci IPRM
Tuto zprávu je třeba odevzdat v tištěné a elektronické podobě ŘO ROP MS.
1. ÚDAJE O IPRM
Údaje o IPRM
Název IPRM:

Integrovaný plán rozvoje města Karviná

Registrační číslo IPRM:

MS/004

Prioritní osa :

3 Rozvoj měst

Oblast podpory :

3.1. Rozvojové póly regionu

Celková výše alokace dle Smlouvy 15 287 728
/posledního dodatku v EUR:
Datum zahájení realizace IPRM:

9.2.2009

Datum ukončení realizace IPRM:

30.09.2016

Datum předložení zprávy:
2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A KONTAKTNÍ OSOBĚ
Nositel IPRM
IČ

00297534

Název:

Statutární město Karviná

Adresa:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát

Statutární zástupce:

Tomáš Hanzel, primátor

(jméno a příjmení, funkce)
Kontaktní osoba (manažer IPRM):
Jméno a příjmení, funkce:

Ing. Lenka Hanusková, manažer IPRM

Telefonní číslo/mobil/Fax:

596 387 435

E-mail:

Lenka.hanuskova@karvina.cz
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A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY
3. POPIS REALIZACE IPRM
Stručný popis podstatných kroků v průběhu realizace IPRM.
Celkový vývoj realizace IPRM :
- zhodnocení naplnění strategie IPRM
- shrnutí realizace finančního plánu – okomentovat odchylky od plánovaných hodnot
Tabulky 1, 2
- shrnutí věcného plnění, okomentovat odchylky od plánovaných hodnot - Tabulka 3
- vnější změny s dopadem na realizaci IPRM,
- změny IPRM včetně jejich důvodu,
1.
Integrovaný plán rozvoje města Karviná (dále IPRM) byl realizován v letech 2009 2016. Byl ustanoven řídící výbor IPRM, který zahrnoval 22 členů, zástupců veřejné,
soukromé i sociální sféry. Tito členové byli vybráni na základě jejich aktivní účasti při
zpracování Strategického plánu rozvoje města Karviné z roku 2007.
V rámci IPRM byla definována vize IPRM „Vybudovat postavení a prestiž města Karviné jako
univerzitního a lázeňského města s atraktivním prostředím pro návštěvníky, obyvatele a
rozvoj podnikání“. Taktéž byl definován globální cíl IPRM „Rozvíjet zónu širšího centra
města Karviné se zaměřením na její ekonomický potenciál a jako místo pro aktivní a
společenský život“.
Smlouva o realizaci IPRM byla podepsaná dne 09.02. 2009. Ve smlouvě se Regionální
rada (dále jen RR) zavázala alokovat ze svého rozpočtu ve prospěch města za účelem
realizace IPRM a jeho dílčích projektů finanční prostředky ve výši 16 636 645 EUR.
Dodatkem č. 1 uzavřeným dne 17.05.2011 došlo ke snížení alokované částky na realizaci
IPRM ROP na částku 15 287 728 EUR a to z důvodu zrušení příspěvku státního rozpočtu na
financování projektů z ROP Moravskoslezsko.
V návaznosti na tuto skutečnost došlo ke změně – snížení – všech hodnot monitorovacích
indikátorů, kdy toto bylo taktéž zahrnuto do Dodatku č. 1.
Přehled uzavřených Dodatků ke Smlouvě o realizaci IPRM:
Dodatek č. 1 ze dne 17.5.2011 – změna alokované částky z 16 636 645 EUR na 15 287 728
EUR, změna v monitorovacích indikátorech – snížení hodnot.
Dodatek č. 2 ze dne 23.02.2012 – změny v rozpočtu IPRM, časového a finančního
harmonogramu IPRM, zařazení nových projektů do IPRM, viz změnové formuláře.
Dodatek č. 3 ze dne 19.12.2013 - změna v monitorovacích indikátorech.
Dodatek č. 4 ze dne 24.09.2015 – změna v monitorovacích indikátorech a aktualizace
rozpočtu IPRM na jednotlivá opatření v návaznosti na zařazení nových „dočerpávajících“
projektů do IPRM, viz změnové formuláře.
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Za celé období realizace IPRM ROP bylo zrealizováno celkem 22 projektů v rámci
definovaných specifických cílů IPRM.
1. Rekonstrukce fotbalového areálu Kovona
2. Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě
3. Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné
4. Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné
5. Městský fotbalový stadion
6. Business gate
7. Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné
8. Rekonstrukce KD Družba
9. Modernizace chemicko-fyzikálních učeben na 4 ZŠ
10. Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná
11. Obnova kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné
12. Revitalizace kostela sv. Marka v Karviné
13. Revitalizace zámku Fryštát v Karviné
14. Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě (inline)
15. Obnova okolí kina Centrum Karviná
16. Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III. Etapa - okolí kašny naproti
sauny
17. Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné
18. Obnova objektu kina Centrum Karviná
19. Parkovací stání KD Družba
20. Parkovací stání - okolí Regionální knihovny Karviná
21. Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově
22. Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice

Realizací těchto jednotlivých projektů v rámci IPRM došlo k naplnění globálního cíle a vize
IPRM.
Díky realizaci projektů zaměřených na rekonstrukci kulturního domu Družba, kina Centrum a
Regionální knihovny Karviná byla rozšířena nabídka kulturního a celospolečenského vyžití
ve městě. Ve zrekonstruovaných prostorách jsou pravidelně pořádány kulturní a
společenské akce pro širokou veřejnost, které se těší hojné účasti.
V rámci sportovního a volnočasového vyžití byla rozšířena nabídka různých možností a to
díky projektům zaměřeným na sportoviště u základních škol, na fotbalové stadiony, tenisový
klub a vybudováním nové in-line stezky v parku. Prostory a sportoviště jsou využívány
obyvateli a návštěvníky města k profesionálním či amatérským sportovním akcím,
k aktivnímu trávení volného času a pobytu v přírodě při sportovních aktivitách.
Realizaci projektů zaměřených na revitalizaci parků ve městě došlo k rozšíření využití
venkovního prostoru pro mládež, dospělé či rodiče s dětmi, kteří je velmi intenzivně využívají
k aktivnímu trávení volného času či k odpočinku a relaxaci v městské zeleni.
Revitalizací objektů historických a církevních a revitalizací veřejného prostranství v centru
města došlo zatraktivnění města jak pro jeho obyvatele, tak pro návštěvníky.
Projekt Business gate přispěl k vybudování moderního a nadčasového zázemí pro studenty
či nově začínající podnikatele.
Realizací projektů zaměřených na vybudování nových parkovacích míst se přispělo k řešení
situace ohledně parkování v exponovaných lokalitách ve městě.
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Všechny zrealizované projekty pozitivně přispěly ke zvýšení kvality života a přitažlivosti nejen
pro obyvatele města, ale i pro jeho náštěvníky. Díky jejich realizaci došlo ke zvýšení
konkurenceschopnosti města jakožto místa pro bydlení a zajímavého turistického cíle.

