
Zápis z 6. jednání Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – 
problémová zóna u nemocnice konaného dne 26.1.2010 
 
Jednání Řídícího výboru se zúčastnili: 
 

1. Ing. Pavla Maršíková – místostarostka města Náchoda 
2. Ing. Jaroslav Rohulán – místostarosta města Náchoda 
3. Ing. Boris Oláh – předseda Osadního výboru SUN 
4. Mgr. Jaromír Vejrych -  Městské středisko sociálních služeb Marie 
5. p. František Molík – Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, 

Jednatelství Náchod 
6. p. Pavel Novák – Stavební bytové družstvo Náchod 
7. Mgr. Roman Odvářka – ZŠ T.G.Masaryka v Náchodě  
8. Ing. Romana Pichová – euromanažerka Města Náchoda 
9. Ing. Petra Čimerová – euromanažerka Města Náchoda 

 
Program jednání Řídícího výboru: 
 
- projednání textu 2. výzvy vyhlášené Městem Náchodem pro oblast 5.2b Regenerace 

bytových domů (v rámci realizace IPRM zóny se celkově jedná o 3. výzvu) 
 
- aktualizace kapitol dokumentu IPRM zóny 
 
 
Dne 20.1.2010 rozeslala manažerka IPRM členům Řídícího výboru podklady pro jednání. 
Členové ŘV prošli předložený text výzvy, který postupně doplnili a připravili jej do podoby, 
která bude přeložena jednání Radě města.s případnými připomínkami ze strany MMR ČR 

 
Projednávané body: 
 
1) celkový finanční objem pro připravovanou výzvu:  

V první výzvě pro oblast 5.2b schválena dotace ve výši cca 12 mil. Kč, zbývá 
cca 48 mil. Kč, předpoklad – velké množství žadatelů, ale současně nutno uchovat část 
finančních prostředků i pro příští výzvu/výzvy. 
ŘV doporučil alokovat pro tuto výzvu finanční prostředky ve výši 40 mil. Kč. 
 

2) vyhlášení výzvy 
Plánováno na 27.1.2010, z důvodu pozdržení přípravy návrhu textu výzvy a dále 
z nutnosti schválení textu výzvy ŘV, Radou města Náchoda a Ministerstvem pro místní 
rozvoj ČR posunut termín vyhlášení výzvy po nejbližším jednání Rady města, tedy na 
10.2.2010. 
 

3) povinné přílohy 
příloha č. 15 Doložení aktuální částky na účtu fondu oprav v Kč a aktuální výše 
příspěvků do fondu oprav 
V případě žadatele obce – bylo ŘV schváleno, že tento dokument bude nahrazen 
rozpočtem Města 
 
Přílohy vyžadované navíc oproti první výzvě byly odsouhlaseny, jsou podkladem pro 
bodové hodnocení žádosti (pro kontrolu kvality). 
Oproti první výzvě byla doplněna možnost provést kontrolu přijatelnosti a kontrolu příloh 
před ukončením výzvy, z důvodu urychlení administrace vyhodnocení žádosti. 
 
     
  



Kontrola hodnocení proběhne dle stanovených kritérií – kritéria byla oproti první výzvě 
upravena s důrazem na objektivnost posuzování předložených žádostí. Ke kritériu „Naplnění 
indikátoru Úspora spotřeby energie bytových domů“ bylo pro v rámci zpřesnění doplněno, že 
se jedná o úspory tepelné energie. 
Pro splnění kontroly hodnocení byla přijata nižší hranice dosažených bodů – 60 bodů.  
Změna oproti první výzvě nastala i pro případ rovnosti získaných bodů – při rovnosti bodů 
bude rozhodující počet bodů za část 3. Kvalita projektu, pokud rovnost bodů i  v této části, 
bude rozhodující počet bodů za část 2 Potřeba a relevance projektu. Důvodem této změny 
je, že někteří členové ŘV zastupují subjekty, které budou předkladateli projektů v rámci této 
výzvy a tyto subjekty by měly výhodu v dřívějším přístupu ke znění výzvy a byly by 
zvýhodněny, pokud by tak jako v první výzvě při rovnosti získaných bodů rozhodovalo datum 
podání žádosti. 
 
V souvislosti s textem výzvy budou upraveny kapitoly dokumentu IPRM zóny – návrh na 
úpravu kapitol dokumentu byl členům ŘV zaslán taktéž 20.1.2010. 
 
Řídící výbor souhlasí s předložením projektu na výměnu oken a výměnu výtahu v Městském 
středisku sociálních služeb Marie. Předložení projektové žádosti bude dáno k projednání a 
schválení Radě města Náchoda. 
  
Na jednání Řídícího výboru bylo uvedeno, že Město Náchod připravuje předložení žádosti 
o dotaci na stavební úpravy Domova pro seniory MARIE spočívající ve výměně vnějších 
výplní otvorů v obvodovém plášti a výměně osobního výtahu. Záměr byl schválen. 
 
 
Zapsala: Romana Pichová 
 
 
V Náchodě dne 27. ledna 2010 


