
Zápis 2/2009  
 
Zápis z 2. jednání Pracovní skupiny konaného dne 4.5.2009 v Náchodě 
 
Tohoto jednání se zúčastnili: 
1. Oldřich Čtvrtečka, starosta města Náchoda 
2. Pavla Maršíková, místostarostka města Náchoda 
3. Jaroslav Rohulán, místostarosta města Náchoda 
4. Ladislav Šimek, vedoucí odboru správy majetku a financování 
5. Libor Hejduk, vedoucí odboru životního prostředí 
6. Václav Rohlíček, vedoucí investičního oddělení 
7. Romana Pichová, euromanažerka 
8. Petra Čimerová, euromanažerka 
9. Pavel Novák, Stavební bytové družstvo Náchod 
10. Jitka Štimová, SVJ Bílá 1973 – 1975 
11. Boris Oláh, SVJ Zelená 1953 - 1955 
12. Vladimír Přibyl, Správa budov Náchod 
13. Martin Matoulek, SVJ Bílá 1971 – 1972 
14. Jiří Meisner, SVJ Bílá 1958 - 1960 
 
Předmětem jednání Pracovní skupiny bylo: 
 

- seznámení s předpokládaným harmonogramem prací k realizaci IPRM zóny 
- uvedení aktuální výše dotace a jejího rozdělení na příslušné aktivity 
- informace k aktualizaci finančního a časového plánu IPRM zóny 
- informace k výzvě města k předkládání projektových žádostí a k výběru projektů 

městem 
- základní informace k zadávání zakázek a k publicitě  

 
Jednání Pracovní skupiny se kromě jejích členů zúčastnili také zástupci vlastníků bytových 
domů, kteří projevili zájem o čerpání dotace v rámci IPRM v IOP. 
 
Účastníci jednání byli nejprve seznámeni s předpokládaným harmonogramem prací při 
realizaci IPRM zóny. Během měsíce května dojde k aktualizaci dokumenu IPRM zóny, 
v červnu se bude konat veřejné projednání k návrhu koncepce včetně posouzení vlivů 
koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví, dokument IPRM zóny bude opětovně 
schvalován zastupitelstvem města a do 30.6.2009 bude podepsána mezi Městem Náchod a 
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR) Dohoda o zabezpečení realizace Integrovaného 
plánu rozvoje města. V červenci Město Náchod vyhlásí 1. výzvu pro předkládání 
projektových žádostí. Hodnocení předložených žádostí bude probíhat v srpnu, na Centrum pro 
regionální rozvoj se žádosti budou dle dostupných informací moci předkládat od září 2009.  
 
Přítomní byli informováni o schválené výši dotace 4 233 175 EUR a byli seznámeni 
s problémem kurzového rizika. Přepočet výdajů projektů bude z CZK na EUR dle aktuálního 
kurzu platného při předložení žádosti o platbu. Proto byla zmíněna možnost eliminace 
kurzového rizika prostřednictvím fixace měnového kurzu.  
 
Dále bylo na jednání řečeno, že z důvodu snížení finančních prostředků dotace je nutné 
změnit a aktualizovat některé kapitoly v Dokumentu IPRM zóny a v Žádosti IPRM zóny 
(indikátory, harmonogram realizace IPRM zóny, finanční plán IPRM zóny). Na základě 



dohody bylo stanoveno, že dojde k ponížení dvou indikátorů – Počet regenerovaných bytů a 
Plocha revitalizovaného území cca o 15 %. 
 
Projednána byla otázka výzvy města a výběru projektů městem. Byl odsouhlasen návrh, že 
pro aktivitu 5.2 a Revitalizace veřejných prostranství bude vyhlášena výzva kontinuální a pro 
aktiviu 5.2 b Regenerace bytových domů bude vyhlášeno několik časově omezených výzev. 
Na základě doporučení MMR dojde k aktualizaci způsobu výběru projektů, město nebude 
provádět kontrolu formálních náležitostí a kontrolu přijatelnosti, bude hodnotit pouze kvalitu 
projektů.  
Město bude k žádosti vyžadovat povinné přílohy: 
Čestné prohlášení vygenerované ze žádosti v aplikaci Benefit 7 
Písemné potvrzení obsahující jednoznačný souhlas majitelů objektů s realizací projektu 
Položkový rozpočet projektu 
Harmonogram prací projektu 
Projektová dokumentace (dle typu územního nebo stavebního řízení) 
 
Město bude při hodnocení projektů přihlížet k nepovinným přílohám: 
Výpis z bankovního účtu nebo úvěrový příslib banky, kterým žadatel prokazuje finanční 
připravenost k realizaci projektu (součet všech prostředků ve výši přesahující všechny 
způsobilé i nezpůsobilé výdaje projektu) NEBO  
Výpis z bankovního účtu nebo úvěrový příslib banky, kterým žadatel prokazuje finanční 
připravenost k realizaci příslušné etapy projektu (součet všech prostředků ve výši přesahující 
všechny způsobilé i nezpůsobilé výdaje příslušné etapy projektu) 
 
Přítomní se shodli na uplatnění bonifikace pro malé a střední podniky ve výši 60 %,  
resp. 50 %. 
 
Účastníci jednání byli upozorněni na zákaz souběhu dotací, je však možné realizovat různé 
stavební práce z rozdílných dotačních titulů, např. úvěr na zateplení financovaný z programu 
PANEL, výměna výtahů z IOP v rámci realizace IPRM. 
 
Přítomní byli dále seznámeni se základními informacemi týkajícími se realizace IPRM zóny 
(nutnost dodržet alokaci finančních prostředků na jednotlivé roky, elektronická verze žádosti, 
nutnost nahlašovat změny v projektu předem, zpětné proplácení finančních prostředků, doba 
udržitelnosti projektů, každoroční celková zpráva o realizaci projektů – nutná součinnost 
všech žadatelů, archivace dokumentace, povinnost dodržování pravidel publicity a podmínek 
IOP pro zadávání zakázek, nutnost konzultace výběrových řízení s CRR ČR, časová 
uznatelnost výdajů). 
 
V rámci jednání Pracovní skupiny byl odsouhlasen a bude Řídícímu výboru postoupen ke 
schválení projekt na rekonstrukci mostu Na Skalce (dříve Myslbekův most). Rekonstrukce 
tohoto mostu napomůže k řešení dopravního napojení zóny na ostatní části města.  
 
 
 
 
Vypracovala:  Romana Pichová 
 
V Náchodě dne 6.5.2009 