Plnění finančního plánu
Shrnutí finančního plánu je vyjádřeno v tabulkách č. 1, 2 přílohy této Závěrečné zprávy o
realizaci IPRM.
Alokovaná částka v rámci IPRM byla 15 287 728 EUR, což je při kurzu 27,045 Kč/EUR
celkem 413 456 603,70 Kč, celková výše proplacených dotací je 400 530 220,- Kč.
V rámci finančního plnění se přes veškeré úsilí statutárního města Karviná nepovedlo
vyčerpat celou alokovanou částku pro IPRM. Odchylka v čerpání byla způsobena rozdílem
plánovaných výdajů a skutečně vysoutěžených cen a krácením výdajů z veřejných zakázek
v první fázi realizace IPRM, viz bod 7 této Zprávy.
U projektů Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná a
Rekonstrukce KD Družba byl podán podnět k přezkoumání veřejné zakázky na Úřadě pro
ochranu hospodářské soutěže v Brně. Přestože ÚOHS ani u jedné zakázky neshledal
pochybení, Úřad Regionální rady předložil zakázku k posouzení na MMR. Na základě
stanoviska MMR ČR byly způsobilé výdaje související s předmětnými zakázkami zkráceny o
25 %.
Ačkoliv byly ke konci programovacího období připraveny a do IPRM prostřednictvím
„Oznámení změny“ zařazeny nové projekty podané do 5. vyhlášené výzvy – jedná se o
projekty „Business gate“, „Revitalizace zámku Fryštát“, „Revitalizace veřejného prostranství
v centru města Karviné“, „Obnova okolí kina Centrum“ a projekt „Rekonstrukce parku Boženy
Němcové v Karviné, III. etapa – okolí kašny naproti sauny“, které byly tzv. „dočerpávajícími
projekty“ pro zbývající alokaci, ani toto opatření nebylo zcela naplněno a část alkokovaných
prostředků z IPRM ROP zůstala nedočerpána.
Oproti plánovanému časovému harmonogramu finančního čerpání IPRM byla většina
prostředků čerpána v letech 2013 – 2016 (poslední žádosti o platbu předloženy do
15.01.2016). Důvodem této skutečnosti je fakt, že příprava projektů před jejich vlastní
realizací byla časově administrativně náročnější než bylo předpokládáno. Z tohoto důvodu
vlastní realizace projektů probíhala právě v letech 2013 - 2015, potažmo 2016.
V tabulce č. 2 přílohy je u některé aktivity skutečnost čerpaných finančních prostředků vyšší
než plánovaná alokace. Důvodem je fakt, že při skutečné realizaci došlo k rozdílu oproti
plánovaným hodnotám, které byly zahrnuty do Dodatku č. 4 k IPRM. Jedná se však o
nepodstatné změny, které budou řešeny v rámci závěrečných monitorovacích zpráv
k jednotlivým projektům. V podrobných tabulkách v příloze je vidět srovnání a jednotlivá
čerpání v letech, dle opatření a dle jednotlivých projektů.

Plnění monitorovacích indikátorů projektu
Současné plnění indikátorů projektu je shrnuto v tabulce č. 3 přílohy této Závěrečné zprávy o
realizaci IPRM.
V rámci věcného plnění, tj. naplnění indikátorů, byly indikátory uvedené v Dodatku č. 4 ke
Smlouvě o realizaci IPRM splněny. Prostřednictvím zmiňovaného Dodatku došlo
k aktualizaci indikátorů na základě skutečnosti týkajících se skutečně realizovaných projektů,
které byly označeny jako „dočerpávající“, a rozsahu těchto projektů. U některých indikátorů
však po ukončení realizace projektu i přesto došlo k navýšení jejich hodnoty dle skutečnosti,
u jednoho indikátoru došlo k nenaplnění. Jedná se však o nepodstatné změny hodnot u níže
uvedených indikátorů.
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Indikátor reg. objektů OVS, 651102, cílová hodnota dle Dodatku č. 4 činí 3 243,79 m2,
skutečné naplnění 4 942,82 m2. Indikátor je naplněn o 53,3 % více. Změna nastala u
projektu Revitalizace zámku Fryštát, který nebyl do Dodatku č. 4 zahrnut (v době uzavírání
dodatku nebyl přesně vyčíslen indikátor).
Indikátor reg. objektů volnočas, 651104, cílová hodnota dle Dodatku č. 4 činí 6 320,64
m2, skutečné naplnění 6 284,64 m2. Indikátor je nenaplněn o cca 1 %. Změna nastala u
projektu Městský fotbalový stadion.
Indikátor počet projektů, 511531, cílová hodnota dle Dodatku č. 4 činí 17 projektů,
skutečné naplnění 22 projektů. Ke změně došlo v návaznosti na vyhlášenou 5. výzvou na
náhradní projekty, kdy tyto v dodatku č. 4 ještě nebyly zohledněné.

Změny v IPRM
V průběhu celého období realizace IPRM docházelo k průběžným změnám, které se týkaly
jednotlivých projektů. Některé projekty byly z IPRM vyřazeny z důvodu, že statutární město
Karviná od realizace projektu úplně odstoupilo, jelikož nebylo možné prokázat jejich
celospolečenský přínos nebo projekty byly zrealizovány výhradně z vlastních zdrojů SMK.
V jiné případě byla administrativní příprava projektu natolik časově náročná, že nebylo
možné projekt do termínu ukončení IPRM zrealizovat. Naopak byly do IPRM zařazeny nové
projekty, které se v průběhu času staly aktuálními a jejich zrealizování bylo pro město a jeho
obyvatele velice přínosné (např. projekty připravené do náhradní výzvy).
Jednotlivé výše uvedené změny byly řešeny prostřednictvím změnových formulářů, kde byly
řádně zdůvodněny a následně schváleny poskytovatelem, každoročně byly shrnuty v ročních
monitorovacích zprávách a promítnuty do jednotlivých Dodatků ke Smlouvě o realizaci IPRM
ROP.
Během realizace IPRM bylo podáno 14 Změnových formulářů - oznámení o změně
v IPRM, konkrétně:
Změnový formulář č. 1 – Změna týkající se cílů, rozpočtu a indikátorů IPRM. Na základě
skutečnosti byly aktualizovány indikátory, byl upřesněn rozsah některých projektů v rámci
opatření a došlo ke zrušení doplňkových indikátorů, které se netýkaly žádné aktivity. Změna
byla zpracována 12.8.2009, schválena Výborem RR č. 31/304 dne 21.10.2009. Jednalo se o
podstatnou změnu. Změny byly zapracovány do dodatku č. 1.
Stručný přehled změn:
- navýšení regenerované plochy u projektu Loděnice v parku Boženy Němcové
- Zrušení opatření 1.3. nové ubytovací kapacity z důvodu nízké rozpočtové ceny na
realizaci díla
- Úprava opatření 2.2. – sloučení plánovaných projektů
- U projektu Rekonstrukce a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná
navýšení rozpočtu a tudíž i alokované částky pro související opatření 2.5.
- Snížení počtu projektů v rámci opatření 3.3.
- Zrušení doplňkových indikátorů
Změnový formulář č. 2 - změny týkající se zrušení přípravy některých projektů, přesun
finančních prostředků mezi opatřeními, úprava indikátorů. Jednalo se o podstatné i
nepodstatné změny, které byly zpracovány 14.04.2010 a následně po projednání schváleny
Výborem RR. Změny byly zapracovány do dodatku č. 1.
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Stručný přehled změn:
- Zrušení všech aktivit v rámci opatření 1.1.
- Zrušení projektu Vybudování zastřešeného areálu pro Freestylové sporty (obdobný
projekt se připravoval i mimo IPRM)
- Zrušení aktivity 2.1.2 v opatření 2.1.
- Navýšení rozpočtu v opatření 2.5.1 – projekt Rekonstrukce a vybavení pracoviště
Regionální knihovny Karviná
- Zrušení aktivity 2.7.1
- Změna indikátorů u aktivity 3.1.1.
- Zrušení aktivity 3.1.2. – zrušení projektu Regenerace areálu bývalých zámeckých
koníren (nesouhlasné stanovisko národního památkového ústavu se zpracovanou
PD)
- Úprava opatření 3.3. – zrušení projektu Rekonstrukce a zastřešení amfiteátru letního
kina Karviná z důvodu několikanásobného navýšení rozpočtu oproti plánu
- Navýšení rozpočtu pro opatření 4.1.1
- Změna indikátoru u opatření 4.2.1.
Změnový formulář č. 3 - změny týkající se úpravy rozpočtu některých aktivit a úprava
indikátorů. Jednalo se o podstatné změny, které byly zpracovány 14.06.2010 a následně po
projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zapracovány do dodatku č. 1.
Stručný přehled změn:
- Navýšení rozpočtu u aktivity 2.5.1
- Snížení rozpočtu u opatření 3.2.
- Navýšení indikátoru u aktivity 1.2.2, projekt Městský fotbalový stadion
Změnový formulář č. 4 - změny týkající se úpravy rozpočtu a doplňkových indikátorů.
Jednalo se o podstatné změny, které byly předloženy 15.06.2011 a následně po projednání
schváleny Výborem RR. Změny byly zapracovány do dodatku č. 2.
Stručný přehled změn:
- Snížení rozpočtu u aktivity 3.2.2.
- Úprava rozpočtu pro aktivitu 1.2.3.
- Snížení rozpočtu u opatření 4.1
- Zrušení opatření 4.2. z důvodu složitých majetkoprávních záležitostí na pozemcích
potenciálně dotčených stavbou
- Snížení rozpočtu na opatření 6.1.
Změnový formulář č. 5 - změna se týká změny finančního harmonogramu v důsledku
nečerpání dotací dle časového plánu.
Změnový formulář č. 6 - změny týkající se úpravy rozpočtu některých aktivit a úprava
indikátorů. Jednalo se o podstatné změny, které byly zpracovány 19.02.2013 a následně po
projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zapracovány do dodatku č. 3.
Stručný přehled změn:
- Navýšení rozpočtu u aktivity 1.2.3.
- Snížení indikátoru u aktivity 1.2.1, indikátor 65 01 01
- Snížení rozpočtu u opatření 4.1.
- Změna finančního harmonogramu čerpání
- Aktualizace hodnot indikátorů v návaznosti na skutečnost
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Změnový formulář č. 7 - změny týkající se zařazení nových projektů do IPRM, úpravy
rozpočtu a úprava indikátorů. Jedná se o změny, kdy jsou nahrazovány projekty, které
nebylo možné dostatečně připravit k realizaci či u nich nebyl prokázán dostatečný
celospolečenský dopad. Jednalo se o podstatné změny, které byly zpracovány 28.8.2013 a
následně po projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zapracovány do dodatku č. 3.
Stručný přehled změn, který se týká doplnění nových projektů do IPRM:








Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné
Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné
Revitalizace kostela sv. Marka v Karviné
Rekonstrukce amfiteátru v parku B. Němcové
Obnova objektu kina Centrum Karviná
Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově
Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice

Změnový formulář č. 8 - Změna projektového manažera Integrovaného plánu rozvoje města
Karviná. Od 01.01.2014 vykonává funkci projektového manažera IPRM ing. Lenka
Hanusková (zaměstnanec Odboru rozvoje). Jednalo se o nepodstatnou změnu, tato byla
zpracována 25.02.2014 a následně po projednání schválena Výborem RR.
Změnový formulář č. 9 - změny týkající se zařazení nového projektu do IPRM, úpravy
rozpočtu a úprava indikátorů. Jednalo se o podstatné změny, které byly zpracovány
08.04.2014 a následně po projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zapracovány do
dodatku č. 4.
Stručný přehled změn:
- Doplnění nového projektu do IPRM – projekt Obnova okolí kina Centrum
- Změna aktivity 3.2.1.
Změnový formulář č. 10 - změna zařazení projektu Modernizace venkovních sportovišť
základních škol v Karviné z aktivity 2.2.1 do aktivity 1.2.2. Jednalo se o podstatnou změnu,
která byla zpracována 09.04.2014 a následně po projednání schválena Výborem RR a
zapracována do dodatku č. 4.
Změnový formulář č. 11 - změny týkající se zařazení nového projektu do IPRM, úpravy
rozpočtu a úprava indikátorů. Jednalo se o podstatné změny, které byly zpracovány
19.05.2014 a následně po projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zapracovány do
dodatku č. 4.
Stručný přehled změn:
- Doplnění nového projektu do IPRM – projekt Rekonstrukce parku Boženy Němcové v
Karviné - III. Etapa - okolí kašny naproti sauny
- Vyřazení projektu Rekonstrukce amfiteátru v parku B. Němcové

Změnový formulář č. 12 - změny týkající se zařazení nových projektů do IPRM, úpravy
rozpočtu a úprava indikátorů. Jednalo se o podstatné změny, které byly zpracovány
05.08.2014 a následně po projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zapracovány do
dodatku č. 4.
Stručný přehled změn:
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-

Doplnění nového projektu do IPRM – projekt Revitalizace veřejného prostranství
v centru města Karviné, Business gate, Výstavba parkoviště v Karviné

Změnový formulář č. 13 - změny týkající se zařazení nového projektu do IPRM, úpravy
rozpočtu a úprava indikátorů. Jednalo se o podstatné změny, které byly zpracovány
30.01.2015 a následně po projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zapracovány do
dodatku č. 4.
Stručný přehled změn:
- Doplnění nového projektu do IPRM – Revitalizace zámku Fryštát
- Vyřazení projektu z IPRM - Výstavba parkoviště v Karviné

Změnový formulář č. 14 - změny týkající se úpravy rozpočtu formou přesunů mezi
jednotlivými opatřeními. Jednalo se o podstatné změny, které byly zpracovány 16.02.2015 a
následně po projednání schváleny Výborem RR. Změny byly zapracovány do dodatku č. 4.
V průběhu realizace IPRM několikrát zasedal Řídící výbor IPRM, obvykle ke schvalování
změn týkajících se aktualizace rozpočtu dle skutečnosti, úprav indikátorů, k zařazování
nových projektů do IPRM s cílem maximálně využít alokované finanční prostředky, k
vyřazení projektů, u kterých nebylo po zahájení přípravy možno prokázat efektivnost a
celospolečenský přínos, ke schválení ročních monitorovacích zpráv, atd. Řídící výbor IPRM
byl ustanoven na začátku realizace IPRM a jeho organizační chod byl zajištěn projektovým
manažerem IPRM.
Poslední žádost o platbu v rámci realizace IPRM byla podána v 1/2016, proplacena byla
v květnu 2016. Prozatím nebyla realizace IPRM zcela ukončena, jelikož k projektu Městský
fotbalový stadion, který byl zařazen mezi nedokončené projekty, bude předložena Závěrečná
monitorovací zpráva s nulovou žádostí o platbu v termínu do 30.09.2016.
4. ZHODNOCENÍ REALIZACE IPRM
Realizace jednotlivých opatření - tabulka 4 - 6
- předložené projekty v členění podle aktivit (vzor tabulek viz příl. 1), včetně
nedokončených projektů (okomentovat důvody jejich nerealizace),
- projekty financované z jiných operačních programů v rámci IPRM,
- financování jednotlivých aktivit v členění město; ostatní příjemci; operační programy
- věcné plnění jednotlivých aktivit tabulka 7
- zhodnocení naplnění opatření IPRM
V rámci IPRM ROP bylo realizováno celkem 22 projektů. Jejich rozčlenění dle aktivit ROP je
uvedeno v tabulce č. 4 přílohy.
Projekt Městský fotbalový stadion, je evidován jako „nedokončený projekt“, což vyplývá
z Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace na tento projekt. Důvodem zařazení projektu
mezi nedokončené je skutečnost, že projekt je velice rozsáhlý, příprava před zahájením
výběrového řízení i vlastní výběrové řízení bylo časově a administrativně velice náročné.
Projekt je úzce spjat s částí stavebních objektů, která je financována prostřednictvím
Ministerstva financí České republiky.
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Během realizace IPRM byly realizovány následující projekty, které jsou níže uvedeny
v rozdělení dle opatření/aktivit ROP NUTS II Moravskoslezsko. Aktivity byly realizací
jednotlivých projektů naplněny v plné míře. Rozsah projektů byl oproti původně plánované
pozměněn formou změn a následně uzavřených dodatků ke smlouvě o IPRM. Při vyřazování
a doplňování projektů do IPRM však ke změně naplnění aktivit a opatření nedošlo.
Opatření 1.2. Infrastruktura pro sport a kulturu
Aktivita 1.2.1 Revitalizace území a zařízení navazující stávávající turistické cíle a
volnočasové aktivity
- Regenerace Univerzitního parku v Karviné-Fryštátě
Aktivita 1.2.2. Výstavba a rekonstrukce zařízení pro volnočasové aktivity
- Rekonstrukce fotbalového areálu Kovona
- Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné
- Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné
- Městský fotbalový stadion

Opatření 1.4. Podnikatelská infrastruktura pro MSP a začínající podnikatele
Aktivita 1.4.2 Business gate
- Business gate
Opatření 2.2. Infastruktura pro vzdělání
Aktivita 2.2.1 Rekonstrukce, modernizace a vybavení společných učeben a didaktických
místností na základních a středních školách
- Modernizace ZŠ Mendelova v Karviné
- Modernizace chemicko-fyzikálních učeben na 4 ZŠ
Aktivita 2.5.1 Rekonstrukce a vybavení pracoviště RKK
- Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná
Opatření 3.1. Kulturní památky
Aktivita 3.1.1. Rekonstrukce církevních a historických objektů
- Obnova kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné
- Revitalizace kostela sv. Marka v Karviné
- Revitalizace zámku Fryštát v Karviné
Aktivita 3.2.1 Obnova okolí kina Centrum Karviná
- Obnova okolí kina Centrum Karviná
Aktivita 3.2.2. Rekonstrukce parku B. Němcové
- Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě (inline)
- Rekonstrukce parku Boženy Němcové v Karviné - III. Etapa - okolí kašny naproti sauny
Aktivita 3.2.3. Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné
- Revitalizace veřejného prostranství v centru města Karviné
Aktivita 3.3.2 Rekonstrukce objektů společenského charakteru
- Rekonstrukce KD Družba
- Obnova objektu kina Centrum Karviná
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Opatření 4.1. Parkování
Aktivita 4.1.1 Budování pozemních parkovišť a jednotlivých stání
- Parkovací stání KD Družba
- Parkovací stání - okolí Regionální knihovny Karviná
- Výstavba parkovacích ploch na ul. Majakovského v Karviné-Mizerově
- Regenerace panelového sídliště Karviná-Hranice
2.
V rámci IPRM ROP byly realizovány projekty financované z jiných operačních programů a to
formou vydání souladu předmětného projektu s IPRM ROP. Jejich přehled rozčlenění dle
aktivit ROP je uveden v tabulce č. 5 přílohy.
3.
V tabulce č. 7 přílohy je uveden propočet indikátoru za všechny projekty k jednotlivým
aktivitám. Monitorovací indikátory byly v rámci jednotlivých projektů naplněny v plné výši
cílové hodnoty.
4.
Jednotlivá opatření IPRM byla naplněna v souladu s předpokládanými skutečnostmi a to
formou realizací jednotlivých projektů v rámci IPRM.

5. DALŠÍ INFORMACE O REALIZACI IPRM
(Informace o publicitě IPRM, řízení IPRM a další relevantní informace neuvedené
v kapitolách 3 a 4.)
Veškeré dokumenty, které byly zpracovány v rámci realizace IPRM, jsou označovány v
souladu s metodickou příručkou "Pravidla pro publicitu".
V průběhu realizace a po ukončení stavebních prací na projektech byly v místě realizace
projektů umístěny pamětní desky a informační štítky, během realizace projektů bylo místo
vlastní realizace stavby označeno velkoplošným bannerem v případě, že daný projekt
splňoval podmínky předmětné Metodiky.
O přípravě a realizaci IPRM průběžně informovalo statutární město Karviná na svých
webových stránkách www.karvina.cz.
Informace o projektech realizovaných v rámci IPRM ROP byly také uveřejněny v Karvinském
zpravodaji, případně i na internetovém regionálním vysílání televize Polar.
Spolupracují organizace v rámci IPRM jsou orgány státní správy, zástupci podnikatelských
subjektů, neziskové organizace, Slezská Univerzita a významné instituce působící ve městě
Karviná. Partneři se v případě potřeby setkávali v rámci jednání Řídícího výboru. Dokumenty
přijaté na schůzkách řídícího výboru byly následně schváleny v orgánech statutárního města
Karviné a předloženy Výboru Regionální rady.
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V termínu do 30.06.2016 byly na téměř všech projektech realizovaných v rámci IPRM
ukončeny veškeré stavební práce a proplaceny veškeré faktury ze strany statutárního města
Karviná, byly předloženy závěrečné monitorovací zprávy včetně nulových žádostí o platbu.
Výjimku představuje projekt Městský fotbalový stadion, který byl stavebně ukončen
v červenci 2016 a do 30.09.2016 bude předložena závěrečná monitorovací zpráva s nulovou
žádostí o platbu.
Celá realizace IPRM byla zajištěna projektovým manažerem IPRM, který spolupracoval se
všemi zapojenými subjekty, včetně nositelů dílčích projektů (příslušné odbory Magistrátu
města Karviné, partneři, členové řídícího výboru IPRM ROP, pracovníci Regionální rady a
další).

6. PŘEDPOKLADANÉ AKTIVITY NAVAZUJÍCÍCÍ NA IPRM
Po ukončení IPRM bude statutární město Karviná realizovat další projekty, které naváží na
vizi města být univerzitním a lázeňským městem s atraktivním prostředím pro návštěvníky,
obyvatele a rozvoj podnikání. Strategie rozvoje města bude nadále rozvíjena a bude
postupně naplňován Strategický plán rozvoje města 2016 – 2025. Cílem je zajištění
návaznosti dlouhodobé koncepce rozvoje města, pro které jsou navrženy strategické cíle a
opatření. Vytýčené cíle Strategického plánu navazují na opatření a aktivity IPRM. V rámci
Strategického plánu jsou navrženy tyto globální strategické cíle:
 Stabilizované prostředí pro život, práci a podnikání
 Vyšší zaměstnanost a zaměstnatelnost obyvatel
 Aktivní podnikání a růst podnikatelských investic
 Kvalitní prostředí pro život, práci a podnikání
 Vyšší bezpečnost a udržitelná sociální politika
 Nová image města
Připravované projekty v rámci Strategického plánu povedou k dalšímu zlepšení kvality života
obyvatel, vytvoří zajímavé místo pro podnikání, pro návštěvníky a dále budou mít pozitivní
vliv na životní prostředí. V následujícím období budou realizovány projekty především
z oblasti revitalizace veřejného prostranství, zklidnění dopravy ve městě a řešení parkování,
rozvíjení podnikavosti a rozvoji podnikání, rekonstrukce komunikací a chodníků, budování
zařízení sociálních služeb a řešení odpadového hospodářství.
Předmětný Strategický plán je v současné době aktualizován a předpokládá se jeho
schválení v orgánech města v průběhu října až listopadu 2016. Následně bude zveřejněn na
webové stránky statutárního města Karviná, www.karvina.cz.

7. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM
Vlivem složitostí při přípravě některých projektů došlo ke zpoždění podání žádostí o dotaci a
ke zpoždění zahájení realizace některých projektů, což mělo následně vliv na harmonogram
čerpání finančních prostředků z IPRM a na časový harmonogram ukončování projektů.
V počáteční fázi realizace IPRM, v období let 2010, 2011 řešilo statutární město Karviná
problémy týkající se veřejných zakázek realizovaných v rámci projektů a vznikly komplikace
při dokladování víceprací a méněprací.
U projektů Stavební úpravy a vybavení pracoviště Regionální knihovny Karviná,
Rekonstrukce kulturního domu Družba a Parkovací stání Družba nebyly vyčerpány
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alokované finanční prostředky v maximální míře. Důvodem byla skutečnost, že značná část
výdajů, které byly původně způsobilými výdaji projektu, byly následně na základě interim
kontrol u projektů zařazeny mezi nezpůsobilé výdaje. Jednalo se především o výdaje
související s vícepracemi a méněpracemi na stavbě. Taktéž se vyskytly nesrovnalosti u
veřejných zakázek souvisejícími s projekty, které vedly ke krácení dotace.
U obou zmíněných projektů byl ze strany Úřadu Regionální rady podán podnět
k přezkoumání veřejné zakázky na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže v Brně.
Přestože ÚOHS ani u jedné zakázky neshledal pochybení, URR předložil zakázku
k posouzení na MMR. Na základě stanoviska MMR ČR byly způsobilé výdaje související
s předmětnými zakázkami zkráceny o 25 %.
Vlivem nevyčerpání rozpočtovaných finančních prostředků na dané projekty začalo statutární
město Karviná připravovat „náhradní“ projekty, které byly zařazeny do IPRM a předloženy do
5. náhradní výzvy.

11. HORIZONTÁLNÍ TÉMATA
Rovné příležitosti:
Naplňování horizontálních témat IPRM je v souladu s dokumentem IPRM ROP Karviná a se
Smlouvou o realizaci integrovaného plánu rozvoje města. Realizace IPRM byla v souladu
s principem rovných příležitostí tj. potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického
původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace
znevýhodněných skupin. Projekty byly připravovány v souladu s principem rovných
příležitostí. V rámci realizace jednotlivých projektů nedocházelo k diskriminaci a porušování
rovných příležitostí. Naopak princip rovných příležitostí byl podporován širokým okruhem
aktivit, které se v rámci IPRM realizovaly a mají jednoznačný pozitivní vliv na zajištění a
zlepšení kvality života obyvatel města Karviná. U všech zrealizovaných projektů došlo
k naplnění horizontálního tématu – rovné příležitosti. Žádný z projektů nemá negativní
dopad na rovné příležitosti.
Udržitelný rozvoj:
Naplňování udržitelného rozvoje bylo dodržováno v průběhu realizace v souladu
s dokumentem IPRM ROP a se Smlouvou o realizaci IPRM. Udržitelný rozvoj má převážně
pozitivní vliv na životní prostředí. Realizací jednotlivých projektů v rámci IPRM ROP bylo
maximálně respektováno životní prostředí, nedošlo k jeho poškození či narušení. S odpady
bylo při realizací projektů nakládáno v souladu s obecně platnými právními předpisy a
normami. Využívání výstupů realizovaných projektů nemá negativní vliv na životní prostředí.
Realizace IPRM byla v souladu s udržitelným rozvojem, realizace projektů neměla negativní
vliv na životní prostředí.
12. POPIS ZAPOJENÍ PARTNERŮ DO IPRM
Při realizaci projektů byla vytvářena tzv. partnerství, tj. spolupráce mezi subjekty, které se na
základě smluv podílejí na provozu či údržbě.
V rámci realizace projektů zaměřených na rekonstrukci kulturního domu Družba a kina
Centrum je provoz těchto projektů zajištěn příspěvkovou organizací statutárního města
Karviná, tj. Městským domem kultury Karviná. Městský dům kultury zajišťuje celkový
technický provoz objektu, komplexní náplň kulturně-výchovné činnosti, programovou náplň,
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přednáškovou a prezentační činnost. Majetek pořízený v rámci dotace byl na základě
smlouvy o výpůjčce předán do správy této příspěvkové organizace.
U projektu Regionální knihovny Karviná je provoz a správa zajištěn příspěvkovou organizací
statutárního města Karviná, a to Regionální knihovnou Karviná, příspěvková organizace,
která zajišťuje celkový technický provoz objektu, provoz a správu knihovny, přednáškovou a
prezentační činnost. Majetek pořízený v rámci dotace byl na základě smlouvy o výpůjčce
předán do správy této příspěvkové organizace.
V souvislosti se zrekonstruováním Městského fotbalového stadionu je uzavřena smlouva o
správě tohoto objektu mezi SMK a Městským fotbalovým klubem Karviná o. p. s. MFK
zajišťuje veškerou údržbu stadionu, jeho provoz a využití.
U projektu zrekonstruovaného fotbalového areálu Kovony zajišťuje provoz a údržbu přímo
žadatel, kterým byl v tomto případě Městský fotbalový klub.
V souvislosti s projektem Rekonstrukce Městského tenisového klubu v Karviné byla
uzavřena Smlouva o nájmu mezi statutárním městem Karviná a Městským tenisovým klubem
Karviná, který zajišťuje provoz a údržbu tohoto objektu a kurtů.
U projektů zaměřených na modernizaci a vybavení učeben ZŠ, tj. Modernizace ZŠ
Mendelova v Karviné, Modernizace chemicko-fyzikálních učeben na 4 ZŠ a u projektu
Modernizace venkovních sportovišť základních škol v Karviné byly uzavřeny s jednotlivými
školami smlouvy o výpůjčkách. Na základě těchto smluv školy užívají předaný majetek a
spravují ho.
Na základě realizace projektů zaměřených na revitalizaci parků ve městě, zámku, revitalizaci
veřejných prostranství, vybudování nových parkovacích míst či in-line stezky byly uzavřeny
smluvní vztahy týkající se pravidelné zimní a letní údržby těchto ploch, údržby laviček,
odpadkových košů, parkoviště, dopravního značení a ostatní. Smluvním partnerem jsou
Technické služby Karviná, a. s.
Provoz Business gatu zajišťuje příjemce dotace statutární město Karviná, jsou vytvářena
partnerství v souvislosti s navazujícími „měkkými“ projekty.
U projektů Obnova kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné a Revitalizace kostela sv. Marka
v Karviné si správu a údržbu zajišťuje příjemce dotace, kterým byla v tomto případě
Římskokatolická farnost Karviná.

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM
Jako nositel IPRM v rámci ROP NUTS 2 Moravskoslezsko prohlašuji, že:
všechny informace v předložené Závěrečná zprávě o realizaci IPRM a přílohách
jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které
vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;
IPRM byl realizován v souladu se Smlouvou, pravidly ROP a souvisejícími právními
předpisy ČR a EU;
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při realizaci IPRM byla dodržena pravidla veřejné podpory a pravidla pro zadávání
veřejných zakázek ROP, včetně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů;
IPRM byl realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje,
ochrany životního prostředí a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti
a podporování rovnosti mezi ženami a muži;

Jméno
a
příjmení
statutárního
Tomáš Hanzel
zástupce/oprávněné osoby:*
Funkce v organizaci:

Tomáš Hanzel, primátor

Místo a datum:

Karviná, dne

Podpis a razítko
……………………………….
Poznámky

*) Pokud Závěrečná zprávu o realizaci IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být
jako příloha Závěrečné zprávy o realizaci IPRM přiloženo pověření od statutárního
zástupce nositele IPRM.

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.

Název přílohy:

Přiloženo:
(Ano/Ne)

1

Finanční podklady poskytnuté Řídícím orgánem ROP MS tabulky

Ano

2

Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce
k podpisu Závěrečné zprávy o realizaci IPRM* (viz poznámka
výše)

Ne
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Příloha č. 2 k usnesení
1. Integrovaný plán – Zdroje ROP MS1

ROP MS

CELKEM

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 599 349

4 894 510

0

0

ERDF EUR

Harmonogram dle smlouvy

15 287 728

Skutečnost

14 862 937

Vratky

2009

0

782 223

1 030 522

11 160 000

2 314 983

782 223

197 597

2 655 016

4 122 302

-21 225

Plnění Smlouvy

-17 882
782 223

179 715

-6

-3 337

1 804 203

-5 236 832

611 940
0

-6 939 875 -5 340 526

-443 882

2. Integrovaný plán –alokace na aktivity/opatření – všechny OP (plán – podíl dotace dle smlouvy o IPRM, skutečnost – způsobilé výdaje
z MSC 224), v EUR
ROP MS, v EUR
AKTIVITA / OPATŘENÍ

1.1.Propagace turistického potenciálu

1
2

PLÁN2

0

Podklad dodá ÚRR po proplacení poslední ZOP
U ROP MS poslední verze smlouvy, u ostatních OP poslední verze IPRM – položka dotace

1
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1.2. Zázemí a infrastruktura pro
sportovní a zábavní aktivity
1.3. Nové ubytovací kapacity pro
návštěvníky a lázeňské hosty
1.4. Podnikatelská infrastruktura pro
MSP a začínající podnikatele
1.5. Další vzdělávání dospělých se
zaměřením na potřeby trhu práce

2.1.Budování bezbariérových přístupů
2.2 Zvýšení kvality infrastruktury pro
vzdělávání na základních a středních
školách
2.3. Zvýšení dovednosti žáků
základních a středních škol
2.4. Budování kapacit pro další rozvoj
vysokého školství ve městě
2.5. Rozvoj knihovnických a

SKUTEČNOST

0

PLÁN

5 225 000

SKUTEČNOST

4 830 428

PLÁN

0

SKUTEČNOST

0

PLÁN

146 000

SKUTEČNOST

140 318

PLÁN

0

SKUTEČNOST

0

PLÁN

0

SKUTEČNOST

0

PLÁN

1 865 000

SKUTEČNOST

1 860 717

PLÁN

0

SKUTEČNOST

0

PLÁN

0

SKUTEČNOST

0

PLÁN

2 250 000

2
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informačních služeb
2.6. Budování zařízení a služeb pro
prevenci sociálně-patologických jevů

2.7. Systémy sociálních služeb

3.1. Rekonstrukce kulturních a
historických památek
3.2. Rekonstrukce zanedbaných
anebo nedostatečně využívaných
veřejných prostranství
3.3. Rekonstrukce objektů plnící
společenské a kulturní funkce

3.4. Regenerace brownfields
3.5 Zvýšení kvality zón bydlení a
příprava nových obytných zón

4.1. Řešení parkování
v exponovaných lokalitách
4.2. Budování a rozšiřování sítě

SKUTEČNOST

2 243 209

PLÁN

0

SKUTEČNOST

0

PLÁN

0

SKUTEČNOST

0

PLÁN

885 000

SKUTEČNOST

754 291

PLÁN

1 711 728

SKUTEČNOST

1 841 364

PLÁN

1 975 000

SKUTEČNOST

1 967 079

PLÁN

0

SKUTEČNOST

0

PLÁN

0

SKUTEČNOST

0

PLÁN

1 230 000

SKUTEČNOST

1 225 531

PLÁN

0
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pěších stezek, in-line tras a
cyklostezek
4.3. Rekonstrukce komunikací na
území města Karviné

5.1. Ochrana vod
5.2.Snižování energetických
náročností budov

5.3. Ekologické vzdělávání obyvatel

6.1. Příprava řízení a implementace
IPRM

IPRM CELKEM

SKUTEČNOST

0

PLÁN

0

SKUTEČNOST

0

PLÁN

0

SKUTEČNOST

0

PLÁN

0

SKUTEČNOST

0

PLÁN

0

SKUTEČNOST

0

PLÁN

0

SKUTEČNOST

0

PLÁN

15 287 728

SKUTEČNOST

14 862 937

3. Věcné plnění IPRM - Indikátory ROP MS
Kód
indikátoru/operační
Název monitorovacího indikátoru
program
3

Měrná
jednotka

Cílová hodnota3

Kvantifikace
Skutečnost

Předpoklad
dalšího plnění4

Cílová hodnota za aktivitu/opatření, pokud byla stanovena

4
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51 15 31
65 11 01

Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující
atraktivitu) – vybraná města
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů
určených pro rozvoj vzdělávání

Počet

17

22

M2

2 697,82

2 697,82

65 11 02

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů
pro služby OVS

M2

3 243,79

4 942,82

65 11 04

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů
zájmové a volnočasové povahy

M2

6 320,64

3 722,21

65 01 01

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území –
ve městech

ha

6,48

5,56

65 12 01

Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a
volnočasové aktivity

M2

5 798

0

65 12 03
65 12 08

Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání
Plocha nově vybudovaných objektů pro služby OVS

M2
M2

1 367,93
380,48

1 367,93
380,48

4

Navýšení
indikátoru – viz
textová část ZMZ
2 555 m2
(reg. č. 01705 projekt MFS),
Nenaplnění
indikátoru – viz
textová část ZMZ
Celkem 0,92 ha
(reg. č. 01715 –
okolí kina
Centrum – 0,64
ha, reg. č. 01782
– Revitalizace
veřejného
prostranství –
0,28 ha
U projektů nebyla
prozatím
ukončena
kontrola ZMZ
5 798 m2
(reg. č. 01705 projekt MFS))

Plánovaná hodnota u nedokončených projektů, u pracovních míst plánovaná hodnota v udržitelnosti
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Zdroj : Sestava MSC225

4. Seznam projektů ROP v rámci aktivity/opatření
Časový harmonogram
Číslo
projektu

Aktivita
1.2.1
Revitalizace
území a
zařízení
navazující na
stávávající
turistické cíle a
volnočasové
aktivity
1.2.2. Výstavba
a rekonstrukce
zařízení pro
volnočasové
aktivity
1.2.2
1.2.2

1.2.2
5

Název projektu

Příjemce

Název

Schválení
projektu
ŘV

Ukončení
realizace
Předložení
ZOP
Měsíc / rok
Zahájení
Ukončení

Výdaje projektu
Způsobilé výdaje
Schválené
ŘV

Skutečné5
V Kč

Smlouva

Regenerace Univerzitního
parku v Karviné-Fryštátě

Statutární město
Karviná

2011

1/2013

7 224 287,83

Rekonstrukce fotbalového
areálu Kovona

Městský fotbalový
klub, o.s.

5/2011

7/2012

28 702 635,26

Rekonstrukce Městského
tenisového klubu v Karviné
Modernizace venkovních
sportovišť základních škol v
Karviné
Městský fotbalový stadion

Statutární město
Karviná

2/2014

6/2015

4 110 543,14

Statutární město
Karviná

4/2014

6/2015

28 193 044,67

Statutární město

Poznámka

Způsobilé výdaje

93 771 131,11

Bude ukončeno

MSC 230, řádek Zaúčtováno
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1.4.2 Business
gate
2.2.1
Rekonstrukce,
modernizace a
vybavení
společných
učeben a
didaktických
místností na
základních a
středních
školách
2.2.1
2.5.1
Rekonstrukce a
vybavení
pracoviště RKK
3.1.1.
Rekonstrukce
církevních a
historických
objektů
3.1.1.
3.1.1.
3.2.1 Obnova
okolí kina
Centrum
Karviná
3.2.2.
Rekonstrukce
parku B.
Němcové
3.2.2.

Business gate

Karviná
Statutární město
Karviná

v 9/2016
6/2015

1/2016

4 718 116,00

Modernizace ZŠ Mendelova
v Karviné

Statutární město
Karviná

5/2009

12/2010

50 055 096,78

Modernizace chemickofyzikálních učeben na 4 ZŠ
Stavební úpravy a vybavení
pracoviště Regionální
knihovny Karviná

Statutární město
Karviná

12/2010

12/2011

3 992 405,26

Statutární město
Karviná

12/2010

2/2012

66 641 485,80

Obnova kostela Povýšení sv.
Kříže v Karviné

Římskokatolická
farnost Karviná

3/2012

3/2013

12 335 145,24

Revitalizace kostela sv.
Marka v Karviné
Revitalizace zámku Fryštát v
Karviné

Římskokatolická
farnost Karviná
Statutární město
Karviná

12/2013

1/2015

5 573 808,24

4/2015

11/2015

9 647 906,07

Obnova okolí kina Centrum
Karviná

Statutární město
Karviná

8/2014

1/2016

27 806 309,82

Statutární město
Karviná

1/2014

7/2014

4 002 942,00

Statutární město

11/2015

5/2016

3 148 097,41

Rekonstrukce parku Boženy
Němcové v Karviné-Fryštátě
(inline)
Rekonstrukce parku Boženy
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Němcové v Karviné - III.
Etapa - okolí kašny naproti
sauny
3.2.3.
Revitalizace
veřejného
prostranství v
centru města
Karviné
3.3.2
Rekonstrukce
objektů
společenského
charakteru
3.3.2
4.1.1
Budování
pozemních
parkovišť a
jednotlivých
stání
4.1.1.
4.1.1
4.1.1

Karviná

Revitalizace veřejného
prostranství v centru města
Karviné

Statutární město
Karviná

10/2015

5/2016

20 151 080,80

Rekonstrukce KD Družba

Statutární město
Karviná

12/2010

12/2013

84 283 557,84

Obnova objektu kina
Centrum Karviná

Statutární město
Karviná

5/2014

5/2016

27 807 946,26

Regenerace panelového
sídliště Karviná-Hranice

Statutární město
Karviná

12/2013

6/2015

14 411 347,54

12/2010

12/2013

7 183 453,42

12/2010

10/2012

13 297 821,28

3/2013

12/2014

2 851 772,06

Parkovací stání KD Družba
Parkovací stání - okolí
Regionální knihovny Karviná
Výstavba parkovacích ploch
na ul. Majakovského v
Karviné-Mizerově

Statutární město
Karviná
Statutární město
Karviná
Statutární město
Karviná

Zdroj : sestava MSC 231
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5. Seznam projektů TOP v rámci aktivity/opatření
Číslo
projektu
Aktivita
3.3.1
Rekonstrukce
objektů a
území pro
aktivní trávení
volného času

3.5.1 Zlepšení
kvality bydlení

1.5.1
Vzdělávací a
tréninkové
programy pro
zaměstnance

6

Název projektu
Název
Zahrada MŠ Olbrachtova
v přírodním stylu – Karviná-Ráj

Zahrada v přírodním stylu u ZŠ
a MŠ Dělnická v Karviné
Vybavení systémů pro
separaci a svoz kovů a
bioodpadu
Regenerace sídliště KarvináRáj, 13. etapa
Regenerace sídliště KarvináRáj, 8. etapa
Regenerace zeleně na
hřbitově v Karviné-Mizerově
Regenerace sídliště KarvináHranice, lokalita ZŠ
Mendelova
Regenerace Univerzitního
parku v Karviné-Fryštátě
Rozvoj komplexního
vzdělávacího systému
ve společnosti Kovona Systém
a. s.
Komplexní vzdělávací program

Příjemce

Statutární město
Karviná

ZŠ a MŠ Dělnická

Časový harmonogram1
Schválení
Ukončení
projektu
projektu
ŘV
Měsíc / rok
Zahájení
Ukončení
2014

2015

Technické služby
Karviná, a. s.

Výdaje projektu6
Skutečné
Schválené
způsobilé
ŘV
výdaje
V Kč
Smlouva
1 723 289,49

Poznámka

OPZP

2 017 540

OPZP

2 226 000

OPZP

Statutární město
Karviná
Statutární město
Karviná
Statutární město
Karviná
Statutární město
Karviná

2013

2 743 368,68

OPZP

2013

1 841 673,00

OPZP

2013

3 003 826,58

OPZP

2013

756 789,21

OPZP

Statutární město
Karviná
Kovona Systém
a. s.

2013

1 196 534,65

OPZP

5 100 309,23

OPPI

2 302 744,01

OPPI

POLYTEX

NEPOVINNÉ. Vyplňuje se pouze v případě, že je známo
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2.1.2
Odstranění
překážek
pohybu osob s
omezenou
schopností
pohybu a
orientace
2.3.1
Zvyšování
dovedností
žáků středních
a základních
škol vedoucí
ke zvýšení
jejich
budoucího
uplatnění na
trhu práce

pro klíčové
zaměstnance společnosti
POLYTEX
COMPOSITE, s.r.o.
Regionální podpora
konkurenceschopnosti
členských firem OHK Karviná
zvýšením
adaptability jejich
zaměstnanců
Posílení
konkurenceschopnosti
zaměstnanců
malých a středních firem v
Moravskoslezském
kraji prostřednictvím
vzdělávání v oblasti
mezinárodního obchodu a
exportu
Pořízení CNG autobusů ČSAD Karviná a.s.

COMPOSITE, s.r.o.

Okresní
hospodářská
komora Karviná

9 707 137,41

OPLZZ

Slezská univerzita
Opava

6 749 593,1

OPVK

ČSAD Karviná,
a. s.

74 179 837,46

OPZP

Společná řešení pro lepší
učení

Statutární město
Karviná

15 670 404,97

OPVK

Innovation Start - Up

ZŠ a MŠ Dělnická

3 952 983,03

OPVK
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Přírodní vědy pro každého a
bez překážek

Statutární město
Karviná

14 065 929,14

OPVK

6. Zdroje financování aktivity/opatření - nepovinné
Zdroje financování
Rozpočet města
Rozpočet hrazený partnery v IPRM
Dotace z rozpočtu Regionální rady
Dotace z rozpočtu TOP X1
Dotace z rozpočtu TOP X2
Celkové výdaje

v%

v tis.Kč

7. Výstupy aktivity/opatření – výčet monitorovacích indikátorů včetně kvantifikace
7.1. Indikátory ROP
Kód indikátoru
1.2.
65 11 04
650101
651201
1.4.
7
8

Název monitorovacího indikátoru
Zázemí a infrastruktura pro sportovní a zábavní
aktivity
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů
zájmové a volnočasové povahy
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území –
ve městech
Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a
volnočasové aktivity
Business gate

Měrná
jednotka

Cílová hodnota7

Kvantifikace
Skutečnost

M2

3 438,69

ha

3,21

M2

5 798,00

Předpoklad
dalšího plnění8

Cílová hodnota za aktivitu/opatření, pokud byla stanovena
Plánovaná hodnota u nedokončených projektů, u pracovních míst plánovaná hodnota v udržitelnosti
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651102
2.2.

651203
651101
2.5.
651101
651203
3.1.
651102
650101
3.2.
650101
3.3.
651102
651208
65 11 04
4.1.
650101

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů
pro služby OVS
Zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání na
základních a středních školách
Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů
určených pro rozvoj vzdělávání
Rozvoj knihovnických a informačních služeb
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů
určených pro rozvoj vzdělávání
Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání
Rekonstrukce kulturních a historických
památek
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů
pro služby OVS
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území –
ve městech
Rekonstrukce zanedbaných anebo
nedostatečně využívaných veřejných
prostranství
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území –
ve městech
Rekonstrukce objektů plnící společenské a
kulturní funkce
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů
pro služby OVS
Plocha nově vybudovaných objektů pro služby
OVS
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů
zájmové a volnočasové povahy
Řešení parkování v exponovaných lokalitách
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území –

M2

323,00

M2
M2

1 181,62
706,00

M2

1 991,82

M2

186,31

M2

2 515,95

ha

0,07

ha

1,56

M2

2 103,87

M2

380,48

M2

2 838,52

ha

1,64
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ve městech

7.2. Indikátory OP X - nepovinné
Kód indikátoru

9

Název monitorovacího indikátoru

Měrná
jednotka

Cílová hodnota9

Kvantifikace
Skutečnost

Předpoklad
dalšího plnění10

Cílová hodnota za aktivitu/opatření, pokud byla stanovena
Plánovaná hodnota u nedokončených projektů, u pracovních míst plánovaná hodnota v udržitelnosti
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Příloha č. 1 k důvodové zprávě

